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Forståelser av funksjonshemming og 
variasjoner i funksjonsevne

• Komparative og ofte negative begrep (nedsatt, hemming, 
etc.). Man ser for seg et abstrakt menneske med alle evner til 
å fungere i alle sammenhenger

• Mye bruk av medisinske begrep og forståelsesformer

• Sosiale modeller

• Veldedighetsmodeller (Charity, hjelp)

• Relasjonelle modeller: Inter aksjon

• Menneskerettslige forståelser



Universell utforming i lovgivningen

• Likestillings- og diskrimineringsloven

• Plan- og bygningsloven

• FNs konvensjon om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD)



Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering 
på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller 
adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.
Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like 
rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 
tilrettelegging.

§ 1

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51


FN konvensjon om Rettigheter for personer 
med  funksjonsnedsettelse

Artikkel 1: Formål
Denne konvensjon har som formål å fremme, verne 
om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne 
full og likeverdig rett til å nyte alle 
menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å 
fremme respekten for deres iboende verdighet.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant 
annet mennesker med langvarig fysisk, mental, 
intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som 
i møte med ulike barrierer kan hindre dem i å delta 
fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje 
med andre.



Universell utforming

«Med «universell utforming» menes utforming av produkter, 
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell 
utforming” skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper 
av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for 
det.»

CRPD artikkel 2



CRPD artikkel 4, i)

.

å fremme opplæring i de rettigheter som er 

nedfelt i denne konvensjon, for fagfolk og 

personale som arbeider med mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, slik at de 

lettere kan sørge for den bistand og de 

tjenester som garanteres gjennom disse 

rettigheter



Universell utforming

Variasjoner i 
funksjonsevne

Ulike ønsker og planer 
for livet

Ulike behov

Leve godt med 
endringer innen helse 
og funksjonsevne

Politikk og 
samfunnsplanlegging

Individ Omgivelse

Menneskesyn

Omgivelser

Deltakelse

Lid, I.M., 2020 kap. 1



Makro

Etikk, verdigrunnlag, formålsparagrafer

FN konvensjon

Menneskesyn

Medborgerskap

Meso

Tekniske standarder, forskrifter, 

lovparagrafer

kvalitet i henhold til lover og forskrifter

Støtte muligheter for medborgerskap

Mikro

Brukbarhet og tilgjengelighet, 

brukskvaliteter

Medborgerskap som praksis

Universell utforming og likeverdig tilgjengelighet

Lid, I. M. 2020 & 2013



Eksempel: Gange og deltakelse i 
lokalmiljøet

FNs bærekraftsmål: «Leave no one behind» 

Gange er «Slow Motion» og kroppslig bevegelse som feller 
mennesket inn i de sosiale og materielle omgivelsene.

Inkluderende begrep: Man trenger ikke kunne gå for å være 
fotgjenger. Fotgjengere bruker hjelpemidler for eksempel i form 
av rullestol og rullator. 

Omgivelsenes kvaliteter har stor betydning for gange 

Gehl, J. (2006); Lid og Solvang, 2015









Påvirkning på omgivelsenes materialitet

• Anerkjenne mangfold og likeverd også i forståelser av det gode liv

• Å kunne leve et godt liv med funksjonsnedsettelse

• Motvirke diskriminering, fremme likeverd, helse og trivsel




