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Bakgrunn og forankring  
Universell utforming (uu) representerer et paradigmeskifte i arbeidet med å gjøre samfunnet vårt 

tilgjengelig for alle. Universell utforming er et satsingsområde på statlig, regionalt og lokalt nivå.  

Fokuset er flyttet fra spesiell tilrettelegging av fysiske omgivelser for enkeltindivider til universell 

utforming av miljøet for hele befolkningen. Universell utforming er en strategi, der alle skal ha 

likestilte muligheter for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse (St. meld. nr. 40 2001-2002).   

Strategien universell utforming har på få år fått politisk gjennomslag og nytt lovverk som støtter opp 

om strategien er vedtatt. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, DTL, 2008)) slår i § 4 fast at direkte og indirekte 

diskriminering er forbudt og gir i § 9 virksomheter rettet mot allmennheten plikt til universell 

utforming. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, PBL, 2008) er 

revidert med virkning fra 2009/2010. I lovens formålsparagraf heter det:  

”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. (…) Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene 

til det enkelte byggetiltak”.  

En mengde tiltak er iverksatt for å gjennomføre strategien (Barne-, likestillings- og inkluderings- 

departementet, BLD 2009, Handlingsplan). Målet er å planlegge for fellesskapet og for å ivareta 

mangfoldet og forskjelligheten i befolkningen.  

Universell utforming er en integrert del av folkehelsearbeidet. God tilrettelegging av samfunnet vil 

bidra til å øke den enkeltes mulighet til å være en aktiv medborger (Lov om folkehelsearbeid.  Prop 

90 L 2010-2011).  

Universell utforming har derfor fått en tydelig juridisk og politisk forankring de seneste årene.  

Diakonhjemmet Høgskole har i sin strategiplan for 2009-2012 uttrykt sentrale kjerneverdier 

(Diakonhjemmet Høgskole 2009).  Likeverd, kompetanse og åpenhet vekker gjenkjennelse i arbeidet 

med å skape et samfunn som er bærekraftig både sosialt og økonomisk (Knudtzon & Medby 2011). 

Spesielt vil vi trekke frem likeverd som en helt grunnleggende verdi for å ivareta mangfold og 

forskjellighet i befolkningen, og som fremstår som selve begrunnelsen for universell utforming av 

våre omgivelser.  

Verdier og relasjoner i profesjonell praksis, som er høgskolens faglige profil, er også svært relevant 

for studiet i universell utforming (Diakonhjemmet Høgskole 2009). Høy etisk bevissthet rundt 

planlegging og utvikling av våre omgivelser er nødvendig for gi likestilte muligheter for 

samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Profesjonelle fagfolk gjennom alle plan- og utførelsesledd er 

viktig for å forme gode universelle løsninger.  
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Formål 
Målsettingen er å utdanne fagpersoner som har innsikt i samspillet mellom menneskers hverdagsliv 

og de omgivelser de lever i. Studentene skal etter endt utdanning være kvalifisert til å initiere og 

vurdere gode, universelle løsninger som fremmer livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse.  

Målgruppen for studiet er personer med bakgrunn fra privat og kommunal sektor, som er interessert 

i helhetlig planlegging der fokus settes på helsefremmende omgivelser. Aktuelle faggrupper kan være 

arkitekter, ingeniører, planleggere og rådgivere, samfunnsvitere, helse- og pedagogisk personell.   

Studiet styrker kvalifisering til stillinger som planleggere, prosjektledere, rådgivere og spesialister 

innen offentlig og privat virksomhet. Studentene skal etter endt utdanning kunne arbeide 

kunnskapsbasert.  

Organisatoriske rammer  
Studiet omfatter 4 emner à 10 studiepoeng. Læringsutbytte er lagt på masternivå, og kan søkes 

innpasset som valgfritt emne ulike masterløp som mastergrad i verdibasert ledelse eller i mastergrad 

i helsetjenester til eldre.  

Studieforløpet går over 2 år, med eksamen ved avslutning av hvert emne.  

Studiet er organisert som et deltids-studium.  

Emne uu 01 Å planlegge for alle er grunnleggende, mens emnene  uu02 Boliger og bygg gjennom 

livsløpet, uu 03 Sosiale møteplasser og uterom og uu 04 Transport og infrastruktur er  likestilte og 

kan tas som selvstendige emner etter at emne uu 01 Å planlegge for alle er gjennomført.  

Hvert emne består av 3 samlinger à 2 dager hvor det gis undervisning/forelesninger/veiledning og 

gruppediskusjoner. Det stilles krav til arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre studenter. 

Veiledning blir gitt mellom samlingene.  

Opptakskrav og anbefalte forkunnskaper  
Videreutdanningen bygger på fullført bachelorgrad.  

Emne uu 01 må være gjennomført for å bli tatt opp på emnene uu 02,uu 03, og uu 04. Dispensasjon 

kan gis hvis kunnskap tilsvarende emne uu 01 kan dokumenteres.  Søkere fra samme arbeidsgiver vil 

kunne prioriteres.   

Opptak og rangering av søkere skjer etter forskrift av 23.februar 2010 om opptak til masterstudier, 

videreutdanninger og annet lokalt opptak ved Diakonhjemmet høgskole.  

Vurderingsordninger  
Det vil være avsluttende vurderingsoppgaver i hvert emne.  

Vurderingen vil være i form av gradert karakter A-E for bestått, F for ikke bestått.  
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Avsluttende vurdering (eksamen) avholdes i henhold til forskrift av 16. september 2008 om studier 

og eksamen ved Diakonhjemmet Høgskole.  

Eksterne samarbeidspartnere  
Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for vernepleie og ergoterapi (IVE) har faglig ansvar for 

videreutdanningen i universell utforming. DHS engasjerer eksterne forelesere i hvert emne som 

foreleser innenfor sitt fagfelt. Eksterne forelesere har kompetanse på professor og førstelektornivå, 

men også på masternivå. I tillegg trekkes fagfolk og brukere fra praksisfeltet inn for å formidle 

erfarings basert kunnskap.  

Miljøverndepartementet ved ressurskommunene vil være en samarbeidspartner i forhold til 

oppdatert kunnskap om implementeringen av universell utforming i Norge.  

Det er gjort avtale om innpassing av videreutdanningen som valgfritt emne i masterstudier ved andre 

universitet/høgskoler.  

Studiets faglige fokus og profil  
Målet med å utforme omgivelsene universelt er at alle mennesker uansett funksjonsevne kan delta 

på en likestilt måte i samfunnet. Menneskelig aktivitet skjer i et samspill med omgivelsene og i en gitt 

sammenheng. Fagfeltet preges i dag av en konsensus om en relasjonell forståelse der individuelle og 

samfunnsmessige forhold spiller sammen (Lid, 2009).  

Som en følge av denne forståelsen står begrepet medborgerskap sentralt. Medborgerskap forstås ut 

fra denne definisjonen:  

”Medborgerskap er en status, der er givet dem, der er fuldgyldige medlemmer af et samfund. Alle 

som besidder denne status, er lige med hensyn til rettigheder og plikter, som denne status giver.” 

(Marshall 1995 i Korsgaard, 2005:6).  

Studiet vil bygge på forståelsene som trukket frem her. Samtidig vil en i studiet ha fokus på 

samfunnsøkonomi og diskutere, vurdere og avveie ulike hensyn. Verdier og relasjoner i profesjonell 

praksis vil drøftes gjennom hele studieløpet.  

Ulike teoretiske perspektiv  
Universell utforming vil bli belyst ut fra ulike perspektiv og kunnskap hentes fra ulike vitenskapelige 

disipliner: samfunnsplanlegging, folkehelse, statsvitenskap, (demokrati og likestilling), ergoterapi, 

sosiologi, samfunnsgeografi- og økonomi, arkitektur, psykologi, juss, etikk og ulike tekniske fag.  

Det dynamiske samspillet mellom mennesker, omgivelser og aktivitet holdes fram og ses i 

sammenheng med demokratiske rettigheter på befolkningsnivå. Medborgerskap, identitet og 

likeverd ses i relasjon til arkitektur og tekniske fag. Tilnærmingen til samfunnsdeltakelse og 

livsutfoldelse gjøres ut fra sosiologiske, psykologiske, etiske og juridiske aspekter.  

Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap, men trekker også inn erfarings basert kompetanse i 

samlingene. Oppdatert informasjon fra Miljøverndepartementet ved ressurskommunene vil inngå i 

studiet.  
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Det vil bli lagt vekt på kritisk refleksjon til etablerte sannheter og til å drøfte dilemmaer og konflikter.  

Studentene vil analysere og utforske universell utforming ut fra ulike perspektiv.  

Studiets faglige fokus og teoretiske fundament vil i hovedsak være på samfunnsplanlegging og 

folkehelse.  

Aktualitet og teoretisk fundament  

Samfunnsplanlegging, demografi og sentralisering 
Planlegging er helt sentralt i arbeidet med å utvikle samfunnet. Samfunnsplanlegging omfatter alle 

områder og nivåer, offentlig sektor, det sivile samfunn og private aktører. Overgripende kunnskap og 

dialog er ofte avgjørende for å få innsikt i, analysere og fatte beslutninger i alle dilemmaer og 

utfordringer som samfunnet møter.  

Sentrale utviklingstrekk  

I Norge har levealderen økt nesten uavbrutt i omtrent 200 år. Økningen er særlig sterk de 

siste 20 årene, og forventet levealder ved fødselen er antatt å stige til 86 år for menn og til 89 år for 

kvinner i 2060, og vi kan forvente flere 100-åringer i fremtiden! (Statistisk sentralbyrå, SSB, 2011)  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2011 

Befolkningsveksten vil trolig fortsette å øke noen år til, før den avtar noe. Folketallet vil passere 5 

millioner i 2012, og det vil nå 6 millioner i 2028, ifølge hovedalternativet. Usikkerheten knyttet til 

innvandringen er imidlertid stor (SSB 2011a).  

Videre ser vi en betydelig sentralisering i Norge. Sentralisering kan defineres som en tendens til at en 

økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig færre bor 

og arbeider på landsbygda og i spredtbygde strøk. 87 prosent av befolkningen bodde i de mest 

sentrale kommunene i tettbygde strøk per 1. januar 2011 (SSB 2011b). 

Sentraliseringen kan også forstås som en urbanisering av Norge, og urbanisering er et av de 

tydeligste demografiske trekkene som har funnet sted over hele verden gjennom det siste århundret 

(Galea and Vlahov, 2005). Vi finner en betydelig sentralisering rundt de store byene som Oslo, 
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Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Her er innflyttingen betydelig større enn utflyttingen 

(SSB 2011b).  

Med urbaniseringen ser en også endrede måter å leve på. Vi finner mindre fysisk kroppsarbeid, og 

mer stillesittende arbeid. Aktivitet har betydning både for psykisk og somatisk helse, og samfunnet 

må derfor legges til rette slik at hele befolkningen har muligheten til å holde seg i fysisk form (Galea 

and Vlahov, 2005).  

Et sentralt spørsmål er hvordan urbaniseringen påvirker folkehelsen og mulighetene for 

samfunnsdeltakelse for hele befolkningen.  

Folkehelse  
Historien har vist oss at det er levekårene og det miljøet vi lever i som betyr mest for helsa vår totalt 

sett. Det betyr at løsningen på dagens og morgendagens folkehelseproblemer ikke bare ligger i 

helsesektoren, men i praktisk talt alle samfunnssektorer (Folkehelseinstituttet, 2010). Reduserte 

muligheter for å delta i samfunnet utgjør en helsemessig risikofaktor. God tilrettelegging av 

samfunnet vil bidra til å øke den enkeltes mulighet til å være en aktiv medborger.  

Funksjonsnivået varierer hos de aller fleste gjennom livsløpet, og nedbygging av funksjonshemmende 

barrierer vil derfor komme hele befolkningen til gode. Omgivelsene utgjør en forutsetning for 

aktivitet og deltakelse i alle livsfaser. Mennesker uten noen form for funksjonsvansker vil også dra 

nytte av at miljøet har en utforming som øker folks deltakelse og selvhjulpenhet i arbeidsliv, kulturliv, 

hverdagsliv og sosialt samkvem. Kunnskap om universell utforming av alle samfunnsarenaer blir 

derfor et viktig element innen forebyggende og helsefremmende arbeid, og vil bidra til at flere kan 

leve et godt liv.  

Over halvparten av voksne har en sykdom eller skade, og mange lever lenge med kroniske lidelser og 

nedsatt funksjonsevne. Til tross for sykdom, skavanker og funksjonsproblemer sier 8 av 10 at de har 

god helse (SSB, 2009). 

Folkehelseinstituttet peker på at arbeid kan være bra for folkehelsa. Arbeid gir sosial kontakt, 

mulighet for å utfolde seg og en struktur på livet, samtidig som inntekt også gir bedre privatøkonomi.  

Både friske og folk med helseproblemer er i jobb, og en del av det forebyggende helsearbeidet er å 

tilrettelegge for at flest mulig kan være i arbeid (Folkehelseinstituttet, 2010).  

I Norge er det i dag en lagdeling der sosioøkonomiske ulikheter gir seg utslag i store helseforskjeller.  

Årsakene og sammenhengene til denne lagdelingen er mange og komplekse, og forskning har 

konkludert med at disse forskjellene skyldes materielle, psykososiale eller atferdsmessige 

risikofaktorer. Folkehelsearbeid vil innebære å arbeide for en jevnere sosial fordeling av faktorer som 

påvirker helsen. Sentrale innsatsområder er gode og trygge oppvekstsvilkår, samt like muligheter for 

alle til å delta i utdanning og arbeidsliv (St.meld. nr. 20, (2006-2007)). Inntekt og bedre 

privatøkonomi gir større muligheter for å gjøre helsefremmende valg f. eks bomiljø, sunnere mat og 

fritidsaktiviteter. 

Siden midten av 1980-tallet er det færre eldre som har funksjonsvansker og helsen til godt voksne 

menn har bedret seg (SSB, 2009). Folkehelseinstituttet påpeker at vi de nærmeste tiårene vil ha en 

stor gruppe friske eldre med god daglig funksjonsevne, til tross for en eller flere kroniske sykdommer 



STUDIEPLAN for TVERRPRFESJONELL VIDEREUTDANNING I UNIVERSELL UTFORMING  

9 

 

(Folkehelseinstituttet, 2010). En høyere levealder medfører likevel høyere sykelighet i befolkningen, 

og flere vil leve lenger i egne boliger og nærmiljø med komplekse sykdomsbilder og funksjonssvikt.  

Både sykdomspanoramaet i hele befolkningen, normale aldringsprosesser og høyere sykelighet i den 

eldste befolkningen vil gjøre at en stor gruppe mennesker til enhver tid har nytte av et universelt 

utformet samfunn.  

Utviklingstrekkene som er nevnt ovenfor, viser at det er behov for samfunnsplanleggere som kan 

arbeide sektorovergripende, som har kompetanse på planprosesser og hvordan en kan ivareta 

helsefremmende og forebyggende hensyn i planarbeid. Universell utforming er en strategi som kan 

bidra til å bedre folkehelsen, og studiet vil derfor ha sitt teoretiske fundament innenfor 

samfunnsplanlegging og folkehelse.  
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Læringsutbytte 
Læringsutbytte defineres som de kunnskaper, ferdigheter og annen generell kompetanse en person 

skal ha tilegnet seg eller kunne demonstrere etter å ha fullført en læringsprosess. 

(Kunnskapsdepartementet 2009) 

Etter fullført studium (40 studiepoeng):  

 Har kandidatene avansert kunnskap om fagområdet og strategien universell utforming; dets 

framvekst, paradigme, praksis, utfordringer og virkemidler.  

 Har kandidatene inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder, og 

kan forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning som relaterer seg til universell 

utforming 

 Kan kandidatene identifisere, analysere og vurdere problemstillinger basert på teori innenfor 

samfunnsplanlegging og folkehelse, og anvender kunnskap på nye områder innenfor 

universell utforming   

 Kan kandidatene kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner 

innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten  

 Kan kandidatene kritisk vurdere verdier i egen profesjon og yrkesutøvelse, og drøfte 

utfordringer og muligheter ved medvirkning og tverrprofesjonell samhandling  

 Kan kandidatene ta initiativ til, og lede utviklingsprosjekter som bidrar til innovasjon innen 

universell utforming  
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Lærings- og arbeidsformer  

Ulike former  
De oppsatte emnene skal belyses gjennom forelesninger, litteraturstudier, plenumsdiskusjoner, 

gruppearbeid og selvstudium. I forelesningene formidles både forsknings- og erfarings basert 

kunnskap. Forelesninger følges opp med diskusjon og refleksjon og det legges vekt på samspill og 

dialog i undervisningen. Studentenes egne kunnskaper og erfaringer har sentral plass i 

undervisningen. Befaringer, eventuelt studieturer kan være aktuelt å legge inn som en del av 

opplegget.  

Selvstudier  
Det legges opp til selvstudium og gruppearbeid mellom samlingene. Det vil bli gitt anbefalinger om 

litteratur som vil styrke læringsutbytte på selve samlingene. Litteraturlistene revideres hvert år.  

Studentene må gjøre selvstendige litteratursøk i aktuelle databaser og lete fram vitenskapelige 

artikler og annen aktuell faglitteratur. Studentene vil få tilgang til bibliotek og bibliotektjenester ved 

Høgskolen i Sandnes og i Oslo, og det gis innføring i BIBSYS og i litteratursøk.  

E-læring  
Diakonhjemmet Høgskole bruker e-læringssystemet It´s learning. Dette gir tilgang til informasjon om 

hvert emne og hver samling, forelesningsnotater og linker til aktuelle nettsteder. 

Faglig veiledning  
Faglig veiledning vil bli gitt på obligatoriske oppgaver. Veiledningen er et sentralt bindeledd mellom 

studiets teoridel og studentens praktiske virkelighet.  Veiledning i gruppe motiverer medstudenter til 

refleksjon og engasjement og gir derfor ekstra læringsutbytte.  

Undervisningspersonale og veiledere  
DHS er faglig ansvarlig for undervisningen. Det benyttes egne ansatte med kompetanse på minimum 

masternivå og eksterne forelesere/veiledere, fortrinnsvis med kompetanse på master- eller høyere 

grads nivå. Eksterne forelesere vil representere et variert spekter av faglige perspektiv på universell 

utforming. Dette for å sikre bredden i undervisningen og sørge for at universell utforming blir 

tematisk og forskningsmessig belyst fra flere sider.  

I tillegg til forskningsbasert kunnskap er det behov for kunnskap fra praksisfeltet. Både brukere og 

fagfolk fra praksisfeltet vil bli benyttet i undervisningen.  

Studentmedvirkning og – evaluering  
Ved gjennomføring av studiet vil det bli lagt stor vekt på medvirkning fra studentene. Det legges 

derfor opp til evaluering underveis. I tillegg blir det lagt ut nettbasert evalueringsskjema etter 

avsluttet modul. Denne gjennomføres individuelt og anonymt. 
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Emne uu01  Å planlegge for alle  

Beskrivelse  

Emnet gir en grunnleggende forståelse for fagområdet og strategien universell utforming og setter 

denne inn i en aktuell, samfunnsmessig sammenheng. Nytt lovverk presenteres og blir gjenstand for 

kritisk refleksjon. Fokuset vil videre være på folkehelse og uu som en strategi i for å fremme 

samfunnsdeltakelse for hele befolkningen. Samfunnsplanlegging belyses og drøftes gjennom ulike 

teoretiske perspektiv og utfordringer knyttet til planarbeid på ulike nivå. Verdier, etiske aspekter og 

ulike profesjoners forståelse av, og relasjoner til hverandre, blir utfordret.  

Omfang og rammer  

10 studiepoeng. Cirka 800 sider litteratur.  

Tema/innhold  

 Historisk forankring og grunnleggende teori om universell utforming, paradigme, etiske 

utfordringer og dilemmaer 

 Diskriminering og tilgjengelighetsloven (DTL), Plandelen i ny plan- og bygningslov (PBL) 

 Tverrprofesjonelt planarbeid, teorier om planlegging, ulike typer planer og nivå, metoder og 

verktøy  

 Folkehelse – universell utforming som strategi i det helsefremmende arbeidet med 

utgangspunkt i demografi og bosettingsmønster  

 Universell utforming og samfunnsøkonomi  

 Implementering av universell utforming på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå  

 Innføring i It`s learning og i formelle krav til oppgaveskriving  

 

Læringsutbytte  

Etter endt emne:  

 Anerkjenner kandidatene funksjonsnedsettelse som et allment fenomen og som en del av 

mangfold og medborgerskap i samfunnet 

 Kan kandidatene analysere muligheter og begrensninger ved universell utforming som 

praksis og som strategi for samfunnsdeltakelse  

 Har kandidatene avansert kunnskap om fremveksten av strategien universell utforming, og 

har innsikt i de ulike paradigmene som har preget fagområdet  

 Anvender kandidatene kunnskap om lovverket som regulerer universell utforming  

 Kan kandidatene analysere eksisterende teorier, relevant forskning og litteratur om 

universell utforming  
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 Kan kandidatene anvende ny kunnskap om plansystemer på ulike nivå og forskjellige 

planleggingsverktøy  

 Integrerer kandidatene kunnskap om universell utforming som en helsefremmende strategi i 

samfunnsplanlegging  

 Kan kandidatene reflektere over og forstå relasjonsutfordringer knyttet til egen profesjon og 

til tverrprofesjonelt samarbeid  

 

Læringsformer  

Det benyttes ulike undervisningsformer; forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid med veiledning, 

erfaringsutveksling og befaringer.  

Vurderingsform  

Eksamen er en individuell, skriftlig oppgave på 3500 ord (ca. 10 sider) som leveres til fastsatt tid. 

Vurderingsuttrykk ved eksamen er bokstavkarakter A-F  
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Emne uu 02  Boliger og bygg gjennom livsløpet  

Beskrivelse  

Emnet har fokus på ulike publikums- og arbeidsbygg og boliger hvor folk lever sitt hverdagsliv. 

Behovene varierer gjennom livsløpet, og emnet vil ta for seg hvordan utforming av 

utbyggingsområder kan gi hele befolkningen gode levekår. Hvordan boliger og publikums- og 

arbeidsbygg påvirker helse, trivsel og tilhørighet er sentrale tema. Fleksible løsninger og teknologi 

innen lys og lyd, samt velferdsteknologi, vil bli belyst. Det gjennomføres befaring ved publikums- og 

arbeidsbygg, og søkelyset settes på ny byggeteknisk forskrift (TEK 10). Hvilke aktører som er i 

markedet og hvordan universell utforming kan innarbeides i ulike faser av planlegging, prosjektering 

og byggeprosesser trekkes inn. Det legges opp til kritisk refleksjon over universelle standardløsninger 

vs. individuelle og fleksible kvaliteter i boliger og publikums- /arbeidsbygg.  

 Omfang og rammer  

10 studiepoeng. Ca. 800 sider litteratur.  

Tema/innhold  

 Boliger og bygningers betydning i et psykologisk, kulturelt og sosiologisk perspektiv  

 Utforming av fleksible utbyggingsområder og fremtidens boliger  

 Utforming av publikums- og arbeidsbygg 

 Universelle vs. individuelle løsninger, universell utforming og velferdsteknologi, spesielt 

innenfor lyd og lys 

 Bygningsdelen i ny plan og bygningslov (PBL), Byggeteknisk forskrift (TEK 10), Norsk standard  

 Prosjektering og byggeprosess, byggesaksbehandling  

 Prosjekt som arbeidsform  

Læringsutbytte  

Etter endt emne:  

 Kan kandidatene anvende kunnskap om demografiske utfordringer og framtidens 

utbyggingsbehov gjennom å kommunisere om faglige problemstillinger og muligheter i en 

tverrprofesjonell sammenheng   

 Har kandidatene inngående kunnskap om lover og forskrift som regulerer boliger og 

publikums- /arbeidsbygg og kan anvende disse  

 Kan kandidatene analysere og forholde seg kritisk til subjektive, individuelle preferanser opp 

mot universell utforming av omgivelsene  

 Kan kandidatene aktivt anvende forskningsbasert kunnskap innenfor universell utforming av 

boliger og publikums-/arbeidsbygg og bidra til nytenking og innovasjon innen universell 

utforming  
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 Kan kandidatene bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid og gjennomføre et 

selvstendig, avgrenset utviklings- prosjekt i universell utforming 

 Kan kandidatene analysere makt- og autoritetsforhold i tverrprofesjonell praksis  

Læringsformer  

Det benyttes ulike undervisningsformer; forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid med veiledning, 

erfaringsutveksling, befaringer.  

Vurderingsform  

Eksamen er en skriftlig prosjektoppgave på 3500 ord (ca 10 sider), gruppe eller individuell, som 

leveres til fastsatt tid.  

Vurderingsuttrykk ved eksamen er bokstavkarakter A-F  
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Emne uu 03  Sosiale møteplasser og uterom  

Beskrivelse  

Hva skal til for å utvikle gode lokalsamfunn med små og store møteplasser der borgerne opplever 

tilhørighet og medborgerskap? Hvilke kvaliteter vektlegges når uteområder og frilufts arenaer skal 

appellere til deltakelse og aktivitet? Hvordan utformes steder og utendørsarenaer der folk skal bo og 

trives? Stedsanalyser og stedsutvikling vil belyses og drøftes i relasjon til universell utforming. 

Medvirkning i tverrsektorielle og lokalsamfunnsbaserte planprosesser prøves ut, og studentene 

drøfter hvordan ulike møteplasser i lokalsamfunnet kan bidra til tilhørighet, mangfold i befolkningen 

og fellesskap.  

Omfang og rammer  

10 studiepoeng. Ca. 800 sider litteratur.  

Tema/innhold  

 Omgivelsenes betydning for helse, tilhørighet, identitet og trivsel 

 Ulike metoder for stedsanalyse som grunnlag for stedsutvikling og planarbeid  

 Uu som strategi for sosial samhandling og medborgerskap på ulike arenaer – ”public space – 

hvem har retten til fellesrommene?” 

  Utforming av omgivelser som appellerer til aktivitet og deltakelse i hele befolkningen  

 Medvirkning i lokale plan- og utviklingsprosesser  

Læringsutbytte  

Etter endt emne:  

 Har kandidatene inngående kunnskap om kvaliteter ved en sosial møteplass og til 

vitenskapelig teori og metoder som gjelder for feltet  

 Kan kandidatene anvende ny kunnskap om universell utforming inn i stedsutviklings-

prosesser og bruke forskning aktivt i eget arbeid  

 Kan kandidatene kritisk vurdere område- og detaljplaner, samt andre informasjonskilder, og 

anvende disse vurderingene til å formidle faglige analyser og anbefalinger 

 Kan kandidatene analysere kvaliteter ved en sosial møteplass, uteområde eller innendørs 

fellesarena, ut fra strukturelle, materielle, sosiokulturelle og helsefremmende perspektiv  

 Kan kandidatene ta initiativ til og lede utviklingsprosjekter, og bidra til nytenkning og 
innovasjon  

 Kan kandidatene analysere egen profesjons samfunnsmessige posisjon, relasjoner og 
samhandlings muligheter med andre profesjoner, etater og samfunnsarenaer  
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Læringsformer  

Det benyttes ulike undervisningsformer; forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid med veiledning, 
erfaringsutveksling, befaringer.  

Vurderingsform  

Eksamen er en skriftlig oppgave på 3500 ord (ca 10 sider), gruppe eller individuell, som leveres til 

fastsatt tid.  

Vurderingsuttrykk ved eksamen er bokstavkarakter A-F 
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Emne uu04   Transport og infrastruktur  

Beskrivelse:  

Universell utforming er ett av 4 hovedmål i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (St. meld. Nr. 16 

(2008-2009)). I emnet transport og infrastruktur vil det være fokus på hele reisekjeden, på 

transportsystemene og aktørene i fagfeltet. Ulike reiser og forflytninger, behov og transportmidler vil 

bli belyst og drøftet opp mot nødvendig infrastruktur. Det legges vekt på å utvikle teknologisk 

forståelse for universell utforming. Emnet kommer inn på ulike psykologiske, sosiale og kulturelle 

aspekter ved å reise, og diskuterer hvilke kvaliteter som må være på plass for å gjøre 

transportsystemet tilgjengelig for hele befolkningen. Aktuelt lovverk og forskrift blir formidlet, og 

verktøy for å kartlegge, analysere og vurdere universell utforming i reisekjeden tas i bruk.  

Omfang og rammer  

10 studiepoeng. Ca. 800 sider litteratur.  

Tema/innhold:  

 Hva er en reise? Fokus på ulike typer reiser og forflytninger, hele reisekjeden og kollektive, 

universelle reisemåter vs. spesielle, individuelle reisemåter 

 Psykologiske, sosiale og kulturelle aspekter ved det å reise  

 Transportsystemet, ulike aktører, eierskap og driftsansvar  

 Hvordan kartlegge, analysere og vurdere uu i reisekjeden ut fra subjektive og objektive 

kriterier og argumentere for kvaliteter som fremmer tilgjengelighet for hele befolkningen  

 

 Lovverk og forskrifter som regulerer universell utforming i transportsektoren  

 

 Logisk og intuitiv informasjon i reisekjeden 

 

 Ulike teknologiske løsninger innenfor transport  

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne:  

 Har kandidatene avansert kunnskap for fagområdet universell utforming i transport og 

infrastruktur, samt til vitenskapelig teori og metoder som gjelder for feltet  

 Kan kandidatene analysere eksisterende teori og  praksis innenfor området, og bidra med 

nytenkning og innovasjon gjennom å bruke forskning aktivt i eget arbeid  

 Kan kandidatene kritisk vurdere ulike elementer i hele reisekjeden og kan anvende disse 

vurderingene til å formidle faglige analyser og anbefalinger 

 Kan kandidatene bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 
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 Har studentene inngående kunnskap for samspillet mellom ulike profesjoner og nivå og har 

tilegnet seg kompetanse på tverrprofesjonell samhandling  

Læringsformer  

Det benyttes ulike undervisningsformer; forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, 

erfaringsutveksling, befaringer.  

Vurderingsform  

Eksamen er en oppgave hvor digitale hjelpemidler skal benyttes, gruppe eller individuell, som leveres 

til fastsatt tid.  

Vurderingsuttrykk ved eksamen er bokstavkarakter A-F 
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