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INNLEDNING
Artikkel 30 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne omhandler deltakelse i kulturliv, fritidsaktivite-
ter, fornøyelse og idrett. Partene skal sikre at barn og unge med ned-
satt funksjonsevne skal ha samme mulighet innen kultur, lek og idrett 
som andre, også i skolen.1 Det finnes imidlertid barrierer som gjør at 
forholdene ikke ligger godt nok til rette for at unge funksjonshemme-
de kan delta på lik linje med andre ungdommer. SSBs indikatorrapport 
fra 2013 viser at personer med nedsatt funksjonsevne deltar i mindre 
grad i kulturelle aktiviteter og idrettsaktiviteter enn befolkningen for 
øvrig.2 Vi vil her beskrive noen av barrierene som ligger til grunn for 
dette.

Dette notatet tar for seg barrierer som ungdom med funksjonsned-
settelser og kroniske sykdommer møter i kultur og idrett. Notatet er 
basert på heftet Sosial inkludering, som Unge funksjonshemmede ut-
arbeidet i oktober 2011. Dette notatet oppsummerer fremdeles rele-
vante problemstillinger, og supplerer med nyere data. Til slutt blir det 
gitt noen anbefalinger til videre arbeid med temaet.

KULTUR OG FRITID 
Kultur er et vidt begrep, og kulturell aktivitet foregår på mange ulike 
arenaer. Det er viktig å utvide kulturbegrepet utenfor de mest vanlige 
forståelsene. Man tenker ofte på teater, kino og konserthaller, men 
like viktig er musikkrommet der skolekoret holder øvelser, flerbruks-
hallen som huser dataparty eller gymsalen der den lokale teatergrup-
pa holder sine forestillinger.

Flere studier har påpekt transport og ledsagere som betydelige bar-
rierer for fritidsaktivitet og idrettsdeltakelse.3 Mange barn og unge 
med funksjonsnedsettelser har behov for tilrettelegging av aktiviteter 
og individuelle hjelpemidler. Noen er avhengig av å ha en rampe for å 
komme seg inn i fritidsklubben, mens andre trenger en person som 
hjelper under aktiviteten. Personer som på grunn av funksjonsnedset-
telse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige 
arrangementer, kan ha nytte av et ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør 
det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offent-
lige kultur- og fritidsarrangementer og på transportmidler der ordnin-
gen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser. Det 
er ingen lovfestet individuell rett til ledsagerbevis.  Den som har behov 
for ledsagerbevis, kan søke sin kommune om dette. 

Fritidsklubb er en fellesbetegnelse på all kommunal virksomhet for 
barn og ungdom mellom 7 og 18 år. Fritidsklubb, ungdomsklubb, ju-
niorklubb, aktivitetssenter, fritidssenter og ungdomshus er noen av de 
mange andre navnene som brukes. Ungdom og fritid har gjennomført 
klubbundersøkelser i sine fritidsklubber i 2002 og 2008, og selv om 
flere klubber oppgir å være tilrettelagt for rullestolbrukere i 2008 enn 
i 2002, er det fortsatt 1 av 5 som ikke er tilrettelagt.4 

Som hovedregel bør alle kulturbygg være tilgjengelige for alle. Mangel 
på universell tilrettelegging hindrer mange i å delta i kulturtilbud.

1 FN-konvensjonen om funksjonehemmedes rettigheter, hentet fra http://www.regjeringen.

no/upload/BLD/sla/Funk/WEB_konvensjon.pdf 02.10.14 
2 SSB-rapport 8/2013 Personer med nedsatt funksjonsevne – Indikatorer for levekår og 

likestilling

3 Elnan: Idrett for alle   
4 Hammerø - Ungdom & Fritids tilstandsrapport over fritidsklubbene i Norge
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Det er også andre faktorer som har betydning for tilgjengelighet til 
kulturtilbud. Et eksempel er teksting av norske filmer, som lenge 
har vært en fanesak for Hørselshemmedes landsforbunds ungdom 
(HLFU). Inntil nylig var det opp til kinoene å bestemme hvorvidt filmer 
skal være tekstet. Dette gjorde det vanskelig for hørselshemmede å 
være med venner på kino. Fra 1. januar 2012 skal alle norske filmer 
som mottar statsstøtte være tekstet.5 Personer med nedsatt syn har 
et behov for at filmer er synstolket for å få fullt utbytte av filmenes 
handling og inntrykk. I dag synstolkes få norske og utenlandske filmer 
og derfor har Norges Blindeforbunds Ungdom i lengre tid jobbet for å 
få flere tilgjengelige synstolkende filmer.6 

Fra 1. juli 2014 må alle nye nettsider og automater følge forskrift om 
universell utforming av IKT. Kravene gjelder både for private og offent-
lige virksomheter og formålet er at alle skal ha lik tilgang på informa-
sjon og tjenester. For blant andre personer med nedsatt syns er dette 
en viktig forskrift da tekst, bilder og struktur på internett ofte ikke er 
tilfredsstillende tilrettelagt.

Andre funksjonsnedsettelser krever også spesiell individuell tilrette-
legging. Allergikere kan få servert mat de ikke tåler på hoteller og 
serveringssteder, og med luftbåren matallergi er det ofte mange re-
stauranter og spisesteder som må unngås. En annen utfordring for 
samme gruppe kan være planter eller teppebelagte rom. 

IDRETT
I 2007 ble Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) oppløst, 
og funksjonshemmede er nå inkludert i særidrettsforbundene og i flere 
av mesterskapene. Dette er svært positivt, samtidig som det stiller ek-
stra krav til tilgjengelighet, tilrettelegging, trener- og lederkompetanse.

Når det gjelder idrett som fritidsaktivitet blant barn og unge viser en 
undersøkelse at 65 prosent av unge med funksjonsnedsettelser har 
vært medlem i idrettslag, mot 71 prosent av funksjonsfriske. Dette 
trenger likevel ikke bety at de er mindre fysisk aktive. Mange bruker 
mye fritid til trening som har til hensikt å demme opp for de fysiolo-
giske følgene funksjonshemningen medfører eller å bedre funksjons-
evnen. Dette er imidlertid trening som skjer på andre arenaer enn i 
organisert idrett.7

Mange opplever utfordringer knyttet til engasjement og kompetanse 
hos trenere og støttepersonell, mens økonomi sjelden blir sett på som 
en utfordring. Én studie viser at få lag tar initiativ til å inkludere per-
soner med nedsatt funksjonsevne, mens mange av dem er positivt 
innstilt. En aktuell problemstilling er hvorvidt en del lavterskeltilbud 
forsvant i integreringsprosessen, noe som kan ha hatt en negativ be-
tydning på breddentilbudene for målgruppen. Å ta på seg treneransvar 
for utøvere med nedsatt funksjonsevne antas å kreve skolering. Dette 
gjør terskelen større for å ta på seg slike oppgaver. Transport og man-
gel på ledsagere er også en utfordring. Noen påpeker at idretten skal 
levere et aktivitetstilbud, ikke transportordninger og støttekontakter. 
Her ser man en konflikt mellom idrettens, og myndighetenes ansvar.8

5 Helbostad - Alle norske filmer skal vises med tekst, 2011 
6 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

7 Grue- Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. (2001) 
8 Likestillings- og diskrimineringsombudet (2008) Likestilling og mangfold i norsk idrett:  

- bedre med flere på banen!  
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Det er tre hovedbarrierer for deltakelse i idrett for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Det er sosiale barrierer, fysiske barrierer og 
mangel på kunnskap. Den sosiale barrieren karakteriseres ofte av un-
dervurdering av kompetanse og mestring, og fordommer hos omgivel-
sene. Den fysiske barrieren tar for seg manglende tilrettelegging, for 
eksempel for hørselshemning. Den siste barrieren tar for seg man-
glende kunnskap og forståelse av diagnose og evne, og det kan for 
eksempel dreie seg om varierende energinivå på grunn av diagnose, 
eller behov for tilrettelegging basert på situasjon, snarere enn arena.

En utfordring for mange idrettsutøvere med nedsatt funksjonsevne 
er begrenset mulighet til å konkurrere. Dette kan sees i sammenheng 
med at idretten kan oppfattes som en arena der man særlig dyrker 
fysiske topprestasjoner. Dette gjør at idrettsarenaens tilgjengelighet 
ikke er lik for alle, og særlig ikke for funksjonshemmede som mangler 
forutsetninger til å prestere på like vilkår som funksjonsfriske.9  

Hjelpemidler er også viktig for å kunne delta på idrettsarenaen. Fra 
1. juli 2014 er aldersgrensen på 26 år for å få støtte til aktivitetshjel-
pemidler fjernet. Den nye utstyrsordningen er rammefinansiert, og er 
åpen for personer fra og med fylte 26 år. 

SKOLE
Skolen er en av de stedene ungdom oppholder seg aller mest. Skolen 
er en av de viktigste sosiale arenaene, særlig for yngre ungdom. Her 
legges mye av grunnlaget for et godt sosialt liv senere i livet. De fleste 
unge med funksjonshemninger har like gode utgangspunkter som 

andre elever til å mestre den faglige delen av skolen, mens den sosiale 
delen kan være mer utfordrende. Dersom man ikke kan delta på de 
samme aktivitetene utenom skolen som andre elever, faller man raskt 
utenfor de sosiale fellesskapene.

En betydelig del av undervisningstilbudet til barn med nedsatt funk-
sjonsevne handler om spesialundervisning utenfor vanlig klasseroms-
miljø.10 Det er en positiv sammenheng mellom det å være mye i klas-
serommet og å være sammen med andre jevnaldrende på fritiden. I 
en undersøkelse fra 2013 viste funnene at graden av segregerte un-
dervisningsopplegg var det som virket sterkest inn på andre områder 
med sosial deltakelse.11 Deltakelse på skolen er derfor avgjørende for 
ungdommens opplevelse av sosial inkludering. Universelt utformede 
klasserom og undervisningsmetoder er avgjørende for å få det til. 

Kroppsøvingstimene vektlegger fysisk aktivitet, men er også et fag 
der man i større grad enn teoretiske fag opplever et sosial fellesskap. 
Deltakelse i kroppsøvingstimene kan derfor være svært viktig for 
den sosiale inkluderingen i klassemiljøet. En undersøkelse utført av 
NOVA12 viser at det mellom elever med lik funksjonshemming varierer 
fra ingen deltakelse til full deltakelse. Manglende deltakelse forklares 
med at elevene ikke har mulighet til å delta i de aktivitetene kroppsø-
vingstimene legger opp til, og at de derfor får alternative opplegg.

9 Elnan: Idrett for alle. 2010. 
10 Finnvold: Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hjå menneske med fysiske funksjons-

nedsetjingar. NOVA-rapport 12/13.

11 Finnvold: Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hjå menneske med fysiske funksjons-

nedsetjingar. NOVA-rapport 12/13. 
12 29 Grue: Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. NOVA-rapport 1/01. 

2001.
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ANBEFALINGER 
Beskrivelsene av barrierer som tilgjengelighet i form av fysiske hind-
ringer som dårlig tilpassede lokaler, mangel på transport eller ledsa-
gere er viktige hindre for mange. Manglende kunnskap og tilretteleg-
ging som hindrer inkludering er også en stor barriere. Å tekste alle 
kinofilmer vil være en liten faktor som kan glede mange. Barrierene 
gjelder ikke bare i frivillig sektor og på fritiden, men også i skolen. Å 
få fritak for fag eller spesialundervisning heller enn å tilrettelegge er 
å gjøre mange elever en bjørnetjeneste. Det blir også stilt spørsmål til 
skolens rolle. Om ikke skolen klarer å inkludere elevene med nedsatt 
funksjonsevne i kroppsøvingstimene, hvilke krav kan man da stille til 
at idretten og andre frivillige arenaer skal gjøre det?

Siden Unge funksjonshemmede første gang utarbeidet et notat om 
inkludering i 2011, har man fått gjennomslag for flere saker. Dette 
gjelder spesielt aktivitetshjelpemidlene, der aldersgrensen på 26 år 
er fjernet. 

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE ANBEFALER
 
•	 at skoleeieren får et definert ansvar for å innhente informasjon  
 om den enkelte elevs tilretteleggingsbehov, og for å ha tilgjengelig  
 kompetanse for riktig oppfølging 

•	 at Utdanningsdirektoratet utarbeider tydelige retningslinjer som  
 sikrer at elever med funksjonsnedsettelse også deltar i   
 kroppsøvingstimene 

•	 at kommuner og fylkeskommuner som skole- og fritidsklubb- 
 eiere må rapportere årlig om hvilke tilretteleggingstiltak de har  
 iverksatt på arenaer hvor barn og unge oppholder seg, og hva som  
 står igjen for å møte behovene 

•	 at offentlige bygg som brukes til undervisnings-, kultur- og idretts-
 aktiviteter for barn og unge blir prioritert i handlingsplaner for 
 universell utforming, og at transport til fritids- og idrettsaktiviteter 
 for barn og unge sidestilles med arbeids- og utdanningsreiser 

•	 at en ordning med ledsagerbevis innføres i alle kommuner, og 
 blir et krav i relevante konsesjons- og anbudsvilkår når kommunen 
 gir løyver til arrangement, kjøper varer og tjenester eller setter ut 
 offentlige oppgaver til private  

•	 økning i bevilgningene til ledsagerordninger til fysisk aktivitet og 
 idrett, og til konkurranseidrett for personer med nedsatt funksjons-
 evne 

•	 krav om at alle norske kinofilmer tekstes og synstolkes, 
 uavhengig av om de får statlig støtte eller ikke 



Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funk-
sjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organi-
sasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 33 medlemsorgani-
sasjoner. Til sammen har disse rundt 25 000 medlemmer.

Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og 
samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjons-
hemninger og kronisk sykdom.

post@ungefunksjonshemmede.no 
Tlf: 815 56 425
Mariboes gate 13, 0183 Oslo
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