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I 1990 ble jeg ansatt som verkstedsleder for lysverkstedet 
ved Virksomheten Helgeseter. Arbeidstakerne var i hoved-
sak uten verbalt språk og med relativt store bistandsbehov, 
og min læringskurve var rimelig bratt. Jeg visste ingenting 
om lysstøping eller om mennesker med utviklingshemning, 
men ved hjelp av gode kolleger ble jeg sosialisert inn i en 
antroposofisk sosialterapeutisk kultur og et arbeidsfelles-
skap. Det gav meg innblikk i en tilrettelagt verkstedsdrift 
med tradisjonelt håndverk, men også et bestemt menneske-
syn der arbeidsdeltakelse var en selvfølge for alle, uavhengig 
av funksjonsnivå eller produksjonsevne. 

Lysverkstedet på Helgeseter laget vakre lys, men kunne ikke 
vise til høy produksjon eller økonomisk overskudd. Arbei-
det var prosessorientert og basert på den enkeltes forutset-
ninger, og foregikk i rolig tempo. Mangelen på effektivitet 
ble imidlertid kompensert ved at vi i fellesskap produserte 
opplevelse og mening. Årene ved lysverkstedet gav meg 
verdifulle erfaringer om arbeidets betydning for mennesker 
med utviklingshemning. Dette er erfaringer som jeg nå, 
noen tiår senere, har fått anledning til å bearbeide videre. 

Høsten 2014 fikk jeg en forespørsel fra Steinerhøyskolen i 
Oslo om å gi en ukes undervisning på bachelorprogrammet 
i sosialpedagogikk om temaet utviklingshemning og arbeid. 
I samme periode hadde Steinerhøyskolen et samarbeid med 
det sosialterapeutiske senteret Blagoe Delo i Russland om 
et utdanningsprosjekt med tema: Education and training for 
social and cultural inclusion of persons with disabilities - en-
hancing quality and competences in social work. I prosjektet, 
som var støttet av SIU (Senter for internasjonalisering av 
utdanning), inngikk også Ural Institute for Social Education 
i Ekaterinburg og Departementet for sosialpolitikk i regio-
nen Sverdlovsk. 

Et av prosjektets fokusområder var nettopp arbeid for men-
nesker med funksjonshemning. Timingen var altså perfekt. 
Jeg underviste først om arbeid og utviklingshemning ved 
Steinerhøyskolen i januar 2015, før jeg i september dro til 
Blagoe Delo for å undervise russiske institusjonsmedarbei-
dere i samme emne. 

Prosjektet krevde også dokumentasjon. På basis av SIU- 
midlene og med støtte fra Sosialterapeutisk Forbund, har jeg 
her skrevet en fagartikkel om arbeid og utviklingshemning 

som inkluderer beskrivelse av antroposofisk sosialterapeu-
tisk arbeidspraksis. Målgruppen er studenter i sosialpeda- 
gogikk, medarbeidere ved de sosialterapeutiske virksom- 
hetene og andre med interesse for tilrettelagt arbeid.
 
Når rapporten nå trykkes, har jeg beskjeftiget meg med 
temaet i nesten to år. Prosjektet har stadig vokst i omfang 
og gitt innblikk i spennende arbeidspraksiser og interessant 
forskning som er gjort på dette feltet. Som verkstedsleder 
for lysverkstedet på Helgeseter for 25 år siden hadde jeg en 
fornemmelse av å være med på noe viktig og meningsfullt, 
men kunne ikke begrunne hva eller hvorfor, eller argumen-
tere for min opplevelse. Fagartikkelen er derfor et forsøk på 
å beskrive de ulike meningsdimensjonene ved tilrettelagte 
arbeidstilbud, samt drøfte tilbudenes målsetninger og frem-
tidige praksis. 

For mennesker med utviklingshemning gir arbeidsarenaen 
tilgang til viktige sosiale roller og mulighet for inkludering i 
fellesskap og samfunn. Disse forholdene har også en politisk 
dimensjon og berører spørsmål om menneskeverd, rettig- 
heter og utviklingshemmedes posisjon i samfunnet.

Jeg håper denne artikkelen kan bidra til faglig refleksjon 
over arbeidets betydning for utviklingshemmedes livskva- 
litet, samt utvikling av flere tilrettelagte arbeidsplasser. 

Til slutt vil jeg rette en særlig takk til Bente Edlund ved  
Steinerhøyskolen som har hjulpet til med å realisere pro-
sjektet, og til Petter Holm, Institutt for Sosialterapi, som 
bidro i startfasen og formidlet kontakten med Russland. 
Jeg vil også takke Sissel Jenseth, Dialogos medie- og ressurs-
senter, for korrektur og koordinering av prosessen fra 
manus og frem til ferdig produkt. Publiseringen skjer gjen-
nom Sosialterapeutisk Forbund i Norge.

God leselyst!

Terje Erlandsen
Leder av Uddannelses og Kulturcenter Marjatta, Danmark                                           
Tlf (+45) 56517865                                                             
Mobil (+45) 20542504                                                                   
Epost: teer@marjatta.dk 
www.uddannelsemarjatta.dk                                                       

Forord
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«Jeg tenker, altså er jeg». Descartes hyppig siterte utsagn 
peker på at det er tenkning som gjør oss til mennesker. 
Antropologen Susanne Ekman omskriver dette til: «Jeg 
arbeider, altså er jeg» (Ekman, sitert i Terkelsen, 2010). 
Forskning viser at tilknytning til arbeidslivet har stor be-
tydning for identitet, sosiale relasjoner, helse og livskvalitet 
(Folkehelseinstituttet, 2014; Reinertsen, 2012). Da skulle 
vel dette også gjelde mennesker med utviklingshemning? 
Spørsmålet som ligger til grunn for denne artikkelen er: 
Hvilken betydning har arbeid for utviklingshemmedes identi-
tetsdannelse, samfunnsmessige inkludering og livskvalitet? 

Innledningsvis vil jeg kort beskrive arbeidsbegrepets histo-
riske utvikling. Deretter settes søkelyset på mennesker med 
utviklingshemning og deres posisjon i dagens arbeidsmar-
ked, og det vises til tilrettelagte arbeids- og aktiviserings-
tilbud med særlig vekt på de sosialterapeutiske kultur- og 
arbeidsvirksomhetene som er fundert på et antroposofisk 
idé- og metodegrunnlag. Som analytisk perspektiv for min 

drøftelse av den sosialterapeutiske kultur- og arbeidspraksis, 
har jeg valg å bruke Heiret & Stokkedal Bokn (2008) sine 
tre meningsdimensjoner: verdiskapning, sosial dimensjon og 
selvrealiseringsdimensjon. I tillegg brukes Aron Antonovskys 
begrep om salutogenese for å belyse hvordan arbeid kan 
bidra til opplevelsen av sammenheng, mening og livskvalitet 
(Antonovsky, 1987). 

Arbeidets betydning for mennesker med utviklingshem-
ning, i teksten forkortet til utviklingshemmede, handler 
også om samfunnsdeltakelse og inkludering. Artikkelen 
drøfter hvordan mindre praksisfellesskap kan fremme in-
kludering for personer som har behov for mere beskyttede 
rammer enn det som det ordinære samfunns- og arbeids- 
livet kan tilby. Avslutningsvis søker jeg å belyse hvordan en 
utvidet fortolkning av arbeidsbegrepet, samt nytenkning og 
sosialt entreprenørskap, kan bidra til å inkludere personer 
med utviklingshemning som synlige, arbeidende ressurs- 
personer i dagens samfunn.

Innledning

Lars Oren. Gårdsarbeid på Helgeseter. 
Foto: Elisabeth Friis.
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Arbeidsbegrepets 
historiske utvikling

«Arbeidet adler mannen» og «lediggang er roten til alt 
ondt». Vi klager over tidsklemma, men gir samtidig høyt 
tempo i arbeidslivet positive assosiasjoner og status i sam-
funnet. Arbeidet gjør oss på flere områder til fullverdige 
samfunnsborgere. Vi står opp om morgenen, tjener penger 
og betaler skatt. Med dette bidrar vi både moralsk og økono-
misk til å opprettholde det moderne velferdssamfunnet. 

I dag er arbeidsbegrepet knyttet til roller i yrkeslivet som 
genererer inntekt. Lønnen er med dette en målestokk som 
viser hvordan samfunnet verdsetter de forskjellige arbeids-
oppgavene. Som foreleser ved Steinerhøyskolen i Oslo får 
jeg lønn for å undervise studenter. Min venn Ole arbeider 
ved et dagsenter, har diagnosen utviklingshemning og mot-
tar uførepensjon. Vi står begge opp om morgenen, går på 
jobb og får utbetalt penger hver måned, men vår innsats 
vurderes svært forskjellig. Min lønn er knyttet til en oppgave 
innen det ordinære arbeidsmarkedet. Oles uførepensjon er 
en kompensasjon for at han ikke utfører oppgaver arbeids- 
markedet er villig til å betale for. Lønn som ytelse er i et 
samfunnsperspektiv knyttet til utførelse av et reelt stykke 
arbeid. Dette gir lønnsarbeidere en høyere sosial status enn 
dem som mottar statlige og kommunale trygdeytelser. 

Et historisk tilbakeblikk viser imidlertid at samfunnets 
verdsetting av arbeid har forandret seg drastisk. I antikkens 
Hellas ble for eksempel lønnsarbeid og handel betraktet 
som moralsk forkastelige aktiviteter. Aristoteles satte dette 
på spissen ved å hevde at lønnsarbeid bryter ned og suger ut 
sjelen (Kildal, 2005). Hva mente han egentlig med det? 

I antikken ble arbeid oppfattet som en nødvendig virksom-
het knyttet til overlevelse og opprettholdelsen av det jord- 
iske livet. – Ikke som et mål i seg selv. Antikkens kultur og 
tankeverden søkte det evige, uforanderlige kosmos fremfor 
den jordiske tilværelses forgjengelighet. Arbeid for penger 
og rikdom skulle helst ikke ta overhånd. Lønnsarbeid, han-
del eller aktiviteter som gav økonomisk overskudd, ble i tråd 
med Aristoteles’ utsagn betraktet som lavstatus og moralsk 
degraderende. Det verdsatte arbeidet var de såkalte frie, 
verdige virksomheter som interessant nok også kunne være 

arbeid vi forbinder med slaver og tjeneres oppgaver.

I Homers diktning fortelles det om helteskikkelser som fri-
villig utførte husarbeid. Et eksempel på dette er Odyssevs 
som etter å ha slått i hjel sin kones friere, avsluttet dagen 
med å rydde huset og ta oppvasken. Arbeidets karakter var 
derfor ikke vesentlig for statusen, men at det var valgt i fri-
het. Arbeid som ikke var selvvalgt, ble nedvurdert, assosiert 
med slavearbeid og betraktet som et nødvendig onde. Det 
ufrie, nødvendige arbeidet ble derfor beskrevet som men-
neskene og dyrenes felles livsbetingelser. Dette gjør det tyde-
lig at selve arbeidet kun var et middel til overlevelse og uten 
en selvstendig verdi (Kildal, 2005 s. 7). Antikken verdsatte 
med dette menneskets frihet og autonomi høyere enn arbei-
dets nytteverdi, dets økonomiske eller materielle utbytte. 

Innføringen av kristendommen markerer overgangen til et 
nytt arbeidsbegrep der det inntektsbringende og nødvendige 
arbeidet fikk høy status som verdsatte, moralske handlinger. 
Målet var religiøst begrunnet: – lutring av menneskets 
syndefulle sjel og evig frelse. I tillegg kunne arbeidet dem-
me opp for latskapens følgesvenner, som onde tanker og 
dårlige vaner (Kildal, 2005). Det tyske ordet Arbeit ble på 
700 - 800-tallet også brukt i generell betydning om ulykke, 
nødsfall, om storm og uvær, smerte og angst, om kristen li-
delse og død. Arbeidsbegrepets negative klang kan tilskrives 
tanken om arbeid som botsøvelse og en straff fra Gud. Disse 
argumentene legitimerte også slaveriet og tvangsarbeid som 
«syndens lønn» (Kildal, 2005 s. 13). 

På 1500-tallet redefineres imidlertid ordet arbeid til å bety 
målrettet beskjeftigelse og yrkesmessige virksomhet, og  
begrepet får et mer positivt innhold (Johansen referert etter 
Kildal, 2005). Noe av årsakene til endringen skyldes at Martin 
Luther betegnet arbeid med ordet Beruf hvilket betyr både 
yrke, profesjon og kall. Denne nye forståelsen av arbeid ble 
siden utbredt i protestantiske samfunn, og det har utvilsomt 
bidratt til å endre den kulturelle holdningen til arbeid i positiv 
retning. Som Tilgher så treffende har formulert det: «Luther 
plasserte en krone på arbeidets svette panne. [...] Porten til det 
moderne ble definitivt åpnet.» (Kildal, 2005 s. 17). 
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Protestantismen la med 
dette grunnlaget for en ny 
arbeidskultur som verdsatte 
sparing fremfor forbruk og 
ytelse fremfor nytelse.  
Bentzen (2013) hevder at 
klosterbevegelsen allerede 
fra Benediktinerne 400 f. 
Kr. skapte en arbeidskultur 
som førte til en religiøst 
begrunnet kapitalisme. Den 
protestantiske arbeidskul-
turen karakteriseres ved en 
streng, normbundet livsfør-
sel, og ble av idéhistorikeren 
Max Weber betegnet som 
«den kapitalistiske ånd» 
(Kildal, 2005 s. 17). Dette 
førte til utviklingen av en 
arbeidskultur som har dan-
net grunnlag for det som 
kan betegnes som en pro-
testantisk etikk, og som har 
klare referanser til en mo-
derne kapitalistisk tenkning 
(Berntsen, 2013). 

En videre forvandling av 
arbeidsbegrepet begynner 
på 1700-tallet og fortsetter 
gradvis frem til vår tid. Ved 
hjelp av teknologiske frem-
skritt og vitenskapen, kunne 
mennesket fortrenge Gud og 
posisjonere seg som jordens 
og naturens hersker. Det 
religiøse aspektet ved ar-
beidet nedtones og erstattes 
av arbeid som menneskelig 
livsverdi (Kildal, 2005). 

Arbeid har i dag blitt en 
sentral del av det moderne 
menneskets identitet. Selv 
om det av naturlige årsaker 
sjelden sies høyt, kan vi i 
dag gjenkjenne «ytelse før 
nytelse»-tematikken der en tilknytning til arbeidslivet har 
avgjørende betydning for hvordan mennesker plasseres i 
samfunnets sosiale hierarki. Arbeidslivets sentrale posisjon 
kan derfor, i lys av den historiske oppsummeringen, fortsatt 
sies å være preget av en form for kulturelt internalisert pro-

testantisk etikk. Kort oppsummert: Den moderne fortolk-
ning av arbeidsbegrepet bidrar til en positiv identitetsdan-
nelse for dem som arbeider, og har en tilsvarende tendens 
til devaluering av mindre arbeidsføre personer som trenger 
tilrettelegging og bistand. 

Hygge og håndmelking i fjøset på Jøssåsen. Foto: Eric de Haan.
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Arbeid som verdiskapning,  
sosialisering og selvrealisering

Arbeidsplasser kan forstås som steder der det produseres 
verdier i form av varer og tjenester. Samtidig er arbeids-
plasser også sosiale organismer der mennesker utvikler seg, 
samarbeider, tilegner seg sosial kompetanse, samt sam-
funnets spilleregler. I tillegg kan et velfungerende arbeids-
fellesskap gi rom for utfoldelse av menneskets potensialer, 
ressurser, og med dette bidra til den enkeltes selvrealisering. 
Arbeidslivet kan derfor bidra til å oppfylle en rekke sentrale 
menneskelige behov og samtidig skape verdier for samfun-
net. Heiret & Stokkedal Bokn (2008) beskriver arbeidets 
betydning ved hjelp av tre meningsdimensjoner, som her 
kort introduseres som analytiske perspektiver. 

Arbeidets verdiskapende meningsdimensjon: Produk-
sjon av varer eller tjenester som er etterspurt av omgivelsene 
eller samfunnet. Verdiskapningen refererer til nytteverdien 
av produktet, meningsdimensjonen refererer til opplevelsen 
av mening hos dem som produserer det noen andre ønsker 
eller har bruk for. 

Arbeidets sosiale meningsdimensjon knyttes til den 
sosiale meningsdannelsen som kan oppstå når mennesker 
arbeider sammen. Arbeidsforholdet betraktes også som en 
læringsarena for samfunnsmessig sosialisering, samt faglig 
og personlig utvikling. 

Arbeidets selvrealiserende meningsdimensjon knyttes 
til opplevelser av mestring, arbeidsglede og innflytelse på 
egen arbeidssituasjon. Med dette menes mulighetene for 
å kunne realisere sine evner og bruke sine ressurser på en 
meningsfull måte innenfor rammene av arbeidsfellesskapet. 

Ideelt sett bør en verdiskapende, sosial dimensjon og mulig-
heter for selvrealisering inngå i et hvert arbeidsfellesskap. 
Fra et samfunnsmessig perspektiv er fokuset på verdiskap-
ning innlysende fordi det refererer til både nytteverdi og 
økonomi. Internasjonal arbeidslivsforskning viser imidler-
tid at det ikke bare dreier seg om penger. Arbeid har også 
en positiv innflytelse på menneskets helse og livskvalitet. 
Reinertsen (2012) påpeker at de positive effektene ved ar-
beid faktisk kan være større for utviklingshemmede enn 
for andre, spesielt med hensyn til psykisk helse. Arbeidets 
helsemessige gevinst kan blant annet relateres til opplevel-

sen av mening som oppstår ved å skape noe omgivelsene 
eller samfunnet har bruk for, og den sosiale trygghet som 
tilhørigheten til et arbeidsfellesskap representerer (Heiret & 
Stokkedal Bokn, 2008). 

Heiret & Stokkedal Bokn (2008) sine tre meningsdimensjo-
ner refererer opprinnelig til det ordinære arbeidslivet, men 
er også relevante for tilrettelagte arbeidstilbud. Gleden av 
å skape noe andre setter pris på, det sosiale arbeidsfelles-
skapet og arbeidsrollens sosiale identitet, kan ha betydning 
for alle, uavhengig av funksjonsevne. I arbeidstilbud for 
utviklingshemmede kreves det imidlertid tilrettelegging på 
mange områder for at arbeidsfellesskapet skal fungere og 
oppleves som meningsfullt. Verdiskapningsdimensjonen, 
den sosiale dimensjonen eller selvrealiseringsdimensjonen 
er alle sentrale elementer. Hva som er viktigst i et tilrettelagt 
arbeidstilbud avhenger av både målgruppen, aktivitetene og 
arbeidstakernes dagsform. Erfaringsmessig oppstår hver-
ken verdiskapning, en sosial dimensjon eller selvrealisering 
per automatikk, men kan bevisst dyrkes frem og kultiveres 
under gitte betingelser. En grunnleggende forutsetning for 
å lykkes, er at arbeidstilbudet har noen overordnede mål-
setninger. Ideelt sett bør målsetningene beskrive tilbudets 
verdiskapningsdimensjon, den sosiale dimensjon og mulig- 
heten for selvrealisering, og hvordan dette i praksis kan 
tilpasses målgruppens forutsetninger. 

Uavhengig av tilretteleggingsbehov er det hensiktsmessig å 
fokusere på den enkelte persons ressurser, kompetanse og 
utviklingsmuligheter. Denne tilnærmingen er også sentral 
i den israelsk-amerikanske sosiologen Aron Antonovskys 
utredning om salutogenese. Salutogenese er et begrep som 
stammer fra det latinske ord «saluto» som betyr helse og 
«genese» som betyr opprinnelse (Lønne, 2015). En patolo-
gisk sykdomsforståelse søker etter årsaker til sykdom, mens 
salutogenese søker etter faktorer som styrker menneskets 
helse. Salutogenesebegrepet omfatter både fysiske, psyk- 
iske, sosiale, kulturelle og eksistensielle faktorer (Koushede, 
2016). Salutogenese fokuserer på det som er friskt, men-
neskets muligheter, dets ressurser og potensiale, fremfor 
begrensningene (Antonovsky, 1987). Begrepet salutogenese 
kan derfor være et relevant, utfra et faglig perspektiv for 
utvikling av tilrettelagte arbeidstilbud. Antonovsky var 
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opptatt av meningsfullhet, og han hevdet at det er nett-
opp opplevelsen av mening og sammenheng, som styrker 
menneskets helsetilstand. Og at meningsfullhet oppstår 
gjennom opplevelsen av sammenheng, eller sagt med hans 
egne ord: The sense of coherence (SOC). I følge Antonovskys 
prinsipp betyr dette at arbeid virker helsefremmende når 
arbeidsprosessene gir mening, sammenheng og nytteverdi, 
og når dette oppleves av den som gjør jobben. I et tilrettelagt 
arbeidstilbud kan et salutogenetisk perspektiv understreke 
viktigheten av å gjøre arbeidsprosessene tydelige, fra råvare 
og frem til et ferdig produkt. Utfordringen er at arbeid i 
vår konvensjonelle forståelse – som primært er knyttet til 
resultatet, verdiskapning og selve produktet – ofte kan gå på 
bekostning av helhetsforståelsen og de gode prosessene. 

I praksis er tilrettelagt arbeid en kontinuerlig avveining mel-
lom prosess og produkt. De fleste med erfaring fra praksis, 

vet at avveiningen mellom meningsfulle prosesser og effek-
tiv produksjon er en daglig utfordring. Balansen mellom 
verdiskapning, sosiale formål og arbeidstakeres selvreali- 
sering, representerer selve kjerneproblematikken innenfor 
tilretteleggingen. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan me-
ningsfulle arbeidssituasjoner kan skapes, eller hva som er 
det optimale tilrettelagte arbeidstilbudet. Den overordnede 
målsetningen er å finne et design der arbeidsfellesskapets 
rammer samsvarer med arbeidstakernes forutsetninge og 
behov, og at de oppleves som meningsfulle. Meningsdimen-
sjonen vil hele tiden være en bevegelig størrelse, og de tilret-
telagte arbeidstilbudene skal tilpasses både arbeidstakernes 
skiftende behov og samfunnets utvikling. I denne prosessen 
kan Heiret & Stokkedal Bokn (2008) sine tre menings- 
dimensjoner sammen med Antonovskys salutogenese-be-
grep være nyttige faglige refleksjonsverktøy for utvikling, 
evaluering og kvalitetssikring av tilrettelagte arbeidstilbud.

Ysting av kvalitetsost på Hogganvik. Foto: Borgny Berglund.
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Yrkesroller, identitet 
og et inkluderende arbeidsliv

Tenk deg følgende situasjon: Du kommer i snakk med en 
fremmed på en flyplass eller i lystig lag blant felles venner, 
og etter cirka fem, maksimalt ti minutter, kommer det obli-
gatoriske spørsmålet: «Hva driver du med?» Hvis den som 
spør har en høyere stilling og du selv arbeider som ufaglært, 
oppstår raskt en pinlig stillhet. Hvis du derimot er professor 
eller administrerende direktør, kan grunnlaget være lagt for 
en lengre samtale. Hvorfor er det slik? 

Det er sørgelig, men sant: Like barn leker best. Uansett hvor 
godt oppdratt vi er, har vi en tendens til å søke mennesker 
som befinner seg på samme nivå som oss selv med hensyn 
til arbeid og sosial status. Årsaken er at utdannelse og arbeid 
er to viktige deler av vår identitet, noe som signaliserer til 
omverdenen hvem vi er, vårt ambisjonsnivå og vår plasse-
ring i samfunnets hierarki. 

Et produktivt, inntektsbringende arbeid tilfredsstiller 
grunnleggende menneskelige behov som mat på bordet 
og tak over hodet, men det samme gjør også mange tryg-
deytelser. Arbeid kan i motsetning til trygd, også knyttes 
til verdsatte sosiale roller. Arbeidslivets identitetsskapende 
funksjon bidrar derfor til et sosialt skille mellom de som har 
et lønnsarbeid og de som ikke har det. Mennesker som står 
utenfor et ordinært arbeidsliv, risikerer å bli stigmatisert og 
verdsatt lavere sosialt enn de som arbeider for pengene. Det 
finnes en generell holdning som sier at trygdede lever på fel-
lesskapets regning fordi de ikke kan, og i noen tilfeller heller 
ikke vil, forsørge seg selv. Moralen er derfor  når man spiss-
formulerer problematikken: Det er greit å være pensjonist 
når du har arbeidet et langt liv, men det er sosialt stigmati-
serende å være på trygd hvis du aldri har arbeidet. Heiret & 
Stokkedal Bokn (2008) formulerer det slik: Arbeidslivet er 

fortsatt forankret kulturelt i en mild form for protestantisk 
etikk der det implisitt forventes ytelse før nytelse og at alle 
deltar.

Verdsetting av sosiale roller (VSR) kan også knyttes til Wolf 
Wolfenbergers normaliseringsteori. Kort oppsummert hev-
der Wolfensberger at personer som avviker fra det normale, 
ofte tildeles roller som er lavere sosialt verdsatt enn personer 
som innfrir samfunnets krav og forventninger (SOR, 2016). 
VSR og Wolfenbergers teori gir med dette en mulig forklar- 
ing på hvorfor samfunnet tilbyr mennesker med utviklings-
hemning arbeid som andre grupper med redusert funk-
sjonsevne oppfatter som degraderende. Verdsatte sosiale 
roller i arbeidsmarkedet virker på generell basis å være min-
dre tilgjengelig for utviklingshemmede enn andre. Olsen 
(2008) hevder i tråd med Wolfenbergers normaliseringsteori 
at innholdet i de tilrettelagte arbeidstilbudene skyldes sam-
funnets forventninger til hva utviklingshemmede kan og 
skal arbeide med. Årsaken til dette kan være at utviklings-
hemmede, ut fra samfunnets perspektiv, både betraktes og 
behandles som en sosialt avvikende gruppe. 

Utviklingshemmede er i dag en av de gruppene som står 
lengst unna samfunnets ordinære arbeidsliv (Reinertsen, 
2012). Årsakene til dette kan skyldes et misforhold mellom 
arbeidslivets kompetansekrav og utviklingshemmedes for-
utsetninger. Ekskluderingen kan legitimeres ved å påpeke at 
mange utviklingshemmede mangler utdannelse og sosiale 
ferdigheter. Samtidig finnes det også store ubrukte ressurser 
blant utviklingshemmede som både vil og kan bidra, hvis 
forholdene legges til rette. Et alternativ til ekskludering fra 
arbeidslivet kan, sett fra et faglig perspektiv, være å øke mål-
gruppens forutsetninger og tilpasse samfunnets krav. 
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Høsting i gulerotåkeren på Vidaråsen. Foto: Will Browne.
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Arbeid og sosiale roller

Inntreden i arbeidslivet er for de fleste et vendepunkt som 
også representerer en inntreden i de voksnes rekker. Til-
knytningen til arbeidslivet gir oss voksenstatus, rettigheter, 
økonomisk sikkerhet og muligheter til en fullverdig sam-
funnsdeltakelse (Kittelsaa, 2011). I tillegg er arbeidet en 
viktig del av menneskets sosiale identitet, som signaliserer 
til andre hvem vi er (Dahl, Bergsli & Wan der Wel, 2014). 

Personer med utviklingshemning møter mange utfordringer 
på veien mot voksenlivet i forhold til selvstendighet og iden-
titetsdannelse. I følge Erik Eriksons utviklingspsykologi er 
perioden fra 6 til 12 år preget av at barn sammenligner sine 
prestasjoner (Erikson, 1968). Utviklingshemmede kan opp-
leve et lavere prestasjons- eller mestringsnivå, og sammen 
med behovet for bistand, kan dette påvirke den personlige 
og sosiale identitetsutviklingen negativt. Erikson (1971) 
påpeker at spesielt ungdomsfasen er sårbar og kan skape 
en sosial rolleforvirring hvis individets forutsetninger ikke 
stemmer overens med omgivelsenes krav. Graden av mest-
ring, sammenlignet med jevnaldrende, danner med dette 
grunnlaget for både den personlige og sosiale identiteten. 
Kittelsaa (2011) påpeker at utviklingshemmede grunnet 
livslange bistandsbehov kan bli betraktet som voksne barn. 
Dette kan innebære både stigmatisering, færre relasjoner til 
andre mennesker og mindre sosial rollevariasjon enn det 
gjennomsnittet av den øvrige befolkning opplever (Kittelsaa, 
2011). 

Verdsatte sosiale roller er svært betydningsfulle for men-
neskets identitetsdannelse. En ordinær livssituasjon gir 
mange muligheter for slike verdsatte roller. Eksempler på 
dette er yrkesrollen, foreldrerollen og rollen som ektefelle. 
Dette gir muligheter for en positiv selvrepresentasjon der 
den det gjelder fremstår som voksen, ansvarlig, kompetent 
og sosialt verdsatt. Få utviklingshemmede har de samme 
mulighetene. De sitter sjelden i borettslagets styre, har ikke 
barn på skolen og inngår ikke på samme måte i de såkal-
te normale sosiale sammenhengene. Resultatet kan bli få 

sosiale roller og redusert mulighet for en positiv, verdsatt 
voksenidentitet. 

Kittelsaa (2011) knytter identitet til begrepene «selvforstå-
else» og «andres forståelse», det vil si at identitet kan forstås 
som min egen opplevelse av meg selv og andres opplevelse 
av hvem jeg er. Livslang avhengighet av andre kan påvirke 
utviklingshemmedes selvforståelse og andres forståelse 
av hvem de er i negativ retning. Et eksempel på dette er 
begrepene bruker eller tjenestemottaker. I dagligtalen be-
nyttes ikke disse begrepene som hedersbetegnelser, og de 
assosieres heller ikke med et selvstendig voksenliv eller 
verdsatte sosiale roller. Uansett hvor respektfullt begrepene 
brukes, har de en viss bismak av kulturell og samfunnsmes-
sig stigmatisering. Som fagterminologi refererer imidlertid 
bruker og tjenestemottaker til personer som benytter seg 
av kommunale og statlige tjenester, hvilket de fleste av oss 
rent faktisk gjør. Den store forskjellen er at de fleste av oss 
i tillegg også har en yrkesidentitet. Dette innebærer at vi 
arbeider og betaler skatt, hvilket gjør det legitimt og sosialt 
akseptert å benytte seg av offentlige tjenester. Å være bruker 
eller tjenestemottaker blir derfor ikke stigmatiserende hvis 
jeg samtidig bidrar til fellesskapet. Derfor har en arbeids-
tilknytning stor betydning for menneskets personlige og 
sosiale identitet.

Tilknytning til et arbeidsfellesskap kan bidra positivt til 
utviklingshemmedes sosiale roller og livskvalitet på en rek-
ke områder. Arbeidsplassen skaper tilknytning til et miljø 
utenfor hjemmet der fokuset kan flyttes fra personens funk-
sjonshemning og til dens funksjonsmuligheter. I tillegg gir 
arbeidet muligheter for økt anerkjennelse fra det omgivende 
samfunnet. For mange utviklingshemmede representerer 
arbeidsfellesskapet den viktigste – og i noen tilfeller også 
den eneste – sosiale kontaktflaten utenfor hjemmet. Tilknyt-
ning til et velfungerende arbeidsfellesskap kan derfor skape 
den nødvendige rollevariasjon, forebygge stigmatisering og 
bidra positivt til utviklingshemmedes identitetsutvikling. 
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Arbeids- og dagtilbud 
for mennesker med utviklingshemning

Et inkluderende arbeidsliv har vært på den politiske dags-
orden siden tidlig på 2000-tallet og en rekke tiltak er iverk-
satt. Et spørsmål er imidlertid hvem som ønskes inkludert? 
Dagens praksis tyder på at personer med utviklingshemning 
stiller bakerst i køen med hensyn til inkludering i det ordi-
nære arbeidslivet og at støtteordningene rettes mot andre 
målgrupper (Ellingsen, 2011), (Reinertsen, 2012). 

En annen utfordring er arbeidslivets stadig økende kompe-
tansekrav. Befolkningens utdanningsnivå har økt drastisk de 
siste 40 årene, hvilket har bidratt til å skape det vi betegner 
som et moderne kunnskapssamfunn. I dag finnes det få 
manuelle yrker uten krav til fagbrev eller sertifisering. Ar-
beidsmarkedets økende kompetansekrav kan være proble-
matisk å innfri, også for såkalt normalt fungerende, og det 
bidrar definitivt ikke til økte arbeidsmuligheter for personer 
med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemning. Per i 
dag finnes det heller ikke tilrettelagte utdanningstilbud for 
utviklingshemmede på høyskole- eller universitetsnivå som 
potensielt kunne bidra til økt yrkesdeltakelse og inkludering 
i det ordinære arbeidslivet (Reinertsen, 2012).

En rekke tiltak er iverksatt for et inkluderende arbeidsliv og 
økt yrkesdeltakelse blant personer med funksjonsnedset- 
telse, men få av tiltakene rettes mot personer med 
utviklingshemning (Ellingsen, 2011). I Norge arbeider kun 
9 % av personer med diagnosen utviklingshemning i or-
dinære virksomheter. Dette inkluderer også personer i de 
tidsbegrensede støtteordningene Arbeid med bistand (AMB) 
og Praksisplass med lønnstilskudd (Søderstrøm & Tøssebro, 
2011). I praksis betyr dette at andelen utviklingshemmede 
med permanent tilknytning til det ordinære arbeidslivet, er 
forsvinnende liten og betydelig lavere enn statistikkens 9 %. 
Årsakene kan tilskrives mangel på formelle kvalifikasjoner, 
skepsis blant arbeidsgivere og at aktuelle støtteordninger i 
hovedsak tildeles personer med andre typer funksjonsned-
settelser enn utviklingshemning (Søderstrøm & Tøssebro, 
2011). 

Det store flertall av Norges 21 000 personer som får et tilbud 
på basis av diagnosen utviklingshemning, har et arbeids-
tilbud utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Statistikken 

viser at 60 % har et Tilrettelagt arbeids- eller dagtilbud, mens 
13 % har et varig tilrettelagt arbeidstilbud ved en VTA-bedrift 
(Tøssebro, 2011). Tilrettelagt arbeids- eller dagtilbud er der-
for den suverent største arbeidsplassen for utviklingshem-
mede. Tilbudene gis av både kommunale og private aktører, 
men finansieringen og tildelingen av de enkelte plassene 
forestås av bostedskommunen. Til tross for en felles tittel og 
finansieringsmodell, er tilbudene meget forskjellige. Et Til-

Konsentrasjon i snekkerverkstedet på Vidaråsen. Foto: Ruben Khachatryan.
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John Hope. Lysstøping på Helgeseter. Foto: Frode Hølleland.
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rettelagt dag- eller arbeidstilbud er heller ikke en lovfestet 
rettighet, og den enkelte kommune står fritt til å sette ram-
mene for tilbudenes art og omfang. 

Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud tilbyr forskjellige former 
for aktivisering der målsettingen ofte er en blanding av sosi-
ale formål og produksjon (Olsen, 2003). Dagtilbudene sees 
ofte i sammenheng med utviklingshemmedes bosituasjon 
og øvrige tilsynsbehov fordi den enkelte kommune i de fles-
te tilfeller har ansvar for tjenestetilbudet som helhet. Et dag-
tilbud kan derfor også imøtekomme pårørendes behov for 
avlastning (Bergen kommune, 2013). Tilbudenes innhold 
påvirkes således av en rekke praktisk-økonomiske forhold 
som ikke nødvendigvis handler om brukernes behov for 
arbeid og aktivisering. Eksempelvis kan samlokalisering av 
brukere i et dagtilbud være billigere for kommunen enn om 
de samme personer skulle motta individuelle omsorgs- 
tjenester i hjemmet (Kvinnherad kommune, 2007). 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak 
som iverksettes av Vekst-bedriftene. Det finnes rundt 230 
Vekst-bedrifter på landsbasis (NAKU, 2016). VTA-bedrifter 
sysselsetter 13 % av målgruppen og har sammenlignet med 
et Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud en tydeligere inn-
holdsmessig profil. Bedriftene produserer varer eller tjenes-
ter som genererer inntekt, hvilket er en betingelse for å bli 
godkjent og motta driftstilskudd. Dette medfører et tydelig 
fokus på produktivitet og krav til selvstendighet blant ar-
beidstakerne. Målgruppen for VTA-bedrifter er arbeidstake-
re som med bistand og tilrettelegging kan delta i produksjon 
av varer eller tjenester. VTA-bedrifter eies av private, kom-
munale og statlige aktører, og de mottar et offentlig ramme-
tilskudd basert på antall arbeidstakere. Bemanningsfaktoren 
varierer, men er normalt 1 : 5, som betyr at fem arbeidstak- 
ere utløser ressurser til å lønne en arbeidsleder. Personer 
som har et større bistandsbehov, arbeider derfor normalt 
sett ikke i VTA-bedrifter fordi personalressursene ikke gir 
mulighet for den nødvendige tilrettelegging. 

Mange VTA-bedriftene har klare fellestrekk med tidligere 
tiders håndverks- og industribedrifter. Vanlige arbeidsopp-
gaver er snekring, montering/sortering/pakking og mindre 

industriproduksjon (Olsen, 2003). Forskning viser at ar-
beidstakerne ved VTA-bedrifter verdsetter forskjellige sider 
ved arbeidet. For enkelte er verdiskapningen viktig, for noen 
den sosiale dimensjonen, mens andre opplever en yrkes- 
identitet og stolthet over sitt arbeid og det å være til nytte 
for andre (Olsen, 2003). Samtidig viser Olsen (2003) sin 
undersøkelse at enkelte opplever det som sosialt stigmatise-
rende å være plassert ved VTA-bedriftene, blant annet fordi 
det ikke gis lønn på vanlige vilkår.

VTA-bedrifter og Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud har 
flere fellestrekk til tross sine ulikheter. Begge tilbudene 
fremstår som svært forskjellige fra det ordinære arbeids- 
livet, både i forhold til arbeidsoppgavene og organiseringen 
av arbeidsfellesskapet. Eksempler på dette er at stillinger 
ikke utlyses, men brukere innen målgruppen blir tildelt en 
plass. Arbeidet gir heller ikke ordinær lønn, sykepenger 
eller feriepenger. I tillegg er det et stort sosialt skille mellom 
arbeidslederne og brukere/arbeidstakere (Olsen, 2003). 
Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud og VTA-bedrifter repre-
senterer dermed særordninger for bestemte målgrupper. I 
forhold til målsettingen om et inkluderende arbeidsliv og 
samfunnsmessig deltakelse av utviklingshemmede, er dette 
problematisk fordi både samfunnet og arbeidstakerne stiller 
spørsmål ved om aktivitetene kan kalles ordentlig arbeid 
(Olsen, 2003). 

Flere sider ved Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud og 
VTA-bedrifter kan problematiseres i forhold til målsettingen 
om likeverd og økt inkludering. Levekårsundersøkelser viser 
imidlertid at Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud har svært 
stor og positiv betydning for utviklingshemmedes helse og 
livskvalitet (Søderstrøm & Tøssebro, 2011), (Reinertsen, 
2012). Den største utfordringen er at tilbudenes overord-
nede målsetninger fremstår som uklare. Det overordnede 
spørsmålet er hvilken oppgave de Tilrettelagte dag- eller  
arbeidstilbud og VTA-bedriftene er ment å tjene i et in-
dividuelt og samfunnsmessig perspektiv, og hvordan vi 
helt konkret utformer disse arbeidsfellesskaper i tråd med 
dagens politiske dagsorden: Økt samfunnsmessig inklu-
dering, livskvalitet og verdighet for de personene som det 
gjelder.
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Mennesker med utviklingshemning 
og arbeid i et inkluderingsperspektiv

Et ressursorientert syn på mennesket, samt retten til utdan-
nelse og arbeid har vært et gjennomgående politisk tema fra 
2001 frem til dags dato. Stabelen av dokumenter er omfat-
tende, der de viktigste er avtalen om inkluderende arbeids-
liv, Stortingsmelding 40 og 45, og FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Ose,  
Bjerkan, Pettersen et.al 2009; Arbeids og sosialdepartemen-
tet, 2002 – 2003; Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet, 2012 – 2013; FN-konvensjonen, 2013). Siste 
skudd på stammen er NOU: 17. På lik linje (2016) som 
oppsummerer utviklingshemmedes situasjon og rettigheter 
på en rekke områder. I rapportens kapittel 21 og 25 fremgår 
konkrete forslag til tiltak for å bedre utviklingshemmedes 
arbeidsmuligheter. 

Til tross for alt dette,  synker antall Tilrettelagte dag- eller 
arbeidstilbud med produksjon, og færre utviklingshemmede 
ansettes i VTA-bedrifter (Søderstrøm & Tøssebro, 2011). 
Tendensen er at arbeidstilbud og produksjon erstattes av 
andre former for aktivisering. Utviklingen er entydig, vel-
dokumentert og stikk i strid med den politiske målsetning: 
Økt samfunnsmessig inkludering og flere mennesker med 
utviklingshemning i arbeid. Tøssebro (2011) hevder på dette 
grunnlaget at utviklingen går i feil retning.

Hvis vi ser bort fra diskusjonen om tilbudenes innhold viser 
undersøkelser at både Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud og 
VTA-bedrifter har stor betydning for utviklingshemmedes 
livskvalitet (Tøssebro, 2011). I et inkluderingsperspektiv 
kan tilbudene imidlertid kritiseres for å være lite synlig i 
samfunnet og i det offentlige rom. Tilrettelagte dag- eller 
arbeidstilbud og VTA-bedrifter kunne med fordel ha vært 
mer profilerte i samfunnets hverdagsliv ved for eksempel 
å satse på flere synlige servicerelaterte arbeidsoppgaver 
fremfor de tradisjonelle verkstedstilbudene. Flere synlige 
utviklingshemmede i arbeid, kan på sikt endre samfunnets 
syn på hvem de utviklingshemmede er, hva de kan bidra 
med, og på den måten bidra til økt samfunnsmessig inklu-
dering. Samtidig er det verdt å merke seg at et synlig arbeid 
i det offentlige rom ikke nødvendigvis er håndterbart eller 
inkluderingsfremmende for alle. Selv om inkluderingstan-
ken teoretisk sett er glimrende, kan inkludering uten den 
nødvendige tilrettelegging, forsterke utviklingshemmedes 

opplevelse av å være annerledes. I ytterste konsekvens kan 
mangelfull mestring i møtet med det normale samfunn føre 
til ensomhet, sosial stigmatisering og redusert livskvalitet. 

En grunnleggende utfordring er at utviklingshemmede i 
likhet med andre utsatte grupper er prisgitt samfunnets 
skiftende ideer om hvordan livet deres skal leves. Institu- 
sjonalisering som omsorgsparadigme ble under ansvars- 
reformen i 1990 avløst av normaliserings- og integre- 
ringstanken som i dag har utviklet seg til målsettingen om 
en samfunnsmessig inkludering av utviklingshemmede 
(From, Holm, Olesen, et.al, 2015). Skiftende omsorgsidea-
ler representerer alle tidstypiske eksempler på samfunnets 
målsettinger for utviklingshemmedes livsbetingelser. I dag 
er inkludering i storsamfunnet og arbeidslivet den rådende 
målsettingen. Om vi ser kritisk på denne inkluderingsprak-
sisen, fokuseres det mye på det enkelte individ, medbestem-
melse, boformer, boligstandard og antall kvadratmeter, men 
mindre på arbeid, sosiale og relasjonelle behov. Dette bildet 
bekreftes i en oversikt over den skandinaviske inkluderings-
praksisen som konkluderer med at det fokuseres på individ 
og medbestemmelse fremfor fellesskapet og et sosialt liv 
(Østby, Holm, Olesen et.al, 2016 s. 33.). Opplevelsen av å 
være inkludert betinger for de fleste mennesker at de har 
velfungerende og meningsbærende sosiale relasjoner og 
strukturer, noe som utviklingshemmede ikke nødvendigvis 
makter å etablere på egen hånd. 

Inkludering kan forstås som et samspill mellom samfunnet 
og den som ønskes inkludert. Nordahl (2015) beskriver 
inkludering som fysisk tilstedeværelse, aktiv deltakelse og in-
dividuell opplevelse. Disse nivåene refererer til inkludering i 
skolen, men kan også overføres til arbeidslivet og det sosiale 
livet. Grunnbetingelsen for inkludering er ifølge Nordahl 
(2015) fysisk tilstedeværelse. Den fysiske tilstedeværelse 
bør samtidig knyttes til en aktiv deltakelse i den aktuelle 
sammenhengen (Nordahl, 2015). Det tredje nivået peker på 
at opplevelsen av å være inkludert er subjektiv. Det er med 
andre ord fullt mulig å være både fysisk tilstede og aktivt 
deltakende uten å føle seg inkludert.

Opplevelsen av å være inkludert, handler for mange om 
å være sosialt akseptert og en del av et fellesskap. Mange 
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utviklingshemmede har et begrenset sosialt nettverk og le-
ver sitt liv omgitt av profesjonelle omsorgspersoner. I denne 
livssituasjon kan tilknytning til et arbeidsfellesskap være av 
stor betydning for opplevelsen av sosial tilhørighet, mening 
og livskvalitet. 

Inkludering i samfunnet dreier seg om å tilrettelegge for 
sosiale strukturer og fellesskap, der utviklingshemmede og 
samfunnet kan omgås på en naturlig, likeverdig og respekt-
full måte. Det kan imidlertid stilles spørsmålstegn ved hvem 
som lager spillereglene for inkluderingen. Danske forskere 
som har analysert dagens inkluderingspraksis, stiller spørs-
mål ved om den er bærekraftig for alle i dens nåværende 
form. Det påpekes at den samfunnsmessige inkluderingen 
som det legges opp til, innebærer noen betingelser og nor-
mer som utviklingshemmede og andre utsatte grupper må 
forholde seg til for å bli inkludert (From, Holm, Olesen et.al, 
s.13, 2015). Spørsmålet er om rammene for dagens inklu-
deringspraksis er for smale og ikke tar nok hensyn til dem 
som ønskes inkludert. I den sammenhengen er arbeidslivet 
et godt eksempel. Utfordringen er at det stilles bestemte 
krav til hvordan utsatte grupper skal tilpasse seg normene 
i samfunns- og arbeidsliv. Resultatet kan i verste fall bli en 
inkluderingspraksis der tidligere ekskluderte grupper re-in-
tegreres på samfunnets premisser i forhold til både boform 
og arbeid (From, Holm, Olesen et.al, 2015).
 
Rapporten Bæredygtig inklusion gennem community dannel-
se gjør et forsøk på å nyansere inkluderingsdebatten gjen-
nom å utforske den sosiale dimensjonen i mindre fellesskap 
som en alternativ vei mot økt livskvalitet og samfunnsdel-
takelse for utviklingshemmede (From, Holm, Olesen, et.al, 
2015). Et alternativ til inkludering i storsamfunnet er å 
tilrettelegge for omvendt inkludering. Med omvendt inklude-
ring menes at samfunnet kan inviteres inn på de utviklings-
hemmedes enemerker, der hvor de er trygge, opplever 
mestring og fremstår som ressurspersoner. Tanken er å til-
rettelegge for et likeverdig, naturlig møte mellom utviklings-
hemmede og samfunnet, uten at interaksjonens form og 
innhold på forhånd er definert av samfunnet (From, Holm, 
Olesen et.al, 2015).

Inkludering og kontakt med samfunnet oppstår ikke auto-
matisk gjennom egen bolig eller politiske målsettinger, men 
gjennom etablering av meningsbærende sosiale strukturer 
der mennesker møtes og samhandler. Hvis vi vender tilbake 
til Nordahls (2015) inkluderingskriterier, er ikke fysisk til-
stedeværelse tilstrekkelig. Det bør også skapes rom for aktiv 
deltakelse, sosial aksept der den enkelte selv opplever å være 
en del av fellesskapet. 

Begrepene fra den danske forskningsrapporten Bæredyg-
tig inkludering viser at det finnes flere mulige veier mot 

livskvalitet, inkludering og positive samfunnsbidrag for 
utviklingshemmede. Rapporten peker på at mindre, velfun-
gerende bo- og arbeidsfellesskap med en uttalt sosial profil 
kan bidra positivt til dette. Denne type organisering er ikke 
nødvendigvis løsningen for alle, men kan betraktes som en 
motreaksjon til dagens individorienterte omsorgsparadigme 
og den ensomhet mange utviklingshemmede gjennom sin 
annerledeshet kan oppleve i møtet med storsamfunnet. 

Det er behov for en nyansering av inkluderingsbegrepet og 
en kritisk gjennomgang av den aktuelle praksis. Utviklings-
hemmede er ingen ensartet målgruppe, men består av per-
soner med en felles diagnosebetegnelse hvis forutsetninger 
og behov er høyst individuelle og sammensatte. Det bør 
legges opp til flere mulige rammer for utviklingshemmedes 
livsutfoldelse. Når det gjelder arbeid og dagtilbud, dreier 
det seg primært om å skape tilrettelagte arbeidsplasser som 
gir økt livskvalitet og der utviklingshemmede fremstår som 
arbeidende ressurspersoner. Dette kan gjøres gjennom del-
takelse i det ordinære arbeidslivet, eller ved utvikling av nye 
Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud med fokus på service-
oppgaver og synlig, utadrettet profilering. En annen vei mot 
inkludering er å tilrettelegge for omvendt inkludering der 
det etableres møtepunkter hvor samfunnet på en naturlig 
måte kan omgås utviklingshemmede på deres enemerker og 
premisser (From, Holm, Olesen et.al, 2015).

Lærlingene på Grobunn driver egen butikk. Foto: Rigmor Skålholt.
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Antroposofiske sosialterapeutiske 
virksomheter

Den antroposofiske sosialterapien er basert på Rudolf 
Steiners (1861 - 1925) filosofiske, pedagogiske og sosiale 
ideer, som hadde sitt utspring i Mellom-Europa på midten 
av 1920-tallet. I Norge startet det med etableringen av 
barnehjemmet Granly på Toten i 1938 (Edlund, 2010). 

Sosialterapi er i dag betegnelsen på antroposofiske bo-, 
arbeids- og kulturtilbud til voksne med spesielle behov, ba- 
sert på Rudolf Steiners sosiale og pedagogiske ideer, og i 
denne teksten betegnet som sosialterapeutiske virksomheter. 

I dag finnes det 10 antroposofiske sosialterapeutiske virk-
somheter i Norge der 300 personer har tilbud om bolig, 
arbeid og kulturaktiviteter (Sosialterapeutisk Forbund, 
2016). Av disse mottar 210 personer et sosialterapeutisk ar-
beids- og dagtilbud. På landsbasis utgjør dette anslagsvis 1,6 
% av det samlede dagtilbudet for personer med utviklings-
hemning. De sosialterapeutiske arbeids- og dagtilbudene er 
i hovedsak definert som Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud, 
og de er finansiert gjennom kommunale driftstilskudd uten 
krav om inntektsbringende produksjon. Virksomhetene i 
Camphill Landsbystiftelse er statsfinansiert med et eget bud-
sjett under Helse- og omsorgsdepartementet og med egne 
retningslinjer for driften der arbeid inngår som en integrert 
del av driftsavtalen (Camphill, 2016). 

De sosialterapeutiske virksomhetene ble i hovedsak etablert 
før ansvarsreformen for utviklingshemmede i 1990, og de 
kan på grunn av sin utforming, historikk og i enkelte tilfel-
ler størrelse, oppfattes som institusjonslignende fellesskap. 
Rostadheimen er i dag den minste virksomheten med bo- 
og arbeidstilbud for 8 personer, mens Vidaråsen landsby er 
den største med opptil 50 heldøgnsplasser (SF, 2016; Vidar- 
åsen, 2015). De sosialterapeutiske virksomhetene har hele 
tiden eksistert parallelt med andre private og offentlige insti-
tusjoner. Historisk kan vi derfor se flere paralleller mellom 
de sosialterapeutiske virksomhetene og andre institusjoner 
etablert i samme tidsrom. De sosialterapeutiske virksom-
hetene er basert på et særskilt idé- og metodegrunnlag, og 
skiller seg i praksis fra andre private og offentlige institusjo-
ner. I forbindelse med etableringen av Helgeseter i 1954 ble 

noen av forskjellene beskrevet av en journalist på følgende 
måte: 

Andre mennesker har kanskje den innstilling at et 
åndssvakt barn er et mislykket individ, men den 
antroposofiske innstillingen går ut på at det i disse 
finnes verdifulle og rike verdier som bare ikke har 
kommet til uttrykk. Sykt eller friskt, i hvert men- 
neske er det en kjerne av indre liv, og den må man 
lokke frem (Edlund, 2010, s. 238).

Sitatet er karakteristisk for den antroposofiske sosialterapeu-
tiske forståelsen av funksjonshemning, som er preget av en 
stor tro på mennesker med utviklingshemning og deres lær- 
ings- og utviklingsmuligheter. Denne holdningen er fortsatt 
en bærende verdi i dagens virksomheter. Et historisk eksem-
pel på hvordan denne holdning preget praksisfeltet, finner 
vi på Helgeseter som allerede fra starten i 1954 etablerte et 
organisert skoletilbud for elever som den gang ikke var vur-
dert som opplæringsdyktige (Edlund, 2010). Satsningen på 
skole og pedagogiske tiltak i sosialterapeutisk regi førte også 
til utviklingen av arbeids- og verkstedstilbud der voksne 
utviklingshemmede kunne utfolde sine evner og ferdigheter. 
De sosialterapeutiske virksomhetene var ikke alene om å 
fokusere på skole og arbeid, men i norsk målestokk kom de 
i midlertid tidlig på banen med å etablere denne type tilbud 
for utviklingshemmede.

De sosialterapeutiske virksomhetene har til tross for sine 
ulikheter, flere fellestrekk. De er alle bygd opp rundt et 
arbeidsfellesskap, og dette vurderes som sentralt for men-
neskets livskvalitet og utvikling. I Camphill-landsbyene har 
arbeidet hatt en særstilling og blir betegnet som en sentral 
betingelse for utviklingshemmedes opplevelse av mening 
og selvrespekt (Edlund, 2010, s. 291). Sosialterapeutisk ar-
beidspraksis tilstreber et likhetsprinsipp der alle, uavhengig 
av funksjonsnivå og status «yter etter evne og skaper noe 
sammen». Idealet er at et likeverdig samspill i arbeidsfelles-
skapet også skaper mulighetene for et likeverdig menneske-
møte. Husebø (2013) poengterer «at det handler om å arbei-
de for hverandre, ikke bare for seg selv», og formulerer den 
sosialterapeutiske tilnærming til arbeid på følgende måte: 
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«Du gjør noe for meg og jeg gjør noe for deg. Og i det vi 
arbeider sammen, oppstår fellesskap». 

Av andre fellestrekk kan nevnes virksomhetenes fokus på 
økologi og naturmaterialer, samt en helhetlig tilnærming til 
arbeidsprosesser hvor veien fra råvare til ferdig produkt er 
synlig og begripelig for alle. De fleste av virksomhetene har 
ulike verksteder knyttet til landbruk, skogbruk og matvare-
produksjon, der veien fra jord til bord bidrar til å understre-
ke aktivitetens nytteverdi for dem som arbeider (Sosialtera-
peutisk Forbund, 2016). I tillegg inngår klassiske håndverk 
som veving, toving av ull, snekker- og trearbeid som en del 
av arbeidstilbudet. Dette er aktiviteter som tradisjonelt har 
vært knyttet til Tilrettelagte dag- eller arbeidstilbud for men-
nesker med utviklingshemning, også utenfor de sosial- 
terapeutiske virksomheter. Flere virksomheter har også ser-
vicerelaterte arbeidsplasser som butikk og verkstedsutsalg, 

vaskeri, kjøkken, renhold, kildesortering av avfall, kompos-
tering og vedlikeholdsfunksjoner (Sosialterapeutisk For-
bund, 2016). Arbeidets organisering refererer til ideen om 
et bærekraftig sosialt fellesskap der alle etter evne bidrar til å 
løse nødvendige, synlige og konkrete oppgaver. 

Det sosialterapeutiske arbeidsfellesskapet er på et idémes-
sig plan ment å skape kvalitetsprodukter og meningsfulle 
opplevelser der alle har mulighet til å delta, uavhengig av 
funksjonsnivå. Målet er at det skapes rom for alles bidrag, 
store som små, og at resultatet blir et produkt eller en tjenes-
te med høy kvalitet som andre verdsetter og arbeidstakerne 
kan være stolte av. 

For å konkretisere arbeidets betydning for utviklingshem-
mede vil jeg nå beskrive en situasjon ved et sosialterapeutisk 
dagtilbud ved hjelp av en praksisfortelling. 

Utsyn over frukthagen, drivhusene og urteverkstedet på Solborg. Foto: Sissel Jenseth.
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Praksisfortelling: En arbeidsdag i bakeriet

Jeg befinner meg i bakeriets varme, velduftende rom. Lukten 
av gjærbakst sitter tungt i veggene selv om arbeidsdagen 
ikke har startet ennå. Morgenlyset har så vidt begynt å farge 
himmelen rød, og rommet er beskjedent belyst. På bordet 
står det et tent stearinlys, og en av arbeidslederne sitter 
fordypet i en kakeoppskrift. Klokken er 8.50. En etter en 
kommer arbeidstakerne inn døren. Noen vasker hendene på 
eget initiativ og finner frem forkle og arbeidsantrekk, andre 
får bistand fra arbeidslederne. Når alle er på plass rundt 
bordet, leser en av arbeidstakerne et morgenvers. Så tar alle 
hverandre i hendene og sier «God morgen». Nå begynner 
planleggingen av selve arbeidsdagen. Dagens prosjekt er 
brødbaking. I tillegg er det kommet inn en bestilling på 
kaker til en fødselsdag, og morgendagens rundstykkedeig 
skal også lages og settes til kaldheving. Brøddeigen har fått 
heve natten over og er nå klar til å bakes ut. Flere av arbeids-
takerne har lang fartstid, faste oppgaver og kan sine ting. En 
arbeidstaker smører brødformene med matolje. En annen 

skjærer opp deigen i passende stykker og veier dem på en 
kjøkkenvekt. En tredje former emnene og legger dem pent 
ned i de smurte formene. En fjerde glatter ut brødene, smø-
rer dem med en pensel på toppen,  prikker i dem med en 
gaffel og drysser frø på toppen. Ved enden av bordet sitter 
en arbeidstaker i rullestol. Hun har nedsatt bevegelighet i 
armene og er ikke i stand til å delta aktivt i bakingen, men 
følger interessert med i arbeidsprosessene. 

Etter hvert begynner duften av brød og kaker å bre seg ut-
over i rommet. Det er snart lunsj og en av arbeidstakerne 
dekker bordet. Talegavene er ujevnt fordelt. Noen snakker 
mye, andre stirrer ettertenksomt ut i luften og nyter sin 
kaffekopp. En arbeidstaker får hjelp til å innta lunsjen og 
blir matet med skje. En annen trenger bistand til et toalett-
besøk. Arbeidslederen prøver å fordele oppmerksomheten i 
gruppen ved å inkludere de mindre taleføre arbeidstakere i 
samtalen og hjelper den enkelte med å sette ord på ting slik 
at de uten språk også blir synlig for de andre. Samtalen kret-
ser om løst og fast. En har besøkt sine foreldre i helgen, en 
annen har bursdag på torsdag. Når er arbeidsdagen ferdig? 
Hva er det til middag? Det handler om de nære ting. En av 
arbeidstakerne blir plutselig urolig og henvender seg til en 
annen på en intens og litt ubehagelig måte. Arbeidslederen 
tilbyr den urolige arbeidstaker å male mandler på en hånd-
kvern i et hjørne, skjermet fra det store arbeidsbordet, men 
allikevel i det samme rommet. Senere på dagen når brødene 
er stekt og har dampet av, går en av arbeidstakerne rundt 
og leverer brød til bofellesskapene på området. Enkelte 
medarbeidere har også bestilt brød som de henter direkte 
fra bakeriet og tar med hjem til sin familie. Dagen avsluttes 
med at arbeidstakerne holder hverandre i hendene og sier 
«takk for i dag».

Arbeidets betydning i bakeriet
Praksisfortellingen refererer til en typisk arbeidsdag i en 
sosialterapeutisk virksomhet. Hvordan oppleves det å være 
en del av arbeidsprosessene i bakeriet? Eksempelet kan bely-
ses med utgangspunkt i de tre meningsdimensjoner som ble 
presentert innledningsvis, verdiskapningsdimensjonen, den 
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sosiale dimensjonen og selvrealiseringsdimensjonen (Heiret & 
Stokkedal Bokn, 2008). 

Bakeriets verdiskapningsdimensjon er tydelig og observerbar 
fordi denne arbeidsplassen bærer preg av å være et produk-
sjonsverksted. Gjennom arbeidsdagen produseres det noe 
verdifullt som smaker godt og etterspørres, nemlig brød og 
kaker. Denne verdien er forståelig, meningsfull og gjennom-
skuelig for de fleste som arbeider der. Både arbeidstakerne 
og omgivelsene verdsetter og kan forholde seg til brødet og 
kakene som kvalitative, verdifulle resultater av arbeidspro-
sessene. 

Den sosiale dimensjonen i bakeriet oppstår fordi det er eta-
blert et arbeidsfellesskap mellom de menneskene som arbei-
der der. Det sosiale fellesskapet er knyttet til produksjonen 
av brød og kaker og arbeidsprosessene. Det som skjer før og 
etter arbeidet og i pausene, synes imidlertid også å være be-

tydningsfullt. Jeg fornemmer en tydelig form for samspill og 
samhørighet blant arbeidstakerne på et mellommenneskelig 
plan som rommer langt mer enn baking av brød. Samtalene 
gjennom dagen tyder på at arbeidsfellesskapet gir mulighe-
ter for å se hverandre og selv bli sett, en form for sosial aner-
kjennelse. Den sosiale dimensjonen viser seg tydelig når det 
gis positiv oppmerksomhet til de arbeidstakerne som ikke 
har språk og som gjennom arbeidsfellesskapet blir inkludert 
i ord og handling. 

Arbeidsfellesskapet gir også en mulighet for å vise andre 
sider av seg selv og representerer en annen sosial arena enn 
hjemmet. På bakeriet stilles det krav om innsats og sam-
handling rettet mot et felles mål. Bakeriets verkstedsleder 
forteller at flere av arbeidstakerne er mer selvstendige på 
jobb enn hjemme i bofellesskapet. Hvis dagen har hatt en 
dårlig begynnelse i hjemmet, gir arbeidsplassen mulighet 
for bytte av miljø, personer og en ny start. Møte med andre 

Aktivitet i bakeriet på Rotvoll. Foto: Nils Langeland.
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mennesker, andre oppgaver og rollen som arbeidstaker gir 
en kjærkommen variasjon, en annen status som for enkelte 
oppleves som så betydningsfullt at det blir et insitament til å 
ta seg sammen. Slik utvides det sosiale nettverket og reper-
toaret av sosiale roller.

Rollen som arbeidstaker innebærer større krav og for-
ventninger enn rollen som tjenestemottaker. Samtidig gir 
arbeidssituasjonen rom for aktiv deltakelse som muliggjør 
både læring og en positiv selvrepresentasjon. Internt i ar-
beidsfellesskapet foregår det både arbeidstrening og sosial 
læring. Det etableres felles normer for hvordan, når og på 
hvilken måte oppgavene skal gjennomføres og hvordan ar-
beidstakerne omgås. Gjennom dette øves samarbeid, sosial 
kompetanse, samt interesse for medmenneskers liv, også 
for dem som ikke verbalt kan representere seg selv. Ved 
hjelp av arbeidsledere og arbeidskolleger blir arbeidstakere 
uten språk inkludert i fellesskapet. De får en stemme og blir 
gjennom sin tilstedeværelse på bakeriet sett og anerkjent av 
flere mennesker enn om de kun befant seg i sitt hjem. Den 
sosiale dimensjonen kan med dette være et argument for å 
inkludere personer med lav arbeidsevne og reduserte kom-
munikasjonsferdigheter i et arbeidsfellesskap. Deltakelsen 
bidrar både til sosial anerkjennelse, rollevariasjon og livs-
kvalitet uavhengig av produktivitet og arbeidsevne. Arbeids-
fellesskapet er med dette en mer kraftfull størrelse enn den 
enkelte arbeidstaker alene: Både verdiskapningsdimensjonen 
og den sosiale dimensjonen avhenger av alles tilstedeværelse, 
innsats og bidrag.

Den selvrealiserende meningsdimensjon som Heiret & Stok-
kedal Bokn (2008) refererer til, forekommer meg å være et 
noe ambisiøst begrep, men kan allikevel brukes til å belyse 
bakeriets arbeidsfellesskap. Ut fra beskrivelsen av arbeids-
dagen i bakeriet, er det vanskelig å bevise at arbeidstakerne 
opplever å realisere seg selv. Det er imidlertid åpenbart 
at arbeidet skaper en form for glede og tilfredsstillelse. På 
slutten av dagen er det tydelig at de enkelte arbeidstakerne 
er stolte over dagens produksjon. Dagens høydepunkt er 
når de nystekte brødene overleveres til bofellesskapene og 
selges til medarbeidere. Selv om hver arbeidstaker kun har 
utført en liten del av prosessen, høres flere ganger følgende 
uttalelse: «Det brødet har jeg bakt.» 

Brødene og kakene gir arbeidstakerne en yrkesidentitet, økt 
status og en verdsatt sosial rolle. Produktene kan med dette 
betraktes som et synlig og meningsfullt resultat av den en-
kelte arbeidstaker og arbeidsfellesskapets samlede selv- 
realisering. 

Ketil Martens. Helgeseters bakeri. Foto: Frode Hølleland.
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Arbeid og kulturelle aktiviteter
Antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter har i et 
historisk perspektiv vært omtalt som kulturøyer (Edlund, 
2010). Disse virksomhetene utviklet tidlig en praksis der 
kunstneriske og kulturelle aktiviteter ble brukt for å styrke 
fellesskapet (Edlund, 2010). De kulturelle og kunstneriske 
aktiviteter er fortsatt en viktig del av virksomhetenes identi-
tet, de oppleves som viktige og er høyt prioritert. I verksted- 
ene manifesterer det seg gjennom en hverdagskultur der 
arbeidsdagen begynner med et dikt eller en sang. Parallelt 
med hverdagskulturen foregår det vanligvis organiserte 
kulturaktiviteter som korsang, julespill, årstidsfester og kon-
serter som en integrert del av arbeidsdagen. Det brukes med 
andre ord både tid og ressurser på kulturelle aktiviteter. 
Hva er begrunnelsen for disse prioriteringene?

Et grunnleggende spørsmål er hvilke funksjoner deltakelse i 
kulturelle aktiviteter skal understøtte som en del av arbeids- 
og dagtilbudet for mennesker med utviklingshemning. 
Identitetsutvikling, sosial læring og fellesskapsdannelse er 
tre mulige svar på spørsmålet. Kulturelle aktiviteter basert 
på aktiv deltakelse, gir i likhet med arbeidslivet en mu-
lighet for å innta nye roller i det sosiale livet og skape nye 
fasetter ved egen identitet. I tillegg gir det muligheter for 

fellesskapsdannelse der medarbeidere og arbeidstakere med 
bistandsbehov kan møtes med en annen rolleforståelse enn 
som verkstedsleder og arbeidstaker. Den antroposofiske 
Camphill-bevegelsens grunnlegger, Karl König, skriver i 
landsbyforedragene at utviklingshemmede i sin mimikk 
og adferd har et mindre repertoar av masker enn folk flest 
(König, 1998). Med masker menes i denne sammenheng 
det vi kan betegne som roller eller sosiale roller. Maske- 
metaforen kan sees i sammenheng med både arbeidet og 
en rolle i julespillet, fordi begge deler krever flere masker 
og sosial bevegelighet. Kulturelle aktiviteter kan derfor i 
kombinasjon med et arbeids- og aktivitetstilbud bidra til 
å kompensere for stereotype masker og føre til større grad 
av sosial og identitetsmessig mangfold. Roller i et skuespill 
kan for eksempel forandre deltakernes opplevelse av seg selv 
og andre, hvilket er et grunnleggende prinsipp i forhold til 
utvikling av personlig og sosial identitet. I tillegg kan kunst-
neriske prosesser fremme bevegelighet og sosial fleksibilitet 
fordi deltakerne lærer seg å bytte mellom flere roller. 

Kulturelle aktiviteter kan derfor riktig tilrettelagt og under 
gitte betingelser, fremme både identitetsutvikling og sosial 
læring, samt bidra til fellesskapsdannelse. Kulturelle aktivi-
teter kan med dette knyttes til arbeidslivets sosiale menings-
dimensjon (Heiret & Stokkedal Bokn, 2008).

Lars Meling. Helgeseters bakeri. Foto: Frode Hølleland.
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Sosialterapiens 
salutogenetiske tilnærming

Som tidligere nevnt refererer Aron Antonovskys begrep 
salutogenese til aktiviteter som styrker eller fremmer vår 
helse. Salutogenese fokuserer på det som er friskt, et menne-
skes muligheter og potensiale, fremfor begrensningene 
(Antonovsky, 1987). Et helsefremmende virkemiddel er, 
ifølge Antonovsky, å aktivere den enkeltes ressurser på en 
meningsfull måte og styrke opplevelsen av sammenheng. 

Det er flere elementer ved sosialterapeutisk arbeidspraksis 
som kan sies å ha salutogenetiske kvaliteter. Fellesnevnere er 
blant annet å ha et ressursperspektiv på mennesket og fokus 
på det som er friskt, fremfor personens funksjonshemning. 
Sosialterapiens uttalte oppgave er å aktivere den enkeltes 
ressurser i en meningsfull sosial sammenheng. Arbeidsfel-
lesskapet betraktes som viktig, både for helse og livskvalitet, 
uavhengig av funksjonsnivå og arbeidsevne. 

Antonovsky (1987) hevder at når mennesker opplever livet 
som forstålig og håndterbarhet, vil det også være menings-
fullt. Dette sammenfatter Antonovsky (1987) i begrepet «the 
sense of coherense», opplevelsen av sammenheng.  Opplev- 
elsen av sammenheng er også en uttalt målsetting innenfor 
sosialterapeutisk arbeidspraksis (Erlandsen, 2011). Dette 
kan tydelig observeres, både i tilretteleggingen av arbeids-
prosessene og gjennom fokuset på arbeidsfellesskapets 
sosiale meningsdimensjon. I landbruket sikres opplevelsen 
av sammenheng ved å synliggjøre veien fra jord til bord, og 
i verkstedene ved å følge prosessen fra råvare til det ferdige 
produkt. I tillegg vektlegges at arbeidsprosessene er forståe- 
lige og håndterbare ut fra arbeidstakernes forutsetninger. 
Tradisjonelle håndverk, jordbruk og produksjon av føde-
varer gir mulighet for arbeidsprosesser der arbeidstakerne 
forstår hva de skaper, der intensjonen er å styrke opplev- 
elsen av mening og sammenheng. Den sosialterapeutiske 
arbeidspraksisen har med dette et tydelig helsefremmende 
salutogenetisk perspektiv der forståelighet, meningsfullhet og 
håndterbarhet er bærende elementer. 

Kunstnerisk utfoldelse i malerverkstedet på Vidaråsen. 
Foto: Ruben Khachatryan.
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Sosialterapeutiske virksomheter 
i et inkluderingsperspektiv

De sosialterapeutiske praksistradisjonene ble hovedsake- 
lig etablert i en tid der institusjonaliseringsparadigmet 
rådet. Virksomhetene har gjennomgått store endringer, 
men noen av dem blir fortsatt kritisert for å være lukkede, 
institusjonslignende fellesskap (From, Holm, Olesen et.al. 
2015). Samlokalisering av personer med utviklingshemning 
i landsbylignende former, i landlige omgivelser der bolig, 
arbeid, fritid og kultur foregår i en radius på 300 meter, 
kan helt klart oppfattes som en institusjonslignende livs- og 
arbeidsform. Samtidig kan det argumenteres for at flere av 
dem som lever og arbeider i denne type fellesskaper, har 
behov for beskyttede rammer. Det er også viktig å vurdere 
den sosialterapeutiske arbeidspraksisen i forhold til dagens 
rådende målsetting om samfunnsmessig inkludering 

De sosialterapeutiske arbeidstilbudene er konsistent beskre-
vet i forhold til idégrunnlag, målsetninger og praksis. Felles-
nevneren er en holistisk tilnærming til arbeid der arbeidsfel-
lesskapet antas å oppfylle flere grunnleggende menneskelige 
behov med stor betydning for den enkeltes livskvalitet og 
verdighet. Beskrivelsene kommer godt ut i forhold til Heiret 
& Stokkedal Bokn (2008) sine tre meningsdimensjoner  
verdiskapningsdimensjon, sosial dimensjon og selvrealise-
ringsdimensjon, samt Antonovskys (2008) salutogenese-
begrep. Verdiskapningsdimensjonen representeres gjennom 
produksjon av nyttige kvalitetsprodukter, den sosiale dimen-
sjonen gjennom inkluderende arbeidsfellesskaper og felles-
skapsdannende kulturaktiviteter. Fokus på tilrettelegging og 
den enkeltes ressurser gir også mulighet for en selvrealise-
ringsdimensjon der alle etter evne bidrar til de ferdige pro-
duktene. De sosialterapeutiske arbeidsfellesskaper fremstår 
på flere områder som inkluderende og sosialt bærekraftige 
gjennom et tydelig fokus på fellesskapsdannelse, kultur og 
bred arbeidsdeltakelse der det også er plass til dem med 
redusert arbeidsevne. 

De sosialterapeutiske virksomhetene virker tross sine for-
skjeller å ha en felles holdning til arbeidsfellesskapenes 
sentrale og viktige rolle i menneskets liv. I et inkluderings-
perspektiv er utfordringen at både arbeidsfellesskapene og 
de som arbeider, er lite synlige for annet enn de nære omgi-
velsene. Disse forholdene kan tilskrives arbeidets karakter 

der jordbruk, håndverk og servicefunksjoner i hovedsak 
blir til internt bruk og ikke fører til utstrakt kontakt med 
offentligheten. Dette er en utfordring de sosialterapeutiske 
arbeidstilbudene deler med både VTA-bedrifter og andre 
Tilrettelagte arbeids- eller dagtilbud. 

De sosialterapeutiske virksomhetene representerer imid-
lertid en praksis som virker sosialt bærekraftig internt i 
arbeidsfellesskapet, og som med den rette utviklingen også 
kan bli mere synlig for samfunnet. Camphill Landsby- 
stiftelse i Norge beskriver utfordringen på følgende måte:

Camphill skulle hatt mer kontakt med omverdenen. 
Vi profilerer oss så godt vi kan gjennom å ha åpne 
dager. Likevel er det få i lokalmiljøet som har hørt 
om oss, men det er ikke vår mening å være lukket. 
Selv om vi bor og arbeider her, prøver vi å ha stor 
kontakt med verden utenfor (Jacobsen, 2007).

Fra Camphill-landsbyene er en økt samfunnskontakt et 
ønske, men også en utfordring uten entydige svar eller løs-
ninger. Det legges opp til åpne arrangementer der samfunn 
og lokalmiljø inviteres inn. Men dette er arrangementer som 
kun finner sted et par ganger i året. Tiltak og fremtidige 
satsningsområder kan være synlige, utadrettede kultur- eller 
arbeidsaktiviteter der virksomhetene regelmessig «drar ut» 
og bidrar i nye sammenhenger i det offentlige rom. 

Et annet alternativ er omvendt inkludering, der virksomhet- 
ene inviterer til andre typer samarbeid med lokalsamfunnet 
gjennom etablering av felles møtesteder. I et nyansert inklu-
deringsperspektiv vil målsettingen være økt kontakt mellom 
virksomhetene og samfunnet, tilrettelagt på en slik måte 
at det gagner både menneskene det gjelder, lokalmiljøet og 
bidrar til en positiv selvrepresentasjon for utviklingshem-
mede. Dette krever kreativitet, langsiktig innsats og nett- 
verksbygging med eksterne samarbeidspartnere og lokal-
miljøet. I praksis kan det være utfordrende å utvikle felles 
møtepunkter innenfor de eksisterende strukturer. 
Kanskje er tiden moden for å etablere nye arbeidsplasser 
nærmere det sivile samfunn med en utadrettet, synlig profil?
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Arbeid for utviklingshemmede: 
Nye tiltak og sosialt entreprenørskap

De mest vanlige arbeidsoppgavene ved Tilrettelagte arbeids- 
eller dagtilbud og VTA-bedrifter er tradisjonelt håndverk, 
manuelt arbeid og mindre industriproduksjon (Olsen, 
2003). Blant de gode eksemplene finner vi klassiske hånd-
verk, samt produkter og tjenester som holder høy standard. 
I den andre enden av skalaen finnes tilbud der hverdagen 
preges av rutinearbeid, aktivisering eller i verste fall opp-
bevaring (Stubrud, 2009 i Eknes, 2009). På generell basis 
fremstår de arbeidsoppgavene som tilbys mennesker med 
utviklingshemning, som noe gammeldagse og i tråd med 
etterkrigstidens institusjonspraksis. Med positivt fortegn 
kan det argumenteres for at arbeidstakerne liker og ønsker 
denne typen manuelt, tradisjonelt arbeid. På den annen 
side kan denne praksis oppleves som degraderende fordi 
den oppfyller samfunnets forestillinger om hvilket arbeid 
utviklingshemmede kan og skal utføre (Olsen, 2003). 

De sosialterapeutiske arbeidstilbudene har høy standard for 
kvalitet på produktene, hvilket kan bidra til stolthet, yrke-
sidentitet for arbeidstakerne og samfunnets anerkjennelse. 
Samtidig skårer virksomhetene lavt på synlighet og utvik-
ling av nye konsepter der arbeidstilbudene bygger broer til 
samfunnet. 

Hvordan kan et verksteds- eller dagsentertilbud bidra til en 
synlig, identitetsskapende prosess der arbeidstakerne med 
stolthet kan stå frem for samfunnet og vise hva de duger til? 
Per i dag er mangel på synlighet og offentlig profilering et 
fellestrekk for mange Tilrettelagte arbeids- eller dagtilbud, 
inklusive de sosialterapeutiske virksomhetene. En mulighet 
er å etablere arbeidsplasser på mer strategiske steder kombi-
nert med verkstedsutsalg, butikk og kafé, for på denne må-
ten å skape en naturlig kontakt med samfunnet. Videre kan 
det tenkes nytt om arbeidsoppgaver og produkter. Finnes 
det samfunnsoppgaver som kan løses av utviklingshemmede 
i det offentlige rom, oppgaver som kan øke deres kontakt-
flate, skape synlig og positiv profilering og interaksjon med 

den øvrige befolkning? Finnes det uløste behov i samfunnet 
der utviklingshemmede har forutsetning til å bidra? 

I dag er det VTA-bedriftene som har kommet lengst i for-
hold til dette, hvilket på mange måter er naturlig fordi ar-
beidstakerne har en høyere arbeidsevne enn ved Tilrettelagte 
arbeids- eller dagtilbud. ASVO er et eksempel på en lands-
dekkende VTA-bedrift som stadig utvikler seg og bidrar til 
synlige aktiviteter i mange lokalsamfunn. 

I tillegg finnes det flere spennende eksempler på sosialt 
entreprenørskap der VTA-bedrifter både tenker i nye ba-
ner og synliggjør utviklingshemmede som arbeidende 
ressurspersoner i det offentlige rom. I Tromsø resulterte 
samarbeidet mellom omsorgstjenesten Langnes og Bydrift 
i Arbeidsprosjektet Slottet, der utviklingshemmede nå løser 
vedlikeholdsoppgaver for kommunen. Tiltaket fikk i 2014 
NFUs likeverdpris for dette pionerarbeidet «fordi de viser at 
det er mulig for alle å delta i arbeidslivet» (Bjellemo, 2014). 
Av andre nyskapende tiltak kan nevnes Bedriften Epleslang 
som ble kåret til årets sosiale entreprenør i 2013. Konseptet 
er at personer med funksjonsnedsettelse reiser rundt og 
høster epler som ingen ville ha i villahager, og produserer 
høykvalitets eplemost som alle vil ha (Epleslang, 2015). 
Empo er en annen innovativ VTA-bedrift som i tillegg til 
tradisjonell produksjon har etablert en TV-stasjon som blir 
drevet av utviklingshemmede (Empo, 2015). I Danmark 
har det også vokst frem flere såkalte sosialøkonomiske virk-
somheter som har etablert seg innenfor servicenæringer. Et 
profilert eksempel på dette er suksessbedriften Skovsgård 
Hotel som primært drives av arbeidstakere med forskjellige 
funksjonsnedsettelser (Skovsgård Hotel, 2015). 

Eksemplene viser at det er mulig å tenke nytt og etablere 
arbeidsplasser, også innen sektorer der utviklingshemmede 
tidligere ikke har vært representert. Det finnes med andre 
ord et stort potensial for nytenkning og innovasjon.
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Eli Austgulen i vevstuen på Helgeseter. Foto: Frode Hølleland.
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Hva er et passende arbeid 
for mennesker med utviklingshemning?

Så langt har jeg belyst utviklingshemmedes arbeidsmulig-
heter, som til tross for stor politisk vilje, i praksis preges av 
uklare målsetninger. Målgruppen tilbys tradisjonelle, hånd-
verkspregede, manuelle arbeidsoppgaver eller aktivisering 
utenfor det ordinære arbeidslivet. I det store perspektivet 
er det samfunnet som definerer hva slags oppgaver som er 
nyttige eller ikke, og hvem som skal utføre dem. Det reto- 
riske spørsmål er hvorfor utviklingshemmede kun skal til-
bys såkalt nyttig og praktisk arbeid? Personlig kjenner jeg 
flere mennesker som lever godt av å arbeide med ting som 
ved første øyekast ikke sorterer under kategorien nyttige 
eller praktiske aktiviteter. I et samfunn som proklamerer  
likeverd og inkludering, burde kanskje utviklingshemmede 
få en reell mulighet til å profilere seg bredere rent yrkesmes-
sig og på denne måten representere samfunnets og arbeids-
livets mangfold? 

Det er kanskje på tide å revurdere vår definisjon av hva som 
er et passende arbeid for utviklingshemmede? I det ordi-
nære arbeidslivet finnes profesjonelle kunstnere, musikere 
og skuespillere, men forbausende få av dem er utviklings-
hemmet. Skyldes dette manglede begavelse, eller dreier det 
seg om våre forutinntatte holdninger, gamle fordommer og 
manglende muligheter for talentutvikling? 

I 2003 ble det publisert en rapport som påpeker at ut- 
viklingshemmede skaper kunst av høy kvalitet og har hel-
semessige fordeler av å utfolde sine evner på dette området 
(Skudal, 2003). Med dette finnes et faglig belegg for å hevde 
at utviklingshemmede både har ressurser og talenter på det 
kunstneriske området. Kunst skapt av utviklingshemmede 
har i senere tid fått økt offentlig oppmerksomhet. Genren 
er gjerne omtalt som «outsider art» og har sine egne regler, 
men holder allikevel høy kunstnerisk kvalitet (Alta Muse-
um, 2015). Allikevel er det få av kunstnerne som har fått sta-
tus og anerkjennelse. Noe av årsaken er at flere av dem har 
levd sine liv ved institusjoner og ikke er blitt oppdaget av 
offentligheten. Trastad gård ved Harstad er et eksempel på 
en tidligere sentralinstitusjon som har tatt denne arven på 
alvor og har som eneste sted i Norge etablert et eget galleri 
for presentasjon av kunst skapt av personer med utviklings-
hemning (NAKU, 2014). Noe av årsaken til etableringen av 
kunstgalleriet er to særdeles talentfulle kunstnere, Torstein 
Nilsen og Herleik Kristiansen, som har levd store deler av 
livet sitt ved institusjonen Trastad gård. Vidaråsens maler-
verksted er også et godt eksempel på hvordan kunstnerisk 
talentutvikling kan tilrettelegges innenfor rammene av en 
beskyttet arbeidsplass (Vidaråsen malerverksted, 2015). 
I tillegg bør Marte Wexelsen Goksøyr nevnes i denne sam-
menhengen. Hun har utmerket seg som skuespiller, forfatter 
og er kjent for dokumentarfilmen Bare Marte, som handler 
om hennes eget liv (Goksøyr 2012).

Eksemplene viser at det finnes utviklingshemmede som 
skaper kunst av høy kvalitet med appell. Kunstnernes mulig-
heter til å nå ut er imidlertid begrenset både med hensyn til 

I produksjonen på Rotvollen Safteri. Foto: Nils Langeland.
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utdannelse og praksisplasser. Skudal (2003) foreslår kunstut-
dannelse og kunstneriske arbeidsplasser for utviklingshem-
mede som et virkemiddel for å skape likeverdige utviklings-
muligheter på dette området. Slike tiltak vil kunne bidra til 

at kunstneryrket blir et allment akseptert arbeid, også for 
personer med utviklingshemning. En slik satsing vil kun-
ne bidra både til økt inkludering og et større mangfold av 
kunstneriske uttrykksformer.

Henter kuer hjem fra beite til melking. Foto: Klostergården.
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Avsluttende kommentar

«Jeg arbeider, altså er jeg». Bakgrunnen for denne fagartik-
kelen har vært ønsket om å drøfte arbeidets betydning med 
et særlig fokus på Tilrettelagte arbeids- eller dagtilbud for 
mennesker med utviklingshemning. Intensjonen har vært 
å gi et overblikk over dagens situasjon samt drøfte sentrale 
aspekter ved arbeidets betydning for utviklingshemmedes 
identitetsdannelse, samfunnsmessige inkludering og livs-
kvalitet. Artikkelen kan betraktes som et forsøk på å holde 
den faglige og politiske debatten levende på vegne av en 
gruppe mennesker som har en tendens til å havne bakerst i 
køen når arbeidslivets støtteordninger skal fordeles. 

Videre drøfter jeg behovet for utvikling av eksisterende 
Tilrettelagte arbeids- eller dagtilbud, sosial innovasjon og 
etablering av nye arbeidsplasser innen yrker der mennesker 
med utviklingshemning tradisjonelt sett ikke har vært re-
presentert. 

Når voksne personer med utviklingshemning forteller om 
seg selv, fokuserer de på aktiviteter og yrkesliv, og ikke sin 
utviklingshemning eller begrensninger (Rosenlund, 2007). 
Utviklingshemmedes arbeidslivsfortellinger handler om å 

være til nytte for andre, stolthet over å få til noe, og gleden 
over å være en del av et arbeidsfellesskap. 

Som fagpersoner har vi ansvar for å tale de utviklingshem-
medes sak og utvikle de Tilrettelagte arbeids- eller dagtilbud 
i tråd med gode politiske intensjoner. Forhåpentligvis kan vi 
sammen bidra til at historiene om et meningsfullt arbeids-
fellesskap, stolthet, verdighet og livskvalitet også i fremtiden 
kan fortelles av hovedpersonene selv. 

Terje Erlandsen, f. 1971
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gogikk, Steinerhøyskolen i Oslo samt ved University College 
Sjællands BA program i sosialpedagogikk og diplomutdan-
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Vedproduksjon på Marjatta værksteder i Danmark.
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