
Utfordrende atferd – 
en reise i storm og 
smult farvann
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Den antroposofiske virksomheten Helgeseter i Bergen 
inviterte til fagdag med svenske Adja Asmussen. 
Asmussen arbeidet ved Helgeseter i 1971 til 1982, og 
jobbet deretter med ulike prosjekter i Sverige før han på 
oppdrag fra en kommune i Stockholmsregionen etablerte 
et tilrettelagt bo- og aktivitetstilbud for 8 personer med 
svært utfordrende atferd. Han fikk frie hender til å gjøre 
jobben, og etablerte et tilbud basert på antroposofiske, 
sosialterapeutiske prinsipper i kommunal regi og med 
en kommunalt ansatt stab. Etter noen år var resultatene 
oppsiktsvekkende. Behovet for antallet ansatte ble 
kraftig redusert, og tilbudet var blitt mye rimeligere. 
Da han ble pensjonert endret kommunen strategi, 
og prosjektet raknet fullstendig. Det er i dag lite som 
minner om det tilbudet som fungerte.
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Asmussen er utdannet som møbelsnekker, 
og gjennomførte en helsepedagogisk 
utdannelse i Sveits. Etter 12 år med arbeid 
for personer med utviklingshemning i 
Norge dro han videre til Sverige, hvor han 
etter kort tid ble styrer ved en spesialskole. 
I 1987 fikk han et nytt lederoppdrag ved 
tjenester for voksne personer med 
utviklingshemning. Dette var i 

kjølevannet av ny omsorgslov i Sverige, 
hvor utviklingshemmede ikke lenger skulle 
bo på institusjoner men integreres i 
samfunnet. Men noen ble funnet å være 
for vanskelige å integrere, og skulle samles 
i spesielle boliger. Asmussen fikk ansvar 
for 8 av disse. Dette var personer som 
relativt plutselig kunne utagere og angripe 
andre mennesker. 
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En av de han forteller om sov på 
samme type madrass som man benytter 
i gymnastikksaler, og det var forbudt å gå 
inn til ham hvis man var færre enn tre 
personale. I det første møtet med ham var 
Asmussen vitne til at to pleiere holdt 
klienten mens den tredje spylte ham med 
slange. Naken ble han etterlatt i rommet, 
hvor personalet etter hvert kom inn med 
en skål havregrøt til ham. Ved siden av 
tallerkenen lå en brødskive med ost og en 
med spekepølse. I tillegg fikk han en kopp 
med kaffe. Personalet la så brødskivene 
oppå havregrøten, og helte kaffen over 
dette. Så satte de inn tallerkenen til ham 
og sa at han fikk gjøre hva han ville med 
den. Til middag ble det gjort på samme 
måte.

Bekymringer om dette ble rettet til 
klinikksjefen, som sa at det på et mental-
sykehus ikke var mulig å endre en så 
innarbeidet måte å jobbe på. Da måtte 
man visst brenne stedet, avsette alle 
ansatte og starte på nytt med nye folk.

Kommunen ansatte Asmussen som 
leder, for å drive virksomheten etter 
sosialterapeutiske prinsipper. Han fikk frie 
tøyler, også økonomisk. Han måtte gjøre 
rede for alt han gjorde, og kommunens 
representanter kunne når som helst 
komme på uanmeldt inspeksjon. Men de 
skulle ikke blande seg inn i driften.

Det første året – 1987 – brukte de 40 
millioner kroner på å gi tjenester til 8 
personer. Da han sluttet i 2008 brukte de 
18 millioner kroner på å gi tjenester til 8 
personer.

En av dem som bodde der forbrukte 
150 senger på under ett år. De ble totalt 
knust og kunne feies opp. Asmussen 
avviste ideen om å støpe en seng i betong. 
Hans synspunkt var at så lenge han slo i 
stykker senger, visste de at han ikke hadde 
det bra. Dessuten kunne det være en form 
for kommunikasjon, som var viktig for 
ham. Og han skadet kun inventar, ikke 
personer. Var det ikke inventar å skade, 
kunne det gå ut over personer.

Farger
Rommene hans så ut som rom flest på 
dette stedet. Upersonlig og lite gjennom-
tenkt. De flyttet ut personen til et annet 
sted en ukes tid, mens de pusset opp 
rommene. Veggene ble malt med grønt. 
Men ikke ensfarget. Deler av veggen ble 
malt litt mørkere enn andre steder, slik at 
man fikk effekter i tråd med antroposofisk 
tenkning. Dette var små nyanser. Ikke så 
tydelig at man tenkte over det, men tydelig 
nok til at det ga en virkning på folk. 
Det ble også lagt et grønt teppe på gulvet. 
To bilder av Karin Krøyer ble hengt opp på 
veggen, det ble hengt opp rosa gardinger, 

Det første året – 1987 – brukte de  
40 millioner kroner på å gi tjenester  
til 8 personer. Da han sluttet i 2008 

brukte de 18 millioner kroner på å gi 
tjenester til 8 personer.

En av de han forteller om sov på  
samme type madrass som man  

benytter i gymnastikksaler, og det  
var forbudt å gå inn til ham hvis man  

var færre enn tre personale. 
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et blågrønt sengeteppe dekket sengen og 
han fikk en god lenestol. 

Da han kom tilbake til rommene sine 
gikk han umiddelbart bort til sengen. 
Så testet han lenestolen, gikk rundt i 
rommet og smilte fornøyd. Dette var i 

februar 1998. Frem til 2008 hadde han 
kun knust en seng, og ellers ikke noe 
annet.

En del forhold ved fargeteoriene som 
ble presentert gikk nok meg hus forbi, men 
noen av konklusjonene fikk jeg med meg: 
Et blått rom oppleves alltid som større. 
Det er romsligere. Et rødt rom er 
påtrengende, veggene kommer en i møte. 
Han var selv med og malte to møterom i 
Dresdner bank i Hannover. Ett blått og 
ett rødt rom. Det siste mot Asmussens råd. 
Etter ett år fikk de telefon fra banken med 
forespørsel om å male det røde rommet 
blått. På spørsmål om hvorfor de ønsket 
det, fikk de til svar at begge møterommene 
ble brukt, men når de hadde møter i det 
røde rommet ble det så mye krangling. 
Man kom ikke til enighet.

Alt du ser rundt deg, virker på en eller 
annen måte på deg, fortsetter han. Også på 
de som har utviklingshemning. Også de 
ansatte virker på de som har utviklings-
hemning. Negativt eller positivt. Eller noe 
annet. Men vi kan ha et bevisst forhold til 
dette, og påvirke de vi jobber for på en 
ønskelig måte.

Engasjement
Den gode innsatsen for mennesker med 
utviklingshemning skal ta utgangspunkt 
i et engasjement. Begynner vi med struk-
turen, skaper vi et tomrom. Det skaper 
angst og smerte. Begynner vi med orden, 
skaper vi redsel. Begynner vi med 
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interesse, driver vi frem egoisme og 
asosialitet for å få orden på verden. Vårt 
engasjement kan gjøre de vi jobber for 
interessert i vårt engasjement. Deretter kan 
vi skape en viss orden og struktur. For 
eksempel kan Petter begynne å gå på ski 
–ikke fordi vi var interessert i ski, men 
fordi vi viste et engasjement rundt Petter 
og det å gå på ski, og så blir hans interesse 
vekket for dette, forteller Asmussen.

Ansettelser
Ansettelsesprosedyrene skiller seg litt ut fra 
det vi er vant til. Da Asmussen skulle 
ansette kollegaer til enheten som ble kalt 
Kvamtunet, droppet de i hovedsak 

annonsering. Folk henvendte seg direkte 
med spørsmål om å jobbe. Når de ville vise 
frem sin CV, fikk de beskjed om at den 
ikke var så interessant på dette 
tidspunktet. De ville vente med å lese den. 
I stedet stilte de spørsmål som «Hva gjorde 
du når du sluttet skolen?», «Hva gjorde du i 
sommerferiene?», «Likte du din mor?», 
«Likte du naboene dine?», «Har noen vært 
slem med deg på skolen?». Alle som har 
ønsket det, bortsett fra en som var 
åpenbart beruset under første samtale, fikk 
etter det tilbud om å jobbe der i to dager. 
Den første uken etter det skulle de ikke ha 
kontakt med hverandre. Men når uken var 
gått, og den potensielle medarbeideren 

Helsepedagogikk og sosialterapi
Helsepedagogikk i antroposofisk sammenheng dreier seg om undervisning, pleie og 
terapiformer for barn og ungdom med utviklingshemning og andre funksjons for-
styrrelser. Yrkesbetegnelsen «helsepedagog» er anerkjent i flere europeiske land, 
men relativt ukjent i Norge fordi yrkesprofilen avviker noe fra det som er etablert her. 
I helse-pedagogikken forenes miljø- og omsorgsarbeid, vernepleie, sykepleie og 
spesialpedagogiske tiltak.

I arbeidet med voksne brukes betegnelsen sosialterapi. Her legges det vekt  
på å etablere integrerte bo-, arbeids- og kulturfelleskap, gjerne i tilknytning til  
biologisk-dynamisk jordbruk og hagebruk.

Det finnes 3 helsepedagogiske steinerskoler (Oslo, Hedmarken, Skjold) og 
10 sosialterapeutiske virksomheter i Norge: Landsbystiftelsen med 7 tilsluttede 
landsbyer, samt Helgeseter, Rostadheimen og Granly Stiftelse.

De første helsepedagogiske initiativene i antroposofisk sammenheng var  
opprettelsen av en «hjelpeklasse» ved den første steinerskolen (Freie Waldorfschule 
Stuttgart) i 1920 og en liten avdeling for utviklingshemmede barn ved Ita Wegmans 
«Klinisch-Therapeutische Institut» i Arlesheim. I 1924 holdt Rudolf Steiner et 
helsepedagogisk kurs som danner fundamentet for antroposofisk helsepedagogikk.

Kilde: 
Antroposofi i Norge. http://www.antroposofi.no/   http://www.antroposofi.no/
antroposofi_i_praksis/helsepedagogikk_sosialterapi/ 
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Sosialpedagog
Begrepet sosialpedagogikk kan ha ulikt innhold i ulike sammenhenger. På Wikipedia 
har noen definert sosialpedagogikk som et fagområde i krysningen mellom sosiologi 
og pedagogikk rettet mot oppdragelse og undervisning (1). Definisjonen stemmer godt 
med den tidligere sosialpedagogiske utdanningen ved Universitetet i Oslo, men treffer 
mindre i beskrivelsen av andre sosialpedagogiske tilbud. Barnevernet og tjenestene til 
utviklingshemmede er hovedarbeidsarenaene for sosialpedagoger, hevder Felles-
organisasjonen (FO), som videre mener at begrepet i Norge omfatter barneverns-
pedagoger og vernepleiere. Det kan det gjøre, men det omfatter også noen andre. 
Ved den eksisterende sosialpedagogikkutdanningen ved Høgskolen i Hedmark 
(årsstudium) og den nå nedlagte sosialpedagogiske utdanningen ved Universitetet  
i Oslo (grunnfag- mellomfag-hovedfag) har man ikke hatt fokus på personer med 
utviklings hemning. Det har man derimot ved det sosialpedagogiske tilbudet ved 
Steinerhøgskolen.

Studiet i sosialpedagogikk ved Steinerhøgskolen gir en bachelorgrad i sosialfaglig 
arbeid basert på steinerpedagogiske metoder. Bachelorstudiet er en deltidsutdanning 
som går over fire år.

Utdanningen gir kompetanse i sosialt arbeid basert på steinerpedagogiske ideer. 
Sosialpedagogens arbeidsoppgaver spenner over et vidt felt, fra ledelse av fritidshjem 
og opplæring av elever som trenger et praktisk-sosialt undervisningsalternativ, til arbeid 
med voksne innenfor sosialterapeutiske virksomheter.

Utdanningen inneholder et variert spekter av teoretiske, kunstneriske og praktiske 
arbeidsmetoder. Teoretisk og praktisk læring er nært knyttet opp mot hverandre, og 
følger en felles progresjon gjennom studiet.

De 6 hovedemnene i studiet er:
• Idégrunnlag og metode
• Miljøarbeid
• Psykologi og pedagogikk
• Funksjonshemning i individuelt og sosialt perspektiv
• Samfunnskunnskap, rettigheter og lovverk
• Samarbeid og ledelse

Studiet ble i 2013 akkreditert av helsedirektoratet å oppfylle kompetansekravene for bruk 
av tvang og makt i forhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 9-9 tredje ledd.

Les mer: http://www.rshoyskolen.no/sp 

(1) https://no.wikipedia.org/wiki/Sosialpedagogikk
(2) http://fontene.no/forsiden/_erna_trenger_sosialpedagogene_221803.html 
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hadde fått tenkt seg godt om, skulle han 
eller hun ta kontakt. Tok det mer enn to 
uker, ble papirene destruert, men om de 
tok kontakt i løpet av andre uken, ble 
papirene deres lest. Og de ble vurdert for 
ansettelse. Mange kom tilbake, mange tok 
aldri kontakt. Men de som ble, ble lenge. 

Gjennom de 21 årene Asmussen var leder 
på enheten, var det ingen som hadde 
jobbet mindre enn 10 år. Og 21 av dem 
hadde vært med i alle de 21 årene.

Det eteriske og astrale 
Grunnleggeren av antroposofien, Rudolf 
Steiner (1861–1925), innordnet mineraler, 
planter, dyr og mennesker i en firedelt 
begrepsstruktur. Disse fire; det fysiske, 
eteriske, astrale og jeget, er grunnbegreper 
i antroposofien, og ble trukket frem mange 
ganger under forelesningen. Dette og en 
del annet som ble formidlet ligger så pass 
langt fra mine egne tilnærminger at jeg 
skal være forsiktig med å prøve å 
videreformidle innholdet. Det vil fort 
kunne bli feil.

Men det er alltid interessant med nye 
perspektiver på god miljøbehandling og 
innsats for personer med utviklings-
hemning. Det er min overbevisning at vi 
kan nå ekstra langt med vår innsats når 
ikke alle har den samme bakgrunnen og 
tilnærmingen. •••

Foto: Jarle Eknes

52 – OKTOBER  2015



Foto: Kaja Owren

 OKTOBER  2015  – 53  




