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 Forord  
Denne oppgaven har vært en reise som har åpnet mange nye forståelsesdører. Det er blitt helt 

tydelig at jeg bare har vært innom et begrenset område innenfor identitetsdannelse, for temaet 

er stort og mangfoldig. Mange mennesker har beskjeftiget seg med dette temaet.  

Jeg vil takke alle som har støttet meg på denne reisen, spesielt de unge voksne på Vidaråsen 

Landsby som har vært inspirasjonen og grunnen til å skrive om dette temaet. 
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1. Innledning 
 

1.1 Begrunnelse for valg av tema 
 

Til daglig arbeider jeg i en Camphill-landsby, der et av mine ansvarsområder og store glede er 

å være sammen med unge voksne med omsorgsbehov som bor og arbeider der. Jeg har 

tidligere bodd i levefellsskap med ungdommer og unge voksne med utviklingshemming og 

har samlet ulike erfaringer.   

I forbindelse med arbeidet med unge voksne med utviklingshemning, har jeg ofte tenkt på om 

de får erfare å være hovedaktør i eget liv. I tillegg har jeg kjent på utfordringene 

selvbestemmelse byr på. Hva betyr det å tilrettelegge for selvbestemmelse og selvutvikling? 

Spørsmålet melder seg med hensyn til hvordan man på best mulig måte ivaretar personer som 

trenger ekstra hjelp i hverdagen. Det er lett å ta bestemmelser på deres vegne, oftest i beste 

mening. Men har man virkelig lyttet og ivaretatt det unge menneskes behov og ønsker?  

Erfaringer fra den siste tiden har gjort meg mer ettertenksom og spørrende til hvordan unge 

voksne med utviklingshemming danner sin identitet. De står i spennet mellom å trenge hjelp 

og støtte i dagliglivet, samtidig som de behøver å kunne oppleve selvstendighet, ta egne valg 

og oppfylle egne drømmer i livet. For å bringe leseren inn i tema vil jeg kort beskrive to 

erfaringer. 

Praksiserfaring 1: En ung mann på 19 år med utviklingshemming som arbeider i landsbyen og 

ønsker et prøveopphold i et av bofellesskapene. Først og fremst har han et behov for et 

prøveopphold for å se hvordan det er å leve og bo i landsbyen. Foreldrene støtter ham i denne 

forespørselen. Han bør få mulighet gjennom egen erfaring å få vite hva det betyr, før han 

bestemmer seg. I lengere tid har foreldrene, den ene som også er hans verge, derfor lagt frem 

hans ønsker for kommunens saksbehandler. Den unge mannen har også selv skrevet et brev til 

kommunen hvor han redegjør for sitt ønske. Kommunen har imidlertid bestemt at dette ikke er 

aktuelt, de mener at Camphill-landsbyen ikke kan ivareta hans behov. Den unge mannen har 

formell samtykkekompetanse og skal kunne vite konsekvensene av sine valg på dette området. 

Kommunen fratar den unge mannen muligheten til å prøve. Hvordan skal han da kunne erfare 

og feile på samme måte som andre unge mennesker? Hvordan kan saksbehandlere i 
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kommunen ta en slik beslutning på hans vegne og frata hans valgmulighet? Hvor er rommet 

for brukermedvirkning og selvbestemmelse?    

Praksiserfaring 2: Denne erfaringen handler om en ung mann på 22 år som bor og arbeider i 

Camphill- landsbyen. Han trives godt, har fått seg kjæreste og etter eget ønske flyttet inn i et 

hus med andre unge på samme alder. Foreldrene har vanskeligheter med å «slippe» ham. De 

vil gjerne kontrollere hans hverdag og motta detaljerte, ukentlige oppdateringer fra boligen. 

Dette har skapt en utfordrende situasjon. Landsbyen tilrettelegger for den unge mannens 

voksende selvstendighet og mulighet for selv å finne sin identitet. Medarbeidere veileder ham 

med stor respekt for hans ståsted. Han har nylig blitt fratatt sin formelle samtykkekompetanse 

når det gjelder spørsmålet om hvem som skal være hans verge. Avgjørelsen var imidlertid 

ikke i samsvar med landsbyens forståelse av hans evne til å ta egne valg. 

En god dialog med foreldre og andre nære personer til unge mennesker med 

utviklingshemming er av stor betydning for det unge menneskets utvikling. En ung voksen 

med utviklingshemming er på mange områder prisgitt omgivelsene; medarbeidere, 

fagpersoner, familie og saksbehandlere i prosessen med å forme eget liv. Våre felles evner til 

å se, forstå og støtte dem blir avgjørende for deres livsvalg. Dette er et tema jeg ønsker å 

belyse i denne oppgaven. 

 

1.2. Faglig begrunnelse 

 

Det er vesentlig for et hvert menneske å utvikle seg som individ. Alle blir vi formet av det 

samfunnet vi vokser opp i, med eller uten utviklingshemming. Det ligger uuttalte 

forventninger til oss som f.eks. at alle skal i barnehage, begynne på skole og ta 

videreutdanning. Vi skal erverve et meningsfullt arbeid, tjene penger, bidra på en eller annen 

måte i samfunnet og kanskje stifte familie? Forventninger kan være utviklende og bringe oss 

på mange nye veier. Hvilke og hva slags forventninger legges til unge voksne med 

utviklingshemming? Det spørsmålet har jeg blitt mer og mer oppmerksom på. Fagfolk har 

begynt å forske på temaet eller berøre nærliggende spørsmål.  Etter ansvarsreformen (1991 – 

1995), da sentralinstitusjonene ble lagt ned og mennesker med utviklingshemming skulle 

bosettes i lokalsamfunnet og leve et liv som folk flest, ble det fremsatt mange nye mål for 

integrering. Stortingsmelding, Meld. St. 45 Frihet og likeverd, så på de nye mål som var 

ønskelig og konkluderte med at mange av disse ikke var oppfylt. Norge ratifiserte FN 

konvensjonen i 2013 som gjaldt rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
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(heretter kalt FN konvensjonen). I 2014 ble det oppnevnt et utvalg som skulle kartlegge 

situasjonen og se hva som skulle til for å ivareta disse rettighetene. I 2016 kom rapporten fra 

Norges offentlige utredning (NOU) På lik linje der de har kartlagt i hvilken grad 

utviklingshemmedes situasjon i dag er i tråd med menneskerettslige forpliktelser og 

grunnleggende rettigheter (Kaldheim, 2016).  Kaldheim utvalgets rapport har satt frem åtte 

løft, som skal kunne bedre vilkårene for denne gruppen.  Jeg tenker at flere av disse 

dokumentene belyser mitt tema angående identitetsdannelse og rettigheter. 

1.3. Problemstilling og avgrensning 

Min problemstilling er derfor ut i fra faglig og personlig begrunnelse: 

Hvordan finne sin identitet som ung voksen med utviklingshemming, i spennet mellom 

selvbestemmelse og hjelpebehov? 

Dette et stort tema, og derfor begrenser jeg oppgaven til noen sentrale sider ved 

identitetsdannelse som er relevante for unge voksne med utviklingshemming.  

En tydelig avgrensning er alderen jeg fokuserer på, nemlig det unge menneske mellom ca.18 -

30 år.  

Fokus vil være ut ifra et antroposofisk pedagogisk utviklingsperspektiv, alderen 14-21år og 

21-28 år. 

Oppgaven vil forsøke å bringe frem tanker og spørsmål som oppstår i spennet mellom det å 

behøve hjelp og samtidig ivareta sin egen selvbestemmelse. 

 

1.4.Oppgavens oppbygging 
 

Her følger en kort presentasjon av kapitlene i oppgaven. 

I 2. kapittel beskriver jeg det unge menneske i et utviklingsperspektiv. Dette er mitt 

antroposofiske teorikapittel hvor jeg fokuserer på Steiners utviklingsfaser i syvårsperioder og 

presenterer Steiners sansemodell. I tillegg gir jeg en meget kortfattet beskrivelse av Steiners 

syn på utviklingshemming.  

I 3. kapittel presenterer jeg hva ulike teoretikere har sagt om identitetsdannelse og undersøker 

hva identitet er.   
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I 4. kapittel setter jeg frem ulike syn på selvbestemmelse og hva det vil si for 

identitetsdannelsen. Jeg stiller også spørsmålet: hvordan ivaretar man selvbestemmelse når 

vedkommende samtidig har hjelpebehov? 

I 5. kapittel presenteres verktøyet «Personal outcome measures» som kan være en behjelpelig 

fremgangsmåte i varetagelsen av unge mennesker med utviklingshemming i relasjon til tema.    

I 6. kapittel drøfter jeg problemstillingen i forhold til elementer som har kommet frem i 

teoridelen.  

I 7. kapittel følger en avsluttende konklusjon. 

 

1.5. Begrepsavklaringer 
 

Utviklingshemmet: For å klargjøre begrepet har jeg brukt definisjonen som vanligvis blir 

benyttet i Norge, fra World Health Organization (WHO).  I følge WHO er psykisk 

utviklingshemming en tilstand av stoppet eller mangelfull utvikling av psyken. Denne 

reduserte utviklingen kan påvirke kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter 

(NAKUs Kunnskapsbank, 2017). 

Unge voksne: Unge voksne med utviklingshemning mellom 18 – 30 år har jeg valgt å omtale 

som unge voksne, satt i kursiv. 

Hjelpebehov: Mennesker med utviklingshemning består av en svært lite homogen gruppe 

mennesker. En kognitiv svikt er en felles utfordring. Evnen til å tilpasse seg samfunnets 

forventninger og krav er redusert. Store oppgaver og dagligdagse gjøremål kan oppleves som 

krevende (NAKUs Kunnskapsbank, 2017). Hjelpebehov er derfor svært differensiert.  

 

1.6. Presentasjon av sentrale kilder. 

 

Oppgaven er basert på et bredt utvalg av kilder. Det er derfor vanskelig å trekke frem 

hovedkilder. 

Når det gjelder steinerpedagogisk litteratur har allikevel Ernst–Michael Kranichs bok 

Pedagogisk Antropologi (2003) og Rudolf Steiners 7. og 8. foredrag i Allmenn 

Menneskekunnskap (1989) vært sentrale kilder. Karl Ellingsens bøker om selvbestemmelse 

har vært meget viktige, spesielt boken Selvbestemmelse for tjenestenytere (2005).  Anna 
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Kittelsaas bok Vanlig eller utviklingshemmet (2011) har ikke blitt referert til mye i teksten, 

men allikevel har hennes forskning på tema hjulpet meg mye underveis.  Ivar Frønes sin 

innsikt i tema identitet og relasjonell forståelse, har vært til stor hjelp gjennom hans bøker, 

Moderne barndom (2011) og De likeverdige (2006). Kapittelet, Den levde deltagelse i 

Utviklingshemming og deltagelse (2016) skrevet av Anders Gustavsen og Catarina Nyberg 

som omhandler ulike forståelser av identitet, er ofte referert til i oppgaven. 

 

Denne oppgaven er et litteratur studie. Kildene er både kvalitative og kvantitative. Jeg har 

også inkludert noen av mine egne erfaringer med unge voksne. 
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2. Den unge voksne i et utviklingsperspektiv og Steiners sansemodell 
 

I dette kapittelet vil jeg se på utviklingsperspektiver og identitet dannelse ut i fra 

steinerpedagogiske tanker. Det vil si på grunnlag av Steiners syn på menneskebilde i 

forbindelse med livsløpet og Steiners sansemodell.   

 

2.1 Den unge voksne i et utviklingsperspektiv: 

Det er store forskjeller i et menneskets utvikling. Det som kan være typisk for en ungdom, 

trenger ikke å være det for en annen. Allikevel har vi forventninger til hva som vanligvis skjer 

på ulike alderstrinn og utviklingsområder. For å veilede ungdom og unge voksne er det 

vesentlig å ha kunnskap om utviklingsperspektiver og funksjonsnivåer underveis i 

oppveksten. Denne kunnskapen er spesielt viktig for å kunne være en god omsorgsperson for 

et ungt menneske med utviklingshemming.  

Vi har en rekke utviklings filosofer fra det siste århundre som har beskrevet et menneskes 

utvikling i ulike stadier relatert til forskjellige kriteria, bl.a. fysiske, emosjonelle, sosiale, 

kognitive aspekter og alder.  Disse forskerne har vist på like og ulike måter hvordan man kan 

forstå utviklingen fra barn til voksen. Noen av de viktigste som kan nevnes er Vygotski 

(1896-1934), Mead (1863-1932), Piaget (1896-1980), Montessori (1870-1920), Dewey (1859-

1952), Steiner (1861 – 1925), Erikson (1902 -1994), Elkind (1931 -), Gardner (1943-) og 

Egan (1942-) (Myhre, 2003).  

Denne oppgaven fokuserer imidlertid på steinerpedagogisk metodikk - didaktikk, derfor vil 

jeg nå framsette Steiners ide om utvikling i syv års perioder.  Rudolf Steiner var filosof, 

Goethe forsker, esoteriker, kunstner, sosial tenker og pedagog. Steiner gav tidlig uttrykk i 

1907 for sin pedagogiske  oppfatning og forståelse i Barnets oppdragelse (Steiner R. , 1994) .  

 

Steiner beskrev i boken Teosofi at mennesket er borger av tre verdener (Steiner R. , 2015). 

Gjennom legemet som borger av denne verden, gjennom sjelen er det en mulighet til å bygge 

opp sin egen verden og gjennom menneskets ånd en anledning til å forbinde seg med en 

åndsverden over de to andre. Mennesket bestod ifølge Steiner av fire ulike vesensledd eller 

legemer (Kranich, 2003). 
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Først det fysiskelegemet som vi har til felles med mineralriket. Dernest det eteriske eller 

livslegemet som vi har til felles med planteriket, det påvirker vår livskraft og skapende 

formkrefter. Det tredje legemet kalte Steiner for astral eller sjelslegemet som er bærer av 

sjelslivet og som vi har til felles med dyreriket. Jeget, menneskets åndelige kjerne er det fjerde 

element.  Jeget gjør mennesket til et unikt individuelt åndsvesen (Steiner R. , 2015).  

De fire vesensledd i menneskets konstitusjon utvikler seg ikke jevnt, men i et komplisert og 

integrert samspill på forskjelligartete måter på ulike alderstrinn (Kranich, 2003).  

 

Sentralt i steinerpedagogikken er beskrivelsen og forståelsen av menneskets utviklingsfaser i 

syvårsperioder. Hver periode, også videre i voksen alder, har sine karakteristiske trekk som 

preger steinerpedagogiske metoder, pedagogikkens innhold og tilnærmingen til barn, til 

ungdom og det voksne mennesket. Menneskets utvikling mellom barndom og alderdom har 

på tross av mange ulikheter visse særpreg ifølge Steiner (Kranich, 2003). De skal ikke forstås 

kategorisk, men være en veiledende pedagogisk nøkkel blant flere til å forstå menneskets 

utvikling. Steinerpedagogen Oddvar Granly sier at «Det menneskelige livsløp utvikler seg i 

syvårsrytmer hvor vesensleddene efter tur frigjøres og utvikles. Den ene syvårsperiode blir 

embryonaltilstand for den annen.» (Granly, 1987, s. 5). Overgangene fra en fase til den neste 

kan være utfordrende. Den opprinnelige ideen om syvårsperioder tilhører ikke Steiner. Steiner 

har blant annet blitt inspirert av den greske legen Hippokrates (450 f. Kr.). Hippokrates 

forsøkte  å forstå menneskelivet i syv årsperioder (Marstrander, 2015). Hver syvårsperiode 

har en særpreget påvirkning og forankring i forholdet mellom og til de fire vesensledd ifølge 

Steiner (Lievegoed, 1979). Steiner hevdet videre at jeget «individualiserer» det fysiske 

legemet i den første syvårsperioden, eterlegemet i den andre og astrallegeme i den tredje 

(Steiner R. , 1994). En oppdragelses oppgave er å hjelpe «jeget» til å tilpasse og justere 

legemene i forhold til hverandre for å tilpasse barnets sjel og ånd (Kranich, 2003). Det er 

jegets evne til dømmekraft som demonstrerer jegets virksomhet og som er navet i individets 

mulighet for endring i forhold til seg selv og sine omgivelser (Sleigh, 1993). 

 

2.2 Antroposofisk menneskebilde 
Ut ifra et antroposofisk menneskebilde tenker man at «den utviklingshemmedes innerste sjel 

er intakt, men at det er innpakningen det kan det være noe i veien med» (Edlund, 2010). 

Steiner sier i Helsepedagogisk kurs (1924) at et menneske gjennomgår forskjellige jordeliv 

gjennom gjentagende inkarnasjoner og at et menneske med utviklingshemming lever i en 

inkarnasjon hvor individualiteten utfordres med ulike vansker (Steiner R. , 1972). Det er som 
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å måtte spille på et instrument som ikke er stemt eller mangler tangenter, men pianospilleren 

er det ingenting i veien med. Det kan være fysiologiske eller psykiske årsaker som forårsaker 

at deres legemer ikke integreres eller ikke er tilstrekkelig utviklet for å skape god gjensidig 

balanse mellom dem. Astrallegemet kan som et eksempel dominere  de fire vesensleddene 

slik at Jeget ikke finner samsvar og likevekt i det fysiske legemet (Steiner R. , 1972). 

 

2.3 Hva er det som karakteriserer et ungt menneske i alderen 18- 30 år? 
Nå skal jeg kort presentere de to første syvårsperiodene og fokusere på den tredje og fjerde 

fasen, fra ca. 14. til 28. år.  I den første syvårsperioden fra fødsel til syv år er barnet først og 

fremst et sansevesen og læring skjer gjennom imitasjon. Organismen blir bygget opp. Den 

andre fasen fra syv til fjorten blir påvirket av eterlegemet modning. Nå er barnet modent for 

metodisk arbeid med hukommelse og en billedlig undervisning gjennom en autentisk, god 

lærer autoritet. Undervisningen i barneskolen forsøker å vekke fantasikrefter og bidra til 

barnets egne billeddannelse (Steiner R. , 1989). 

Fra 14. – 15. år går mennesket inn i en tredje fase. Astrallegemet blir frigjort. 

Kjønnsmodningen er et ytre tegn på denne prosessen. Dermed er et grunnlag tilstede for at det 

unge mennesket selv kan utvikle dømmekraft, selvstendighet og ta ansvar for egne valg 

(Lievegoed, 1979). I den tredje syvårsperioden fristilles følelseslivet og forstandslivet for 

vekst, endring og selvstendiggjøring (Sleigh, 1993). Verden skal erobres både fysisk og 

psykisk. I den tredje syvårsperioden vektlegges kunnskap om verden gjennom nye iaktakelser 

ferdigheter og evnen til logisk tenkning. Et ungt menneske opplever ofte en kaotisk blanding 

av tanker, følelse og vilje som de i stadig større grad evner å være herre over og samtidig 

skjelne mellom det vesentlige og uvesentlige. Ungdommen beveger seg fra å ha tenkt i bilder 

til å kunne tenke abstrakt (Sleigh, 1993). Samtidig i denne prosessen utvikler de selvstendig 

dømmekraft. Ungdom i denne alderen erfarer store variasjoner av følelser; fra lyster, ulyster, 

entusiasme, fortvilelse, sentimentalitet og dypt alvor. De unge har idealer, ideer og mål. 

Personligheten viser seg på ulike måter som gjennom sine sosiale relasjoner, fritidsaktiviteter 

og vektlegging av utseende. På denne måten forbereder de seg til å inkorporere eller prøve ut 

sin jeg – identitet. Steinerpedagogen Betty Staley kaller dette den spirituelle fødselen av 

individet (Staley, 1988) .  

 

As the teenagers step across the threshold of their eighteenth birthdays, they enter young 

adulthood and are ready for responsibilities. Learning and maturity now become based on life 

experience. The focus of their development lies in finding a relationship to their times, to the 
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culture in which they are living, and to the people who embody the ideals and values of the 

cultural age (Staley, 1988).  

 

Hvem er jeg og hvem skal jeg bli? Vi blir formet av arv og miljø, men Steiner hevdet at vårt 

jeg er unikt og individuelt som inkarnerer fra jordeliv til jordeliv og jeget kan ikke reduseres 

til kun arv og miljø (Granly, 1987). En personlig livsførsel trer langsomt frem og nye egne 

valgte autoriteter blir viktige. Selvrespekt og selvfølelse blir betydningsfullt. Gradvis gir det 

unge menneske seg selv en mer målrettet ledelse og evner å ta objektive beslutninger (Staley, 

1988). Juridisk er en attenåring ansvarlig for eget liv og handlinger. Læring og utvikling 

danner grunnlaget for videre livserfaringer. Et videre fokus i denne utviklingsfasen blir å 

finne et eget forhold til samtiden, kulturen og verden de lever i (Staley, 1988). Steiner hevdet 

at ungdom i denne alderen bør møtes med idealisme og en faglig veiledende autoritet 

(Lievegoed, 1979). Dette er en stor utfordring for dagens unge generasjon, fordi vår samtid er 

krevende og mangfoldig. 

  

I det 20. til 21. leveår skjer en videre utvikling av jeget, forutsetningen for dette er at de 

tidligere utviklingsskrittene har foregått på en god måte. 

Kjennetegn ved neste syvårsperiode, 21-28 er at kroppens fysiske utvikling har nådd en viss 

«ferdighet». Granly skriver at om man ser ansiktet som sjelens speil, har det begynt «å røpe 

voksne myndige trekk» (Granly, 1987). Jeg kraften som nå trer frem gjør, ifølge Granly, det 

unge menneske moden til å bære ansvar. Ansvar og oppgaver som tidligere har blitt båret av 

andre, foreldre og foresatte, må man selv begynne å overta. Behovet for å forstå, kritisere og 

analysere verden blir framtreden. 

Verden må prøves og utforskes, og spørsmålene den unge voksne stiller seg er: Hva er min 

oppgave i livet? Denne perioden ble ofte betegnet som vandringsår i tidligere tider (Sleigh, 

1993). Etter endt lærlingetid, samlet man erfaringer hos ulike mestre i noen år før man selv 

tok prøven for å bli mester. I nyere tid kan man se at dette til en viss grad fremdeles gjelder, 

men gjennomføringen er ganske annerledes. I denne perioden av livet samler man 

livserfaringer i møte med samfunnet, tar utdannelse, reiser, får arbeid, kjenner på ulike sosiale 

tilhørigheter og interesser. Man flytter gjerne ut av barndomshjemmet, tar utdannelse og er 

åpen for ulike erfaringer, altså fremdeles mottakelig (Sleigh, 1993). Hva er viktig å fokusere 

på? Det unge menneske er søkende og leter etter sin livsoppgave. De prøver ut verden – slik 
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skaper de et grunnlag for videre valg på livsveien. Jeget utvikler seg selv i møte med disse 

ulike erfaringene (Staley, 1988).  

I 28- til 30 - årsalderen melder, ifølge Sleigh, et annet alvor seg både fra det unge menneske 

selv, men også fra omgivelsene. Forventninger til en selv og fra andre er betydeligere, også i 

omfang.  Erfaringene fra de siste forutgående årene blir gjerne sett på som en forberedelse 

eller basis for den neste syvårsperioden fra 28. til 35. år. Man bør helst da selv ta livsgrep og 

vise omverden initiativ relatert til livet man ønsker å leve. Ansvar og forpliktelser melder seg 

i form av etablering av familieliv, innkjøp av hus, arbeid og karriere. Steiner beskriver denne 

perioden som en søken etter en dypere mening med livet (Sleigh, 1993). 

En form for fremmedgjørelse kan imidlertid finne sted. Arbeid og medmenneskelig omgang 

kan virke uten sammenheng og man evner ikke å se sitt liv i en større kontekst, en 

meningsfull helhet (Staley, 1988). En betydningsfull oppdrager eller undervisnings oppgave 

fra tidligere år, gjør seg her gjeldende. Har man evnet å oppdra til kjærlighet til arbeid i 

videste forstand og  kultivert glede over å kunne arbeide er det avgjørende for menneske 

(Steiner, 2011). Steiner formulerer det slik at det gjelder ikke bare å oppdra viljen, men å 

bidra til at viljeskraften ønsker å yte for andre og bidra i helheten (Steiner, 2011).  

 

 2.4 Sansene 
Gjennom sanseopplevelser blir vi en del av verden. Vi handler, føler og tenker gjennom 

sansene våre.  Vi lærer oss selv og verden å kjenne gjennom sansning. (Steiner R. , 1989).  

Steiner vektlegger sansenes betydning i forhold til oppvekst og oppdragelse.  Forståelsen av 

hvordan sansene fungerer er betydningsfullt i steinerpedagogikken.   

Jeg vil nå kort presentere Steiners sansemodell bestående av 12 sanser for å vise 

helhetsperspektivet i forhold til steinerpedagogisk sanseforståelse.  Det er imidlertid det 

Steiner kaller jegsansen, den tolvte sansen, som er mest relevant for min problemstilling.  

Sansene arrangeres ofte i tre grupper begrunnet i deres felles trekk, med fire sanser i hver 

gruppe. De tre gruppene heter viljessansene (berøringssansen, livssansen, bevegelsessansen 

og likevektssansen),  følelsessansene (synssansen, luktesansen, smakssansen og varmesansen) 

og erkjennelsessansene (jegsansen, tankesansen, språk/ordsansen og hørselssansen) (Steiner 

R. , 1989). Disse tre enhetene har hovedtyngden i sin utvikling i syv års perioder (0-7, 7-14, 

14-21,). Sansene er ikke strengt avgrenset, men er gjensidig avhengig av hverandre i et 

helhetlig samspill for utvikling av det fysiske, sjelelige og åndelige i mennesket. Steiner 
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legger vekt på at sanseinntrykk skaper grunnlaget for en legemlig struktur som muliggjør at vi 

som voksne har mulighet for være et bevisst og ansvarlig menneske (Soesman, 2000). I følge 

Aeppeli (1992) henter sansene iakttakelser fra ulike erfaringsområder, ytre og indre 

opplevelser.   

Erkjennelsessansene: jegsansen handler ifølge König ikke først og fremst om å sanse seg selv, 

men ved hjelp av jegsansen kan mennesket erkjenne eller sanse et annet menneskes jeg. Når 

man står ovenfor et annet menneske, skjer det en gjentagende veksling mellom innlevelse i 

den andre og oppvåking i en selv (König, 2006). Noen mer utfyllende betraktninger om denne 

sansen kommer jeg tilbake til. Tankesansen blir også kalt begrepssansen eller 

forestillingssansen. Ved hjelp av tankesansen forsøker vi ifølge Soesman å forstå tankene bak 

det den andre personen ønsker å uttrykke. Ordsansen /språksansen gjør at vi oppfatter ord og 

tankesansen gir oss meningen bak ordet (Soesman, 2000). Ordsansen gjør det mulig for oss 

mennesker å oppfatte våre medmenneskers språk. Gjennom hørselssansen oppfatter vi lyd. 

Hørselssansen formidler toneopplevelser.  Lyd formidler ordet og ordet formidler tanken.     

Følelsessansene er de vi kjenner best, nemlig syn-, smak-, lukt- og varmesansen. Disse tar vi i 

bruk når vi sanser den ytre verden og de vekker ofte følelser.  Menneskelig varme er en 

livsbetingelse og er nødvendig for et menneskes utvikling. Vi øver oss på å nyansere og 

forfine disse sansene gjennom hele livet, bevisst og ubevisst (Steiner R. , 1989).   

Viljessansene er forbundet med opplevelser av egen kropp. Viljessansene stimuleres spesielt i 

den første syvårs periode og skaper et grunnlag for andre sanser. Berøringssansen formidler 

selvopplevelse ved kroppens grenser. Kroppskontakt kan gi trygghet og tillit til verden.. 

Livssansen melder om kroppens ve og vel, om man føler seg frisk eller syk.  Livssansen 

registrerer hvordan vi har det psykisk og fysisk. Bevegelsessansen forteller oss hvordan 

kroppens ulike deler beveger seg i forhold til hverandre. Videre gir sansen en opplevelse av 

selvbeherskelse når man mestrer ulike bevegelser. Likevektssansen gir balanse, indre ro og 

formidler romforståelse.   

Disse 12 sansene er sterkt knyttet til hverandre og det er når de virker sammen at vi får en god 

og helhetlig virkelighetsfornemmelse (Mathisen, 2000).  

Aeppeli hevder at gode utviklede viljessanser skaper et avgjørende grunnlag for senere 

kognitive og erkjennende tanker (Aeppeli, 1992). Bevegelighet på alle måter forbereder en 

tenkning som langsomt gir språk, begreper og forståelse. Aeppeli sier videre at det er en sterk 

forbindelse mellom berøringssansen og dannelsen av jeget. Et av menneskets grunnleggende 

behov er nærhet og berøring. Gode erfaringer på dette området vil gi mulighet for «indre» 
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nærhet senere i livet. Berøringssansen skaper et fundament for jeg-sansen. Berøring gir meg 

opplevelser av meg selv og forteller meg at Jeg er (Aeppeli, 1992). 

Nå vil jeg redegjøre noe mer utfyllende om jegsansen. Med jegsansen forsøker jeg å forstå det 

andre menneske. Forståelsen av sine medmennesker, ifølge Steiner, skaper grunnlaget for 

sosial samhørighet og identitetsdannelse (Steiner R. , 1989). For mennesker med 

utviklingshemming kan det være en stor utfordring å erobre denne sansen. Derfor er Steiners 

beskrivelse av jegsansen i denne sammenheng vesentlig.  

Jegsansen tilhører, ifølge König, de sosiale sanser og er slik sett en fellesskapssans (König, 

2006). Oppmerksomhet må være tilstede både hos den som taler og den som oppfatter. 

Sammen skaper de et felles rom gjennom en gjensidig oppmerksomhetsbro, hvor vi møter det 

andre menneskets jeg. 

Og slik som en farge påvirker meg gjennom øyet –  påvirkes jeg av det andre menneskets jeg  

- gjennom min Jegsans (Steiner R. , 1989). Denne sansen stiller krav –  og samtidig er den den 

sansen som er svakest i oss, skriver König (König, 2006). Gjennom hele livet er vårt jeg i 

utvikling og vår evne til å se et annet menneske øves daglig. Jeget er, ifølge Steiner en 

koordinator. Jeget lever i kropp og sjel. Jegets oppgave er å kultivere mennesket, dets 

følelsesområde, vaner og fysiske legeme. Jegsansen er evnen til å gi seg hen (Steiner R. , 

1989). Gjennom møte med Du, med de andre menneskenes jeg-vesener, blir man først selv 

menneske. Jeget er vilje, initiativ, handling og motivasjon sier Dr. König (König, 2006). 

Filosofen Martin Buber beskriver Jegsansen på sin måte «Jeg blir til ved Du-et. Idet jeg blir 

Jeg, sier jeg Du. Alt virkelig liv er møte." (Buber, 2013). En annen filosof Emmanuel Levinas 

(1906 – 1995) har også beskjeftiget seg med Jeget. Levinas tar utgangspunkt i vårt møte 

ansikt til ansikt, med den Andre (Aarnes, 1998). Levinas sentrale poeng er at vi ikke kan 

oppdage hva et menneske er - ved bare å søke i vårt eget indre, men i møte med et annet 

menneske som møter oss som et ansikt.  Det er en form for berøring som gir oss mulighet til å 

nå fram til opplevelsen av oss selv som et selvstendig vesen, til å oppleve et skille mellom oss 

og verden. Uten dette skillet er det krevende å utvikle en sunn personlighet og identitet. Ulike 

berørings-opplevelser, fysisk, sjelelig og åndelig bygger opp under jeg-erfaringen og 

jegsansen (König, 2006). 
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The looking glass self 

I am not what you think I am 

I am not who I think I am 

I am who I think you think I am. 

            Charles Horton Cooley (Cooley, 2011) 
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3. Identitet 
 

I dette kapittelet ønsker jeg å presentere en forståelse av begrepet identitet. Mitt fokus vil 

være å se på identitet ut ifra et konstruktivistisk syn på identitetsdannelse, men jeg tar også 

kort med andre synsvinkler for å skape en større helhet.  

 

3.1 Ulike begrepsforståelser av identitet 
Erik Erikson er en av de psykologer som hevder at desto mer man beskjeftiger seg med tema 

identitet desto flere betydninger kan man oppdage. Man kan se på identitet i ulike 

sammenhenger i forhold til samfunnet, sosiale roller og personlighets dannelse (Erikson, 

Childhood and society, 1987). I denne prosessen vil man oppdage at identitetsdannelse er 

uunnværlig. Erikson fremhever samvirke mellom jeget og omverden, slik Steiner også 

fremstiller identitetsdannelse (Steiner R. , 1989). Sentralt i Eriksons identitetsforståelse  er at 

en ønskelig identitetsforming i ungdomsårene gir grunnlag for et videre godt liv (Erikson, 

1997). 

Det konstruktivistiske synet tar utgangspunktet i at vår identitet utvikler seg gjennom sosiale 

relasjoner. «Bildet på hvem vi er blir skapt i samhandling og relasjon til andre i de sosiale 

sammenhengene vi er en del av og i forhandlinger mellom selvidentiteten og den 

alterdefinerte identiteten» (Gustavsen & Nyberg, 2016, s. 122). Alterdefinert identitet 

kommer jeg tilbake til. Essensialistisk identitetsforståelse er en annen forståelse av identitet, 

med dette begrepet menes at visse deler av vår identitet er gitt i utgangspunktet. Begrepet 

betegner en mer objektiv, kollektiv identitet knyttet til grupper man identifiserer seg med som 

det å være kvinne eller mann, norsk eller engelsk, muslim eller kristen (Eriksen, 2008). Man 

kan også tenke en kombinasjon av de to forestående, der man tenker at deler av identiteten er 

fast, mens andre deler endres over tid. 

Når vi snakker om identitet forklares det ofte med at vi har en personlig og en sosial identitet. 

Den personlige identiteten er det som gjør oss unike og ulik alle andre mennesker, det kan 

være vårt utseende, kropp eller holdninger mm. Men vi er også en del av et 

samfunnsfellesskap på ulike måter. Dette fellesskapet gir oss en sosial identitet og tilhørighet.  

Eksempler på sosial identitet kan være aktiviteter, sosiale og kulturelle fellesskap, bosted og 
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mer. Disse to identitetssfærene er avhengige av og står i sammenheng til hverandre (NAKU, 

2018). 

Som ung voksen arbeider man med å finne sitt forhold til verden. I kapittel 2 har jeg redegjort 

for hvordan verden erobres både fysisk og psykisk i perioden fra 14 til 21 år. I denne fasen av 

livet er det mye som skjer i forhold til utforming av ens identitet, både den personlige og den 

sosiale identiteten. Hvem et menneske er – er et spennende spørsmål som stilles av en selv og 

andre. I forskning skilles det også slik mellom selvdefinerte og alterdefinerte identiteter 

(Ellingsen, 2016). Selvdefinerte identiteter er hvordan du selv oppfatter deg og alterdefinert 

identiteter er hvordan andre oppfatter deg. «Det vil si at vår følelse av oss selv blir formet og 

påvirket av oss selv, av andre, av sosiale normer, regler og forståelser» (Ellingsen, 2016, s. 

126).  I mellom disse to kan det oppstå naturlige spenninger. Dette er noe enhver kan kjenne 

seg igjen i. Flere ganger kan man oppleve at ens egen oppfatning av seg selv ikke er lik det 

andre oppfatter deg som. Dette kan skape spenninger spesielt i ungdomstiden der man ofte er 

sårbar og prøver å tilpasse seg miljøet man ønsker å være en del av (Staley, 1988).   

Gustavsen og Nyberg (2016) skriver at identitetsutvikling handler om å skape seg selv og å 

være i de samme ønskede kategoriene som andre. Videre vektlegges det at mennesker med 

utviklingshemming ofte kan oppleve en blandet identitet. De kan ønske å bli betraktet «som 

alle andre mennesker» uten utviklingshemming, samtidig som de ikke benekter egen 

funksjonsnedsettelse (en autentisk identitet). Andre igjen forsøker å skjule sin 

funksjonshemming og ønsker å bli sett på som «normal», mens andre igjen ser og aksepterer 

sin funksjonshemming som en vesentlig del av sin identitet (Gustavsen & Nyberg, 2016). 

Disse elementene er utslagsgivende for mennesker med funksjonshemming og spesielt for 

unge voksne (NAKU, 2018). 

I boken Er jeg ungdom eller har jeg Downs syndrom tar forfatteren Tidemann-Andersen opp 

temaet om identitet med en gruppe unge mennesker med Downs syndrom. 

Her er et sitat fra boken jeg tar det med fordi det gir en god beskrivelse av mitt tema.  

 

 Identiteten er vår indre kjerne og den bygges opp i samspill med andre og i vår fortelling om 

oss selv… Og identiteten utvikles ettersom vi får nye erfaringer. Da skaper vi andre 

forestillinger om oss selv og forandrer vårt selvbilde ... 
Når vi lærer å kjenne oss selv ser vi ofte bare en side av gangen, men det er viktig å se flere 

sider av seg selv ... Å bygge opp sin identitet er å binde sammen ulike sjelsbilder til et mer helt 

og omfattende bilde av den unike spesielle personen man er (Tiedeman-Andersen, 2010, s. 

46). 
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Det at vi som mennesker er unike og forhåpentligvis kan erkjenne for oss selv hvem vi 

grunnleggende er, kommer godt til syne i denne teksten. Sitatet er også satt i en videre 

sammenheng hvor personen med Down Syndrom får høre: «Du er tenåring, du er ungdom, du 

har Down syndrom, du er jente» (Tiedeman-Andersen, 2010, s. 47). Altså man har ulike 

identiteter og det kommer an på for alle involverte hvilken(e) man fokuserer på. 

Hans, en av de unge voksne jeg kjenner, skrev dette ned da jeg spurte ham om hans identitet 

og ulike roller. Han svarte, jeg er: 

 

 

Dette var etter et gruppearbeid vi hadde om tema identitet. Alle fikk skrive ned eller fortelle 

hvilke ulike roller de opplevde å være i, i løpet av en dag eller uke. Det var interessant å 

oppleve hvor hurtig beskrivelsene gikk fra hvilke roller/identiteter de hadde til iboende 

egenskaper. 

Livsnyter 

Gledesspreder 

Engstelig 

Matvrak 

Venn 

Gartner  

Sønn

Kormedlem 

Barista 

Bror 

Sportsjournalist 

Arbeidskollega

Onkel

Kinoansvarlig 

Sportsidiot 

Krimoman 

Samboer 

Lekekompis

Spøkefull 

Butikkmedarbeider 

Snekker

Fotballspiller

Klovn

Referent

HANS

JEG ER: 
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3.2.  Identitetsutvikling 

 

Identitetsprosessen starter, ifølge Steiner (1994) ved fødsel, når barnet blir født i en kropp 

med sitt iboende sjele-, og åndsliv. Kroppen er preget av vårt genetiske biologiske opphav, 

altså våre foreldre. I den første syvårs perioden er det et kjennetegn at barnet bearbeider sitt 

fysiske legeme for å gjøre det mer til sitt eget (Kranich, 2003). Denne transformasjonen kan 

sees på som en del av prosessen mot identitetsdannelse. Dette er en kompleks prosess som jeg 

velger å ikke utdype på grunn av oppgavens omfang. Om man inkluderer slike aspekter kan 

man si at identitetsdannelse er et forløp som utvikles over tid.   

Sosiolog Frønes (2011) hevder også at identitetsdannelse starter i tidlige barneår i oss selv og 

i samvær med familie. Frønes presenterer videre to ulike identiteter, den sosiale «meg», som 

utvikles i samhandling med andre mennesker og våre omgivelser og det handlende «jeg», som 

er den reflekterende og handlende siden ved selvet (Frønes, 2011).  Dette korresponderer med 

de tidligere nevnte begrepene om den personlige og sosiale identiteten. Vi skaper oss selv 

ulike identiteter på forskjellige arenaer i livet. Frønes (2011) mener vi har en aktiv rolle i 

konstruere oss selv i konteksten vi befinner oss i. Jeget er både konstruktør og fortolker og er 

med på å skape det bildet vi har av oss selv. Frønes poengterer at identiteten og selvbildet 

dannes i møte med omgivelsene, både med barn og voksne (Frønes, 2006).  

Vi danner og utvikler vår identitet på mange ulike områder i livet, ofte er det knyttet til hva vi 

gjør, hvem vi er for andre og hva slags posisjon vi har i samfunnet. Mennesker ordner gjerne 

tilværelsen gjennom å kategorisere, dette er ifølge Gustavsen og Nyberg et sentralt aspekt i 

identitetskonstruksjonen og er viktig for vår erkjennelse av omgivelsene og av oss selv 

(Gustavsen & Nyberg, 2016). Det kan være roller, kategorier eller identitetstrekk som: 

kvinne, mor, tante, miljøterapeut, norsk, utviklingshemmet, datter, arbeidstaker, et menneske 

med Down syndrom eller med autisme.  Men hva sier disse betegnelse om deg som 

menneske? Hva sier de om hvilke kvaliteter du har? Når man blir definert av andre og blir sett 

på som funksjonshemmet, kan dette ta all oppmerksomheten, helt til man blir ordentlig kjent 

med personen, og opplever dem i ulike roller, da kan funksjonshemmingen tre i bakgrunnen 

(Schanke, 2005).   

Videre sier Psykolog Schanke at det er utfordrende å  ta vare på en egen forståelse av seg selv 

når man ikke blir sett av omgivelsene «Det kan være vanskelig å holde fast på sin forståelse 

av seg selv når den benektes eller ikke forståes av omgivelsene» (Schanke, 2005, s. 62).  
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Dette er et viktig område å trekke frem i forhold til unge voksne med utviklingshemming, det 

tydeliggjør hvor vesentlig det er for unge mennesker å bli sett, lyttet til og forstått tidlig, 

underveis i deres utvikling. 

Om vår identitet er fleksibel og endrer seg i takt med utvikling og alder, er det forståelig at 

bildet vi har av oss selv inneholder et mangfold av selvidentiteter eller sjelsbilder som 

tidligere nevnt (Gustavsen & Nyberg, 2016). For eksempel kan en kvinne kjenne tilhørighet 

til andre kvinner eller mødre, men kan ta avstand i møte med mennesker med et sterkt 

motstridende menneskesyn til sitt eget. Slik forståelse og spørsmål er kanskje en innledning 

som fører til flere spørsmål om personen, uten sine titler og maskeringer i form av betegnelser 

og diagnoser. Mange velger å projisere identitet utad med virkemidler som klesstil, språk, 

frisyre osv. Dette kan være en beskyttelse, en maske eller en form for «statement», men også 

reflektere hvordan personen har det med seg selv. Enkelte ganger ønsker man å bare skli inn i 

et bybilde, i en gruppe mennesker, andre ganger ønsker man å stå frem og være synlig (König, 

1998).  

Psykologer og filosofer har i flere tiår grunnet på spørsmål omkring identitet. Mange har vært 

opptatt av identitet i forhold til utvikling. Steiners beskrivelse av utviklingen i syvårsperioder 

er en forståelse av identitetsdannelse over tid fra tidlig barndom til voksen alder. Samtidig 

vektlegger Steiner konsekvent inkludering av det sansende menneske som en forankring i 

identitetsutviklingen. I forhold til Frønes og Gustavsen og Nybergs beskrivelse av identitet 

har Steiner slik jeg ser det en dypere og bredere forståelse av identitetsdannelsen. 
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4. Selvbestemmelse  
 

           Eg går min veg 

Den buktar og bender seg framåt. 
I motbakkar og underbakkar. 
I motvind og medvind. 
 
Om vegen er ukjend, 
Og målet uklårt. 
Er det godt  
Om nokon kan trakke vegen 
I lag med meg. 
 
Men 
Gå ikkje føre, det er min veg 
Gå ikkje bak, 
Då er eg aleine 
Gå samen med meg, 
Og gi meg den støtta 
Eg treng 
I min eigen fart 
I mi takt 
Med mitt kompass. 
 
Så kan eg takke for turen 
Med vissa om 
At eg fann 
Min eigen veg. 
 

 
Henny- Kristin Asperanden Navarsete (Navarseter, 2011) 

 
 

 

4.1. Ulike forklaringer på begrepet selvbestemmelse 
Selvbestemmelse er et avgjørende element i forhold til identitetsdannelse og derfor er det 

viktig at det settes fokus på dette i forhold til problemstillingen. Selvbestemmelse og 

valgmuligheter for hvert enkelt menneske er avgjørende «fordi dette berører helt sentrale 

demokratiske verdier og frihetsidealer» (Johansen, 2008, s. 28). Denne muligheten er noe vi 

ønsker for alle, men hvordan oppleves selvbestemmelse i praksis for unge voksne?   

Selvbestemmelse er et begrep som ikke er så enkelt å forklare, siden det er sammensatt,  

og har mange betydninger på ulike bruksområder. En ting som derimot er tydelig, er  

at  det  har med valg å gjøre  (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005).   
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En definisjon er «å bestemme på egen hånd, uten innblanding fra andre» (Bjørnrå, 2008, s. 

117).Videre setter Bjørnrå frem andre definisjoner som denne av Wehmeyer som er referert til 

av flere som beskjeftiger seg med dette tema; « Acting as the primary causal agent in one’s 

life and making choices and decisions regarding ones quality of life free from undue external 

influence or interference» (Bjørnrå, 2008, s. 117). Fritt oversatt vil det lyde: Selvbestemmelse 

betyr at man er hovedaktøren i sitt eget liv, der man tar valg og bestemmelser i forhold til ens 

livskvalitet, fri fra upassende ytre påvirkning eller innblanding. 

Selvbestemmelse er grunnleggende for et menneskets utvikling, det kan man også lese i 

Rundskriv til sosialtjenestelovens kapittel 4 hvor det står: «Å ha selvbestemmelse over sitt 

eget liv er en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling og identitet.  Derfor kan 

ikke en passiviserende og overbeskyttende omsorg aksepteres.» (Regjeringen.no, 2004) . 

Videre heter det at enhver har krav på  respekt  og  rett  til  å  være  seg  selv,  noe  som  også 

innebærer en rett til å være annerledes (Regjeringen.no, 2004). Samme utsagn blir bekreftet 

av Ellingsen m.fl. «Selvbestemmelse er et viktig grunnlag for personlig utvikling og en 

forutsetning for å etablere egen identitet» (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005, s. 50). Her 

får vi stadfestet fra ulike hold at det er avgjørende for livskvalitet og identitetsutvikling å 

kunne bestemme selv og oppleve kontroll over eget liv. 

 

 Å bestemme selv innebærer å ha kontroll over valg og beslutninger som har betydning i livet. 

Kontrollen er ikke absolutt, og noen forfattere har understreket at det ikke er kontroll per se 

som avgjør selvbestemmelse, men snarere muligheten til å være den primære aktør i valg og 

beslutningstaking  (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005, s. 56) . 

 
 

Dette er en avgjørende forståelse av begrepet, det at personen er den primære aktøren i valg 

og beslutninger som omhandler han eller henne.  Det betyr ikke at man ikke kan få 

anbefalinger eller råd fra andre for å foreta valg. Ofte innhenter vi råd når vi skal ta en 

avgjørelse, men til syvende og sist er beslutningen vår å ta og som vi må leve med.  

 

4.2. Selvbestemmelse i et utviklingsperspektiv  

Foreldre tar avgjørelser på våre vegne når vi er barn. Etterhvert får man et større frihetsrom på 

ulike arenaer som valg av skole, klesstil, tro og fritidsaktiviteter. Som barn og ungdom får 

man råd og retningslinjer fra foreldre, lærere og andre viktige voksen personer. 

Selvbestemmelse er noe som læres gjennom øvelse. Allerede i barnehagen kan man observere 

øving i selvbestemmelse gjennom spørsmål barn stiller hverandre, som skal vi leke sammen?  
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I denne situasjonen kjenner barnet på sin egen vilje og innser samtidig at den andre også vil 

være medbestemmende (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005). Hensikten med å ta inn dette 

perspektivet er å vise at det å ta valg er noe vi lærer underveis, slik at vi langsomt evner å ta 

egne valg. Det skjer en løsrivelses prosess fra nære voksenpersoner til man selv blir myndig. 

Det kan skapes en spenning i dette feltet når voksen personer ønsker å gi råd og veiledning 

samtidig som det unge mennesket prøver å løsrive seg  (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 

2005). 

 

4.3. Selvbestemmelse og juridiske aspekter 
Selvbestemmelse må sees i sammenheng med juridiske og menneskerettslige aspekter. Det 

viser seg at man derfor bør fokusere på flere områder samtidig, individuelt, sosialt og rettslig i 

tett kontakt med hovedpersonene, de unge voksne. 

Om man ser på utvikling det siste kvarte århundret, kan vi ifølge Ellingsen, Selboe og 

Bollingmo (2005) se en samfunnsutvikling som har beveget seg fra en fellesskapsforståelse 

og sosial offentlighet til en individualisering og privatisering. Samtidig med denne 

utviklingen diskuteres det å sette krav til retten til å bestemme, retten til å beslutte og retten til 

å disponere.  

I Norge har vi en lovpålagt rett til å bestemme selv, både i vår grunnlov og gjennom FN 

konvensjonen artikkel 12. Dette er en rett som er knyttet til hvert enkelt menneske som 

individ og person.  Om artikkel 12 i FN konvensjonen sier Kaldheim følgende. 

 
Likhet for loven: Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha anledning til å bestemme over 

seg selv og sine rettslige handlinger på lik linje med andre. Mennesker med nedsatt 

funksjonsevne skal få hjelp til å utøve sin rettslige handleevne (Kaldheim, 2016, s. 14). 

 

Kaldheimrapporten vektlegger her retten til å kunne bestemme over eget liv og hvis det er 

vanskelig har man krav på bistand og støtte. Ofte ønsker man å beskytte mennesker fra å ta 

vanskelige avgjørelser, men å ta et valg gjør noe med en som menneske på godt og ondt. En 

overbeskyttende holdning er kan hende ikke riktig omsorg for et voksent menneske. Lesten 

må imidlertid legges der hvor personen evner å forstå. «Enhver kan kun bestemme selv over 

de forhold som en har erkjennelse av og som en anser viktig nok til å bry seg om» (NAKU, 

2018). Her står vi ovenfor en utfordrende balanse mellom frihet og omsorgssvikt i forhold til 

unge voksne, en utfordring som utdypes i drøftingen. 
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I forhold til mennesker med utviklingshemming har man i dag satt ned restriksjoner på egne 

valg i form av vergemålsloven.  Dette ble gjennomført i forbindelse med ratifiseringen av FN 

konvensjonen. En av intensjonene med vergemålsloven var at den enkeltes 

selvbestemmelsesrett skulle tilrettelegges individuelt og tilpasses personens behov. I den 

gamle vergemålsloven var man enten myndig eller umyndiggjort. Etter den nye 

vergemålsloven som trådte i kraft 2013, skal det vurderes og spesifiseres på hvilke områder en 

person trenger verge. En av de betydningsfulle faktorene var at man ikke var umyndiggjort. 

Intensjonene var gode, men undersøkelser som Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) 

har foretatt ,viser at antall vergemål har økt etter at den nye loven trådte i kraft (Ekberg, 

2017). Et stort spørsmål er om den nye loven har bidratt til større ivaretagelse av 

selvbestemmelsesretten for mennesker med utviklingshemming. 

I kapittel 4 i vergemålsloven for voksne står det at personen det gjelder skal samtykke til 

vergemålet. Vergemålet skal bare omfatte de områder der personen har behov for det.  

Vesentlig er det at en verge alltid skal handle ut ifra personens ønsker, verdier og interesser. 

Deres selvbestemmelse skal ivaretas og de skal høres og være med på råd (Justis- og 

beredsskapsdepartementet, 2016). Som tidligere nevnt kan nettopp dette være utfordrende, 

både for den unge voksne og vergen. Den ene må forsøke å uttrykke sine behov, den andre må 

prøve å forstå. 

4. 4. Selvbestemmelse og kontekst 
Stemningen, atmosfæren og holdninger vi skaper kan være utslagsgivende for å kunne ta en 

god avgjørelse. Det kan være oppløftende og befriende å ha ulike muligheter, men det kan 

også være krevende.  Det er vesentlig at vi opplever aktuelle valg i en meningsfull 

sammenheng (Tellnes, 2007). Dette er et viktig element i forhold til selvbestemmelse. Det å 

kunne ta valg har også å gjøre med å ha evnen til å kunne se og forstå sammenhenger. For å 

skape et godt og helsefremmende miljø hevder Tellnes at tilstedeværelse av visse elementer er 

avgjørende, som at «verden» er forståelig, meningsfull og håndterbar. Det jeg gjør og sier får 

konsekvenser og tilhører en kontekst. Et meningsfullt miljø gjør det mulig å oppleve samsvar 

mellom indre og ytre opplevelser (Tellnes, 2007).  

Gode sosiale former med rikt innhold skaper tilhørighet og grunnlag for reelle sosiale 

relasjoner. Owren (2016) fremhever at håndterbarhet er avgjørende for opplevelsen av å 

mestre livet. Ressurser vi stiller til rådighet slik at medbestemmelse og mobilitet blir ivaretatt 

er avgjørende.  I relasjon til hverandre skaper vi sammen mening og forståelse (Owren, Naku, 

2013). 
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Avgjørende er det at de unge voksne opplever det som kalles empowerment slik at de erfarer 

en deltagende og selvstyrende rolle i egne liv i forhold til omgivelsene (Askheim, 2012). 

Empowerment er et mye brukt begrep innen temaet selvbestemmelse og kan oversettes med 

det å oppnå makt og kontroll over elementer i livet sitt, i positiv forstand (Tellnes, 2007). At 

man kan påvirke miljøet ut i fra eget ståsted er en vesentlig erfaring i forhold til et 

konstruktivt og sunt miljø (Bender, 2010).  Denne påvirknings muligheten er som kjent et 

avgjørende element i forhold til selvbestemmelse.   

Hvilke områder i livet som den unge voksne tenker det er viktig å styre selv, kan være svært 

individuelt ut ifra personlige muligheter og ressurser. I tillegg om et valg skal være reelt, 

trengs det også minst to konkrete muligheter, som er framsatt i et fritt rom for personen å 

velge i. 

Et ungt menneske i dag har uendelig mange valgmuligheter i hverdagen og også i livet for 

øvrig. 

 

Utviklingen har ført til at det er færre regler å forholde seg til og flere valgmuligheter når man 

skal planlegge livet. Økt individualisering har ifølge Giddens ført til at en selv må planlegge 

sine livsprosjekter. Det moderne liv har blitt mer uforutsigbart og en må stadig ta valg der 

tidligere generasjoner kunne følge tradisjoner eller rutiner. Valg handler om muligheter, men 

også om risiko som kan være en følge av valgene man tar (Kittelsaa, 2011, s. 74). 

 

Dette er også noe som Tempel Grandin påpekte i sine innlegg under en konferanse jeg deltok 

på i USA i 2007. «Autism through a life span». (OMEGA, 2007). Grandin som selv er et 

menneske med en autismespekter diagnose sa at hun var heldig som vokste opp i den tiden 

hun gjorde. Hun lærte å innordne seg i sterke tradisjoner og rutiner som fantes omkring henne 

på 50-tallet. Det skapte forutsigbarhet og forankring for henne på mange av livets områder. 

Unge voksne med utviklingshemming opplever i dag ifølge Grandin færre forutsigbare sosiale 

omgangsformer, ritualer og tradisjoner som kan gi en daglig forankring og sosial trygghet. 

 

4.5. Selvbestemmelse og hjelpebehov  
 

«Alt jeg vil er at dere skal tro meg, jeg vil at dere skal tro at jeg kan» 

                                     Marte Wexelsen Goksøyr (Ellingsen, 2008, s. 22) 
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I en kronikk i det sosialterapeutiske tidsskriftet Landsbyliv problematiserer Clausen-Kaas 

ulike synsvinkler i forhold til ivaretakelse og selvbestemmelse, «Overdreven omsorg fører til 

frihetsberøvelse. Overdreven frihet fører til omsorgssvikt» (Clauson-Kaas, 2011, s. 14).  For 

meg er dette en god beskrivelse og billedgjørelse av en problematikk og utfordring man står i 

som omsorgsperson hver dag. Hvordan skal en person som trenger ekstra støtte beholde sin 

frihet og selvbestemmelse på den ene siden og på den andre siden skal omsorgspersonen gi 

bistand, uten at det blir en overvekt på den ene eller den andre måten. Det er som en vektskål 

som hele tiden prøver å finne sin balanse. Det har vist seg at flere unge voksne når de opplever 

nyvunnen frihet og skal ta egne valg, kanskje mer eller mindre for første gang, da sier de ofte 

nei til deltakelse i ulike aktiviteter. Å si nei kan betraktes som den enkleste formen for å 

bestemme selv (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005). De fleste av oss har gradvis lært å 

bestemme selv, naturlig først i det små og kanskje ikke så viktige ting, senere i mer seriøse 

spørsmål. Et slikt «overdrevent nei» må gjennom en indre forvandling til et ja, ved at 

personen kjenner et eget rom for selvbestemmelse og tilhørighet med andre, samtidig som de 

ser en sammenheng og mening med valget. Ofte tenker vi som omsorgsperson at vi vet best 

og er redde for personens ve og vel om de skulle gjøre skjebnesvangre valg. Det kan gjelde 

hverdagslige og mer alvorlige og større avgjørelser.   

Praksisfortelling 3. Første nyttårsdag kjente jeg på dette dilemmaet. En av de unge voksne 

(Jonathan) ringte meg opp på face time. Jonathan hadde gått på ski opp til en hytte som de 

unge voksne gruppen i landsbyen har pusset opp. Jonathan tar gjerne turer opp dit i helgene 

sammen med kjæresten sin. Den unge mannen var oppglødd og stolt fordi han var den første 

som gikk dit i 2018. Selv hadde han fyrt opp i vedovnen så det var varmt og godt på hytta. Jeg 

ble veldig glad på hans vegne og tenkte så bra for deg! Etterpå ble jeg imidlertid litt bekymret 

og ba han huske på det ene og det andre når han skulle dra derfra igjen. Da vi avsluttet 

samtalen begynte jeg å tenke på forsvarlighet. Jonathan var der alene, visste han hva han 

skulle gjøre om noe skulle skje? Hva om han ikke passet ilden? På den andre siden var jeg 

veldig glad for at han var så selvstendig. Jonathan tok initiativ, viste integritet og evne til å 

kunne nyte en slik tur på egen hånd. Hva er riktig?  Hvor mye skal man sikre en situasjon? 

Det er et kontinuerlig dilemma, siden man ser at nettopp slike opplevelser kan bidrar til 

identitetsutvikling. 

Et annet aspekt i forhold til hjelpebehov er personenes rettigheter til hjelp.  Noen unge voksne 

er klar over hva de har krav på, mens andre ikke. Vi skal gi dem forsvarlige tjenester, men må 
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i noen tilfeller kjempe for at personen skal få tilgang på ressurser, slik at de kan få den 

oppfølging han eller hun trenger for å få et godt og meningsfylt liv.  

I et av mine ukentlige møter med de åtte unge voksne som jeg arbeider med, tok vi noen 

runder med spørsmål som: Hva trenger jeg hjelp til og hvilke områder i livet er det viktig for 

hver enkelt å kunne bestemme over selv? I samtalene kom disse eksemplene fram; hjelp til å 

skjære opp maten, hjelp med økonomi, vask av rom, vekking om morgenen, huske ting som 

skjer i løpet av uken, transport osv. Noen eksempler på hva de tenkte var viktig å bestemme 

over selv var: egen kropp, økonomi, hvem de reiser på ferie med, hvor de skal bo og 

fritidsbeskjeftigelser mm.  

Ofte blir det rettet lyset mot at det kan være utfordrende å støtte selvbestemmelse, når 

samhandlingen mellom den som mottar og den som gir tjenester ikke blir sett på som 

likeverdige i makt og kompetanse (Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005). Dette kan gjøre 

det krevende for personer som mottar tjenester  å få til å være kaptein i sitt eget liv  

(Ellingsen, Selboe, & Bollingmo, 2005). En dialog som bygger på en god relasjonell 

kommunikasjon er her betydningsfullt. Fordomsfrie og ivaretagende relasjoner bør alltid være 

grunnlaget for råd og veiledning. Bare på den måten kan man ivareta den unges selvverd og 

identitetsutvikling. Det unge menneske må oppleve å bli sett, forstått og respektert. De må 

kjenne seg trygge på den positive hensikten i samhandlingen. Profesjonelt og personlig må vi 

henvende oss til det unge menneskets forvandlingsevne og utviklingsmulighet (Steiner R. , 

1972). Hvordan vi veileder, lytter og henvender oss til de unge voksne har, tenker jeg, med 

holdninger og et menneskesyn å gjøre. Allsidige elementer som selvutvikling relatert til 

kunnskap, praktisk, etisk og sosial kompetanse er viktig å fokusere på i identitetsutviklingen 

(König, 1998). 
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5. Et verktøy: Personal Outcome measures- Måling av personlig 

livskvalitet 

 

I dette kapittelet ønsker jeg å vise til en metode, et verktøy som kan benyttes for å støtte 

mennesker i å finne sin identitet gjennom å bli empowered/myndig gjort. Det vil si evnen og 

muligheten til å ta egne valg, slik at man har en aktiv innvirkning på eget liv. I en rapport fra 

Ellingsen (2008) skriver han om selvbestemmelse at dette er et begrep som ikke lett kan 

defineres og at det er best å spørre de aktuelle hovedpersonene om hva som er viktig for dem. 

Myndiggjøring danner grunnlaget for identitetsutvikling og tydeliggjør grenselandet mellom 

selvbestemmelse og hjelpetiltak. 

Et verktøy som jeg ble kjent med da jeg bodde i USA, og som jeg tenker kan bidra til å få en 

forståelse av hva en person måtte ønske eller ha behov for, er det som kalles Personal 

Outcome measures (POMs).  På norsk er det oversatt til Måling av personlig livskvalitet. 

POMs er et verktøy som er utarbeidet av The Council on Quality and Leadership (CQL) i 

USA i 1969.  Den ideelle organisasjonen ble opprettet som et motsvar til uakseptable forhold 

for mennesker som trenger samfunnets bistand (CQL, 2005). CQL har i over 40 år jobbet for 

at folk skal få bedre livskvalitet og tjenester. Deres visjon lyder: En verden full av verdighet, 

muligheter og fellesskap for alle mennesker (CQL, 2005). 

CQL støtter individer, fellesskap, systemer og organisasjoner slik at de kan hjelpe mennesker 

med å oppdage og selv definere hva livskvalitet er for dem. På den måten kan livskvalitet for 

mennesker med utviklingshemming, med psykiske utfordringer og eldre som mottar tjenester 

forbedres og tilrettelegges for alle impliserte (CQL, 2018).   

CQL har flere verktøy, men jeg vil fokusere på et av dem, POMs. Dette verktøyet ble 

utarbeidet på bakgrunn av 6000 intervjuer i USA med mennesker som mottar tjenester av 

ulike slag. Også deres pårørende og personalets synspunkter ble inkludert. Hensikten var å 

finne ut fra en felles forståelse de viktigste områdene i livet for selvbestemmelse for å øke 

personens følelse av livskvalitet. 

POMs er delt opp i tre områder: Meg selv, mitt liv og mine drømmer. Tilsammen er det 21 

områder fordelt på disse tre hovedinndelingene som er blitt kalt personlige mål. Under hvert 

av disse 21 områdene er det flere underspørsmål som skal besvares for å kunne få et så 

nyansert bilde som mulig. Undersøkelsen eller spørsmålene forsøker å evaluere om disse 

områdene er helt, delvis eller ikke tilstede. Se vedlegg nr. 1 
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Det som er merkbart med dette verktøyet og dets oppbygning er at man kan vurdere ganske 

objektivt de personlige opplevelser en person har. POMs evner å stille spørsmål som kan føre 

til ny forståelse av et medmenneske.  Hva er personens egen oppfatning av livsrealitetene i 

forhold til hver av disse tre kategoriene, 21 områdene?  Hvordan opplever pårørende 

tilstedeværelse av personenes realiteter i forhold til disse områdene? Forstår de pårørende og 

personen selv det samme eller opererer de med ulike virkelighetsforståelser? Det er den 

aktuelle personens perspektiv som er utgangspunktet og fokus for bedring av livskvalitet.  Det 

skaper grunnlaget for individuelle tiltak og rammer som er nødvendig for at personen skal 

oppnå en individorientert livsførsel?   

Etter selv å ha blitt sertifisert bruker av verktøyet POMs har jeg anvendt det i mitt arbeid. Det 

har vært en ny erfaring for meg å se hvor mye kunnskap jeg kunne få ved å lytte, observere og 

stille spørsmål på en god måte. Tidligere ville jeg ikke fått den informasjonen fordi jeg ikke 

stilte de riktige spørsmålene. Det som også er vesentlig var at jeg ved flere anledninger trodde 

jeg hadde innsikt og en adekvat forståelse av en persons behov, men jeg tok feil.  Ellingsen 

(2008) bekrefter mine erfaringer og sier hvis vi ikke baserer tolkning og definisjoner på 

utsagn fra menneskene det gjelder- vil det være vår persepsjon og oppfatning som definerer 

og avgrenser. Da reduserer vi selvbestemmelses retten til personer med utviklingshemming 

snarere enn å styrke dem. 
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6. Drøfting 

 

Utgangspunktet for oppgaven er spørsmålet om hvordan unge voksne finner eller danner sin 

identitet i spennet mellom selvbestemmelse og hjelpebehov. Spørsmålet oppsto etter flere 

personlige opplevelser og i samtale med unge voksne som jeg til daglig har kontakt med. 

Arbeid med oppgaven har ført meg på en reise fra hva er identitet og selvbestemmelse til 

hvordan dette utvikles når man er avhengig av andre i hverdagen. I prosessen har to temaer 

gjentatt seg flere ganger, relasjon og kommunikasjon. Om man går videre med antagelsen om 

at selvbestemmelse er en forutsetning for en positiv utvikling og identitetsdannelse kan vi si 

det slik at vi utvikler oss i relasjonen med andre og gjennom relasjonen til andre lærer vi oss 

selv å kjenne og skaper vår identitet. Når vi skaper våre relasjoner til andre kommunisere vi. 

I denne delen vil jeg drøfte selvbestemmelse, hjelpebehov og identitetsutvikling relatert til 

spørsmål og områder som har dukket opp underveis. 

Hvem er jeg og hvordan blir jeg meg? Disse to spørsmålene har med vår identitet å gjøre. 

Gjennom å trekke frem et konstruktivistisk syn på identitetsdannelse, hevder flere som har 

forsket på området at vi utvikler vår identitet i samspill med andre (Gustavsen & Nyberg, 

2016).  I relasjonen med/til deg, blir jeg meg. I andre kapittel ble det redegjort for utvikling i 

syvårsperioder og Steiners sansemodell, disse forsterker og tydeliggjør at vi som mennesker 
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er omgivelsene for hverandre. For unge voksne er det vesentlig å skape et utviklingsmiljø, 

siden vi i relasjonen konstituerer hverandre. Sokrates sa «At vi er jordmødre for hverandre» 

(Schjelderup, 2001).  Vi bør derfor skape relasjonell trygghet som evner å gi de unge voksne 

respekt, anseelse og gode bekreftelser på deres utvikling.  

I en steinerpedagogisk tilnærming tiltales først og fremst det friske i et menneske, man 

henvender seg til den sunde indre kjerne samtidig som subjektive ferdigheter og mål får en 

individuell tilnærming. Pedagogen skal vekke de iboende mulighetene og kreftene det unge 

menneske har. Dette forutsetter at pedagogen også selv tar i bruk og øver på relasjonelle 

ferdigheter og holdninger. Som tidligere nevnt i kapittel to kan det være fysiologiske eller 

psykiske årsaker som forårsaker at de fire ulike legemene ikke integreres eller ikke er 

tilstrekkelig utviklet for å skape en god gjensidig balanse. Et vesensledd kan være 

dominerende slik at jeget ikke finner samsvar og likevekt i det fysiske legemet (Steiner R. , 

1972). Som pedagoger forsøker man å legge til rette for at ungdommen utvikler en balanse i 

seg selv. Når et ungt menneske er 18. år bør det fristilles på mange områder. Det har jeg på 

forskjellige måter gjort rede for.   

Et menneske med utviklingshemming samler mange livserfaringer, men har kan hende ikke 

de samme kognitive forutsetningene som jevnaldrende til å internalisere erfaringene slik at de 

medvirker konstruktivt i identitetsdannelsen. Det blir en balanserende sosial oppgave å finne 

en overensstemmelse mellom å hjelpe i prosessen og samtidig la den unge voksne prøve og 

feile selv. Personligheten får ofte ikke de samme mulighetene til å utfolde seg på grunn av 

rammer og tilrettelegging som er anlagt for de unge voksne. 

Vi er avhengige av andre mennesker for utvikling. Å se dette i forhold til unge voksne og 

deres utvikling er meningsfullt, men også i forhold til egen utvikling og holdninger. Jeg som 

fagperson blir også «mer meg» i relasjonen til de unge voksne. Vi er stadig i endring gjennom 

nye erfaringer og menneskemøter. Dette skaper nye identitetsroller. Ut ifra Steiners 

utviklingssyn trer jegkraften først virkelig frem i alderen mellom 21-28 år. Da er man rede til 

å bære nytt ansvar og overta oppgaver som tidligere andre har ivaretatt. Et viktig element for 

mange unge i denne alderen er å forstå, utforske og prøve seg i verden. I denne perioden skal 

man skape sin egen hverdag gjennom relasjoner, studier og arbeid. Ansvar for egne 

handlinger og konsekvenser er krevende. Idealer, verdier og mål fra denne tiden påvirker 

levesett senere i voksen alder. Derfor er dette alderstrinnet spesielt betydningsfullt for alle 

mennesker. De unge voksne trenger ofte i tillegg mer tid til å bearbeide sine erfaringer. Det er 

betydningsfullt at de får oppleve et variert og meningsfullt ungdomsliv hvor de får reelle 



32 
 

erfaringer som ikke er «innpakket i bomull». Frønes og Brusdal bekrefter dette og hevder at 

livsfasen ung voksen former vår kulturelle og sosiale fremtid, fordi denne fasen fortolker og 

påvirker livsstil, vennskap og verdier på en måte som blir kulturelt og sosialt dominerende 

senere i livet (Kittelsaa, 2011). 

I en vestlig oppfatning av hva voksenhet innebærer, ligger det implisitt en forståelse av at 

voksne er autonome individer, stabile og ansvarlig for eget liv. Voksenlivet «utspilles 

gjennom sykluser av kontinuitet og endring» (Kittelsaa, 2011, s. 74). Det er imidlertid 

utfordrende når ens alder og utviklingsfase betyr autonomi og selvstendighet, men man bare 

evner å imøtekomme deler av samfunnets forventninger. Et ungt menneske spør; hva er min 

oppgave i livet? Unge voksne kjenner ofte et sterkt press til tilpasning og våger kanskje ikke å 

prøve ut nye ferdigheter. Usikre overgangssituasjoner kan virke truende for unge voksne. 

Istedenfor å våge har jeg observert at det kan føre til en mer lammende og passiv deltagelse i 

eget liv. Angst og depresjoner istedenfor livskraft blir signaler på rådløshet. Presset/behovet 

for avgjørelser kan gi seg utslag i tilbaketrekking slik jeg har observert det. Unge voksne blir 

utsatt for mange valg som må tas, men kanskje uten den nødvendige forståelse av 

konsekvensene. Så hva kan vi bidra med for at valg kan øves og læres?  

Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om ha full kontroll over egne valg, men på hvilken måte 

man er en aktiv del av det som skjer i og med ens liv. Man må imidlertid ikke glemme at de 

fleste av oss har en naturlig avhengighet til andre mennesker. En måte å forstå frihet er å ta 

valg i en helhetlig forståelse av omgivelsene.  I den forbindelse tenker jeg Antonovskys tanker 

om salutogenese er betydningsfulle (Bender, 2010). Unge voksne må få støtte i meningsfulle 

og håndterbare omgivelser til identitetsutvikling gjennom bl.a. ulike og reelle valg i en 

opplevelse av god tilhørighet.  Hvilke muligheter har unge voksne i dag til å utforske verden, 

prøve ut, gjøre feil og prøve igjen bedre? Her tenker jeg og vet at unge voksne møter flere 

begrensninger enn muligheter. Vanlig for unge voksne i dag er at de etter endt videregående 

skole fortsetter å bo enten hjemme eller i en kommunal leilighet. Det er ytterst få som kjøper 

eller leier på det ordinære markedet (Kaldheim, 2016). Mange får tilbud gjennom kommunen 

om et aktivitetstilbud og de fleste har ikke et arbeid. Utdannelse etter endt videregående er det 

ytterst få muligheter for (Kaldheim, 2016). Hvordan kan man rettferdiggjøre at de som har 

behov for eventuelt en lengere opplæring og modningstid får kortere tid? Burde ikke denne 

gruppen også få muligheten til videreutvikling, lære nye ting, utdanne seg i et yrke i denne 

perioden av deres liv? Å lære et yrke er en naturlig forventning til andre unge. Med dette 

tenker jeg ikke at alle nødvendigvis må, men muligheten bør være der.  
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En annen utfordring er når støttepersoner viker unna eller unngår å ta ansvar på grunnlag av 

selvbestemmelse. Ubegrenset frihet er utfordrende hvis man ikke vet hva man skal bruke den 

til. Unge voksne kan ta valg som ikke er til deres eget beste. Det kan bl. a. gjelde økonomi, 

spisevaner, og selvskading. Et spørsmål blir må de unge voksne vise kompetanse for 

selvråderetten? Her har vi gråsoner og utfordringer som kommer inn i bildet. Unge voksne vil 

ofte ha behov for bistand gjennom hele livet. En stor oppgave blir å inkludere dem og gi dem 

gode livserfaringer hvor de er subjekter i eget liv. En måte å realisere dette på kan være ved å 

bruke POMs verktøyet som er beskrevet i kapittel fem.   

Identitetsdannelse som skapes ved andres oppfattelse av deg er hva jeg tidligere har forklart i 

begrepet, alterdefinert identitet. Slik jeg ser det er det en kombinasjon av egen forståelse og 

andres forståelse av deg. Andres oppfatning og tanker omkring deg har en stor innvirkning. 

Hvis jeg tenker på et barn som tidlig får en diagnose, vil barnet antageligvis bære diagnosen 

med seg hele livet på godt og vondt. Også familien vil identifisere seg med diagnosen. De vil 

tilhøre en gruppe med andre familier som står i samme situasjon. På denne måten skapes det 

en ytre identitet. Som samfunn har vi et stort ansvar i forhold til unge menneskers identitet når 

man forstår og ser at våre holdninger former dem. I forhold til et ungt menneske med 

utviklingshemming kan våre holdninger ved å møte dem adekvat, gi dem tro på deres 

muligheter og støtte deres valg. Avgjørende er å tenke på de unge voksne som mennesker med 

muligheter, ikke begrensninger. Mulighetene må bli en del av deres identitet. 

De unge voksne jeg kjenner beskriver vanligvis ikke seg selv med sin diagnose, så hvorfor 

gjør vi det?  Er det fordi det uvanlige først trer frem for oss når vi ser et menneske?  Kittelsaa 

(2011) beskriver sine funn etter å ha fulgt og intervjuet flere med utviklingshemming: 

«Markering av egen kompetanse kan være et virkemiddel for å ta avstand fra betegnelsen 

utviklingshemmet og i stedet vise fram at en har egenskaper som er verdsatt i samfunnet, slik 

som kunnskap og selvstendighet» (Kittelsaa, 2011, s. 47). Dette er i samsvar med mine 

opplevelser. En av de unge voksne jeg kjenner sier om seg selv at han ønsker å bli 

sportsjournalist. I tillegg håper han at han er en god onkel og han elsker fotball. En annen 

omtaler seg selv som lærling i bakerfaget og en ansvarlig medarbeider på bakeriet. Hun er 

også en datter og på flere områder støtter hun sine foreldre og kjenner ansvar for at de har det 

bra. Altså de erkjenner å ha ulike roller i livet. De unge voksne ønsker å bli sett for det de kan, 

ikke deres hjelpebehov. Schanke (2005) beskriver at man kan ha en identitet som 

funksjonshemmet i forhold til noen aktiviteter, roller og sosiale fellesskap, men kan fungere 

som funksjonsfrisk på andre arenaer. 
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Ut ifra et samfunnsperspektiv er definisjonen av mennesker med nedsatt funksjonsevne, en 

diskrepans mellom samfunnets krav, holdninger og fysiske tilrettelegging som utgjør 

funksjonsnedsettelsen.  Om det var bedre tilrettelagt for funksjonshemmede i samfunnet 

kunne det bety at flere mennesker med utviklingshemming kunne inneha flere roller, skape 

seg identitet på ulike arenaer og erobre flere miljøer hvor deres funksjonshemming ikke vil 

være så fremtreden. I FN-konvensjonens fortale blir det satt ord på barrierene som er skapt i 

vårt samfunn både fysisk og psykisk, holdninger som er med på å gjøre mennesker mer 

avhengig av hjelp og støtte enn kanskje nødvendig (Barne-, likestilling og 

inkluderingsdepartementet, 2013).  

Et eksempel på et slikt samfunnstiltak er tanken om universell utforming. Tanken bak 

begrepet er at man skal skape gode løsninger for ulike brukergrupper. Løsninger som kan 

brukes av alle, barn og eldre, inkludert ulike grupper funksjonshemmede (Balavoine, 2016). 

FN-konvensjonen er et viktig manifest som fører til at vi ikke kan forklare mennesker med 

utviklingshemming ut ifra deres diagnose og vansker, men hvordan vi evner å legge til rette 

for deltagelse fysisk, psykisk, holdningsmessig og sosialt i samfunnet vårt (Owren, Naku, 

2013). Disse tankene har slik jeg ser det, en sterk implisitt påvirkning på identiteten til unge 

voksne.  

 

Selvrealisering kan bety så mangt, lære nye ting, valgmuligheter og evnene til å håndtere eget 

liv. Når man altså tilrettelegger omgivelsene slik at opplevelsen av verden og omgivelsene er 

forståelige, meningsfulle og håndterbare gir det et godt grunnlag for å kunne ta egne valg. 

Owren (2016) bekrefter denne viktige intensjonen og hevder at det skaper sikkerhet når vi 

opplever verden som begripelig. Strukturerte og tydelige sammenhenger skaper 

grunnleggende trygghet og forutsigbarhet. Dags-, uke-, og års rytmer kan være viktige 

holdepunkter i hverdagen.  

Omgivelser har ofte sosiale krav og betingelser. Hvordan møtes disse vilkårene i forhold til de 

unge voksnes forutsetninger og behov for individuell livskvalitet? 

Livskvalitet er som tidligere nevnt forbundet med frihet. Frihet til å være «herre» i eget liv og 

kunne bevege seg fritt i forhold til forutsetninger. Opplevelse av frihet får man av en 

grunnleggende mulighet til å velge hva man vil gjøre  (Tellnes, 2007). Mange unge voksne 

opplever ifølge Ekenes miljøet på institusjoner som begrensende som igjen medfører redusert 

livskvalitet (Ekenes, 2009). Et institusjonelt botilbud er på en side den unge voksnes hjem og 

samtidig er det et offentlig velferdstilbud. Dette kan by på interessekonflikter, helhetens 
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behov og ansattes arbeidstid i forhold til individuelle interesser og selvstendighet. Omsorgen 

bør gis på en slik måte at den ivaretar det unge menneskes egenutvikling og identitet. Det 

betyr at man må hele tiden være oppmerksom på egen praksis. Hvordan ivaretar man hele 

mennesket, ikke bare Jegsansen, men alle sanser og samtidig skjønne hvor det unge menneske 

er på vei i sin utvikling. 

Det er i en god og trygg kommunikasjon at det unge menneske våger å skape sin identitet. 

Hvor de opplever å bli forstått «ikke bare stykkevis og delt», men som et verdig menneske 

med mange ulike kvaliteter. Vår forståelse, kunnskap og etiske holdninger er avgjørende for 

om vi evner å være «jordmødre» for hverandre. 

 

I forhold til den relativt nye vergemålsloven kan om nødvendig en person under vergemål bli 

fratatt sin rettslige handleevne etter §22 eller §33 (Justis- og beredsskapsdepartementet, 

2016). Dette skal bare skje i de tilfeller personens handlinger i vesentlig grad vil skade 

personens interesser. Etter § 33 kan en lege erklære og avgjøre om en person er 

samtykkekompetent på et område av livet eller ikke (Justis- og beredsskapsdepartementet, 

2016). I praksiserfaringer nummer 2 som jeg nevnte innledningsvis, har jeg en erfaring i 

forhold til vergemålsloven. En evaluering ble foretatt av fastlegen; den unge mannen var ikke 

samtykkekompetent med hensyn til å kunne velge verge. Vi som kjenner ham fra bo-, og 

arbeidsfellesskapet, tenkte annerledes. Vi mente at han var i stand til det. Den rettslige 

handlingsevnen og den ungen mannens muligheter til å ta et valg, ble fratatt ham av legen. 

Kanskje den unge mannen ikke var i stand til å uttrykke seg godt nok da han var hos legen? Et 

vesentlig element for å kunne ta et valg er konteksten personen er i og hvilke personer som er 

involvert i den unges valgprosess. Hvordan arbeider vi med å gi mennesker med 

utviklingshemming god beslutningsstøtte?  

Å støtte et annet menneske i en beslutningsprosess er en ansvarsfull oppgave hvor man bør 

være kreativ, lyttende og respektfull. Hvordan kan jeg i ulike situasjoner finne måter å 

fremlegge valget på slik at personen det gjelder forstår og ut i fra det evner å velge. Dette 

gjelder store avgjørelser og i forhold til daglige gjøremål. Det er en bevisst, oppmerksom 

deltagelse hvor begge bruker sin jegsans som kan bidra til at personen evner å ta en 

avgjørelse, ytre sin mening og delta i samtale.  «Nothing about us without us»-  er ordtaket 

som ble brukt under utarbeidelsen av FN konvensjonens rettigheter for mennesker med 

utviklingshemming. Denne uttalelsen skriker etter en holdningsendring. Vi må lytte til de 

unges voksnes stemmer! Fordi å kunne være føreren i eget liv er grunnleggende for 
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opplevelsen av selvbestemmelse som igjen former identiteten. De unge voksne er eksperter på 

sitt eget liv - ikke jeg.  
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7. Konklusjon/Avslutning 

  

Muligheten til selvbestemmelse har stor betydning for livskvalitet.   

Følgene av å ikke oppleve selvbestemmelse og kontroll over eget liv i forhold til 

identitetsdannelse kan være mange. En konsekvens av mangel på selvbestemmelse kan lede til 

passivitet og et sterkere hjelpebehov enn nødvendig. De unge voksnes delaktighet har da ikke 

blitt ivaretatt og hjelpebehov har fått dominere. Det er av stor betydning at det foreligger 

reelle valgmuligheter og alternativer å velge mellom. Ulike valgmuligheter er 

identitetsskapende og begrensninger kan være identitetsnedbrytende. Hvordan vi evner å 

tilrettelegge for gode valg i hverdagen uten å være moraliserende, er avgjørende.  

 

Vergemålsloven av 2013 kan juridisk redusere en persons rett til å ta beslutninger, men dette 

til tross, vår oppgave som omsorgsperson er å gi adekvat beslutningsstøtte.  

En manglende evne til kommunikasjon, sosial omgang og muligheter til å påvirke eget liv 

virker nedbrytende på selvbildet og ens egen identitetsutvikling. Mitt ønske er at vi som 

omsorgspersoner kan inspirere unge voksne til å ta kontroll over eget liv. Unge voksne kan i 

større grad enn man vanligvis tenker i dag, være i stand til å formulere egne behov og ønsker, 

det er jeg sikker på. Hvordan vi som fagfolk tenker om de unge voksnes evne til å bestemme 

selv påvirker deres muligheter og deres identitetsutvikling. Mine praksiserfaringer kan være 

situasjoner som forteller om dette. 

 

Mitt spørsmål, hvordan finne sin identitet som ung voksen med utviklingshemming, i spennet 

mellom selvbestemmelse og hjelpebehov, er belyst og utdypet på ulike måter gjennom teori 

og eksempler fra praksis. Min hovedkonklusjon er at gode og stabile relasjoner er avgjørende 

for den nødvendige dialogen i identitetsdannelsen. Bevissthet og holdninger omkring 

selvbestemmelse, hjelpebehov og identitet er meget betydningsfullt.  

Omsorgen for unge voksne handler om respekt og bør utføres slik at han/hun får en mulighet 

for selvstendig livsførsel på egne premisser uten at andre definerer rammene for deres liv, slik 

at de selv finner frem til sitt eget jeg og identitet, i et møte med DU – «et annet ansikt». 
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8 Vedlegg  Ansiktet ditt  av Bjørn Eidsvåg. 
 

 

 Ansiktet ditt  

Eg har vare på leit itte kim eg e 

og har nok langt igjen for å finn' ut det 

eg har gått meg vill og vare blind 

men ei aning sive sakte inn 

 

ansiktet ditt 

gjenspeile' mitt 

eg blir te meg 

i møte med deg 

eg blir te meg 

i møte med deg 

eg blir te meg 

i møte med deg 

 

eg har trudd blindt på eget vidd og vet 

eg sko tenka meg fram te kjærlighet 

 

i auene dine har eg ant et glimt 

av ei opplagt meining - i et skimt 

det e kanskje ikkje meg og mitt 

som e først 

det e kanskje vårt møte som e størst 

 

 

eg blir te meg 

i møte med deg 

eg blir te meg 

i møte med deg 

 

eg har tenkt: eg tenke dermed e eg te 

nå ser eg: det at du e gjør at eg e 

 

ansiktet ditt 

gjenspeile mitt 

eg blir te meg 

i møte med deg 

eg blir te meg 

i møte med deg 

eg blir te meg 

i møte med deg 
   Bjørn Eidsvåg 
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 9. Vedlegg til kapittel 5. POMS spørsmål. 
 

Meg selv 

Personer er knyttet til et naturlig støttenettverk 

Personer har nære relasjoner 

Personer er trygge 

Personer har best mulig helse 

Personer utøver sine rettigheter 

Personer blir behandlet rettferdig 

Personer utsettes ikke for misbruk, overgrep og forsømmelse 

Personer opplever kontinuitet og sikkerhet 

Personer bestemmer når de vil dele personlig informasjon 

Min verden 

Personer velger hvor og med hvem de vil bo 

Personer velger hvor de skal jobbe 

Personer bruker sine omgivelser 

Personer bor i helhetlige omgivelser 

Personer samhandler med andre medlemmer i fellesskapet 

Personer opptrer i ulike sosiale roller – denne kan være spesielt viktig for identitetsdannelse. 

 Personer velger tjenester 

Mine drømmer 

Personer velger personlige mål 

Personer virkeliggjør personlige mål 

Personer deltar i fellesskapsaktiviteter 

Personer har venner 

Personer er respektert (CQL, 2005) 
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