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Forord 
 
I projekt Nordisk Inklusion har vi ønsket at undersøge og lade os inspirere af muligheder for 
inklusion og deltagelse for voksne mennesker med særlige behov i fire nordiske lande: Island, 
Norge, Sverige og Danmark. Vi har taget udgangspunkt i de voksne, der ikke umiddelbart kan gøre 
brug af det almindelige uddannelsessystem. Vi håber, at rapporten her kan være til inspiration og 
skabe debat og udvikling med henblik på at imødekomme ønsker og behov for inkluderende praksis 
for mennesker med særlige behov.  
 
Der skal rettes en stor tak til Cirius Danmark, der med sin donation har gjort det muligt at 
gennemføre projektet. 
  
Der skal ligeledes rettes en særlig tak til samarbejdsparterne i de øvrige nordiske lande: 
 
 Øverby Kompetensesenter, Norge ved rektor Anne Thorbjørnsen 
 Det Pædagogiske Universitet i Island ved professor, Dr. philos Dora Bjarnason 
 Høgskolan Kristianstad, Sverige ved lektor Lisbeth Ohlsson, 
 
Som alle med stor interesse og kompetence har været særdeles aktive deltagere og  
kritiske venner. 
 
Endvidere: 
 IKVO (Norge)  
 Fjølmennt (Island) 
 Särvus og Komvux (Sverige) 
 Hellig Anders Skolen i Slaelse(Danmark) 
 ASV Horsens (Danmark) 
 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel i Hjørring (Danmark) 
 Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved (Danmark), 
 
Som har medvirket til at udpege de centre, som vi har besøgt. 
 
Af økonomiske årsager har det langtfra har været muligt at besøge alle de mange interessante 
centre, som projektet har fået kendskab til. 
 
Sluttelig og ikke mindst skal der rettes en særlig varm tak til de mange lærere, rektorer, inspektører 
og andre på de centre, som projektet besøgte. Centrene har vist en helt enestående 
imødekommenhed og interesse for vores projekt. Tidnød, misforståelser m.m. har ofte gjort 
planlægningen vanskelig, men alle har været forstående, og med kort varsel været aktive deltagere i 
projekt Nordisk Inklusion. 
 
Det er med glæde, at vi hermed afleverer projektrapporten til Cirius Danmark. Det har været 
spændende at arbejde med projektet, og vi er overbeviste om, at rapporten vil kunne inspirere 
lærerne i specialundervisningen for voksne i de nordiske lande. 
 
Charlotte Ringsmose og Leif Buch-Hansen, august 2007
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Sammenfatning 
 
 
I de senere år har der været fælles konferencer i voksenspecialundervisningen, hvor vi har mødt 
hinanden på tværs af de nordiske lande, diskuteret inklusion, og hvordan vi kommer det nærmere. 
Det har givet anledning til nysgerrighed, og ønske om at gå mere i dybden. Antagelsen er, at det 
udspiller sig meget forskelligt i de nordiske lande, samt at vi kan udvikle visioner for, hvordan det 
kan blive ved at lære af hinanden. 
 
Projektet undersøger inklusion i specialundervisning for voksne i fire nordiske lande: Norge, Island, 
Sverige og Danmark, og hvordan specialundervisning for voksne kan medvirke til at fremme 
inklusion for specialundervisningens målgrupper.  
 
Danmark var landet, der blev kendt i verden som foregangsland for normaliseringsbegrebet. I tiden 
omkring udlægningen af den statslige forsorg blev der ført omfattende politiske diskussioner. ”Et 
liv så nær det normale som muligt” var de nye tanker i den handicappolitiske debat. 
Diskussionen i dag vedrører ligebehandling. Sammen med 83 andre lande har Danmark netop 
tilsluttet sig den nye FN konvention, der skal sikre handicappedes rettigheder til fuld deltagelse i 
alle aspekter af samfundslivet.  
 
Normalisering sammen med ligebehandling betyder, at man har samme muligheder som andre 
voksne med hensyn til uddannelse, bolig, socialt liv osv.  
 
Det ”normale” forandrer sig i takt med at samfundet forandres. I dag er uddannelse for alle og 
livslang læring det normale. Fuld deltagelse i inkluderende perspektiv betyder, at man er i 
ligeværdige fællesskaber med andre, og at man åbner op på alle niveauer i samfundslivet, hvor 
mennesker med særlige behov er udelukket fra at deltage.  
 
Funktionshæmninger opfattes i dag i relation mellem samfundsindretningen og den enkeltes 
tilstand. Det relationelle synspunkt giver et tiltrængt blik på holdninger og indretninger, der 
udelukker nogle fra at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Ansvaret ligger ikke kun på 
den funktionshæmmede og de nærmeste eller på de professionelle, der arbejder med 
funktionshæmmede. Ansvaret for deltagelse involverer alle og omfatter alle samfundets aktiviteter – 
uddannelse, arbejde, bolig, fritid. Inklusionen vedrører deltagelse på lige vilkår med andre, men 
også holdninger til mennesker med særlige behov er en væsentlig del af inklusionen. Således er 
mulighederne for deltagelse sammenhængende med det enkelte lands tradition, kultur og historie. 
 
I projektets første fase er landendes lovgivninger analyseret i relation til inklusion og 
ligebehandling. I alle fire lande er der særlig støtte til personer, der har fået adgang til 
uddannelsessystemet. Projektet vedrører mennesker, der ikke umiddelbart har adgang til det 
almindelige uddannelsessystem, og hvordan deres muligheder er blevet tilgodeset gennem 
lovgivning.  
Ret til uddannelse er afgørende i at skabe muligheder for voksne med særlige behov. I de nordiske 
lande har alle voksne ikke en ret til uddannelse. Det er kun i Norge, der er lige ret til uddannelse for 
alle voksne med særlige behov. I Sverige er retten begrænset til særlige målgrupper. Den danske lov 
om specialundervisning for voksne er ikke en rettighedslov, hvilket kan gøre det vanskeligt for 
mennesker med særlige behov at gøre sig gældende i uddannelsen. I Island findes ikke en lov for 
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voksne med særlige behov, der ikke kan gøre brug af det almindelige uddannelsessystem. I 
sammenhæng med de øvrige inkluderende tiltag vi har mødt i Island er det påfaldende, at man ikke 
har de voksne med. Undervisningen af voksne med særlige behov varetages af en privat 
organisation ”Fjölmennt”. 
 
Med politiske indsatser og lovgivning som synsvinkel må Norge fremhæves som et land, hvor 
lovgivningen er formuleret inkluderende. I Norge har alle voksne adgang til samme 
voksenuddannelsestilbud. Tilpasset oplæring er grundlæggende i voksenundervisningen. 
 
 
I projektets anden fase har vi besøgt voksenspecialundervisningen i de fire lande med fokus på 
inkluderende praksis. Dette har bidraget med særdeles interessante perspektiver.  
 
Besøgene i Island er særlig interessante. Den private organisation, der varetager uddannelsestilbud 
til voksne med særlige behov eksperimenterer med at undervise mennesker med særlige behov i de 
ordinære uddannelser og på universitetet.  
De voksne mennesker med udviklingshæmning vi mødte på universitetet oplyste og kritiske voksne 
mennesker med særlige behov, der aktivt deltog i den samfundsmæssige debat om deres levevilkår. 
 
Besøgene i Island har vist os, hvor begrænset vi tænker om muligheder for mennesker med særlige 
behov i uddannelsessystemet. Hvorfor er det eksempelvis ikke som menneske med 
udviklingshæmning have mulighed for at blive uddannet som kok, journalist, forfatter osv? Hvorfor 
kan man ikke studere kunst, filosofi eller medicin?  
 
Vi har undersøgt inklusion i sammenhæng med livskvalitet. Dette har givet anledning til at se 
differentieret på inklusion. For døve mennesker er det afgørende for livskvaliteten, at der er 
mulighed for at mødes med ligestillede og kommunikere på tegnsprog. Det går igen også hos 
mennesker med erhvervet hjerneskade, mennesker med udviklingshæmning og andre, at det er 
væsentligt at man kan mødes med andre i samme situation. 
Lige så afgørende vigtigt som det er at mødes med ligestillede – ligeså væsentligt synes det at være, 
at man ikke alene omgås ligesindede. Det giver en fornemmelse af, at være lukket ude – at man ikke 
må medvirke eller deltage – ikke at være velkommen. Med de begrænsninger i muligheder og 
udfoldelse dette fører med sig.  
 
Dette er påfaldende, idet det overvejende billede er, at arbejde, uddannelse, bolig og fritid for 
voksne med særlige behov findes i adskilte miljøer, hvor der kun kommer mennesker med særlige 
behov. 
 
Når det kommer til ligebehandling og inklusion for mennesker med særlige behov, så har vi et stort 
arbejde foran os. 
 



 7 
 

Indledning 
 
 
Inklusion er et nøgleord i den handicappolitiske debat. Den 30. marts 2007 underskrev Danmark 
sammen med 83 andre lande den nye FN konvention, der skal sikre handicappedes rettigheder ift 
fuld deltagelse i alle aspekter af samfundslivet. Siden vedtagelsen af Salamanca erklæringen1 har de 
underskrivende lande forpligtet sig til at arbejde for lige muligheder for uddannelse til alle uanset 
handicap, samt at der arbejdes mod at fremme inklusion og bekæmpe eksklusion. 
 
Inklusion kan forstås i sammenhæng med ændringer i syn på mennesker med særlige behov fra et 
individorienteret syn til et relationsorienteret. Det relationsorienterede synspunkt ser funktionsevne 
og funktionsnedsættelse i relationen mellem samfundsindretningen og den enkeltes tilstand. Det 
drejer sig ikke kun om tilgængelighed til bygninger for mennesker med fysiske 
funktionsnedsættelser. Det drejer sig også om holdninger til mennesker med særlige behov. Den 
sociale tilgængelighed er en væsentlig del af inklusionen.  
 
Politisk og ideologisk følges der op på det relationsorienterede paradigme. EU Kommissionen giver 
i sin rapport ”lige muligheder for handicappede” udtryk for at samfundet ikke længere ser 
handicappede som passive modtagere af kompensation, men at man anerkender deres krav om 
ligeberettigelse og at deltagelse er knyttet til integration, hvorfor EU må medvirke til at skabe et 
samfund, der fokuserer på fuld integration. Handicappedes rettigheder er fastsat i traktaten for den 
europæiske union: ”Unionen Anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at 
nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige 
integration og deres deltagelse i samfundet.”  
 
Nyorienteringen i de handicappolitiske diskussioner har endvidere medført diskussioner og 
forestillinger om ”det gode liv” og livskvalitet i normaliseringsbestræbelserne:2 
 

Med livskvalitetsforestillingerne åbnes der op for en større lydhørhed over for den 
enkeltes subjektive forståelse af ”det gode liv”. Opgaven for de professionelle 
støttepersoner bliver hermed ikke primært at indrette rammerne om livet for 
mennesker med særlige behov så nær det normale som muligt, men derimod at 
komme i dialog med den enkelte støttemodtager om hans eller hendes forestillinger, 
drømme og forhåbninger til hverdagslivets indretning. Staten og de professionelle 
støttepersoner skal ikke forvalte andres menneskers livsmuligheder, men derimod 
gennem dialog støtte mennesker i at skabe sig et godt liv ud fra egne forestillinger.” 

 
Det er interessant at undersøge, hvordan tilgangen til specialundervisning for voksne udfolder sig 
set i lyset af disse inkluderende holdninger. Da holdninger er en væsentlig del af inklusionen, er det 
sandsynligt at det er forskelligt, hvad der er muligt i de forskellige lande. Det er antagelsen, at vi 
ved at studere hinandens praksis kan få ny indsigt, skabe debat og få nye perspektiver i relation til, 
hvad der er muligt, når det kommer til inklusion af specialundervisningens målgrupper.  
 
I Projekt Nordisk Inklusion undersøger vi inklusion i specialundervisning for voksne i fire nordiske 
lande: Norge, Island, Sverige og Danmark. Vi undersøger, hvordan specialundervisning for voksne 
kan medvirke til at fremme mere inkluderende muligheder for specialundervisningens målgrupper.  
                                                 
1 http://www.uvm.dk/gammel/salam.htm 
2 Holst, 2000 s. 21 
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De lande vi undersøger ligner hinanden, idet den gennemsnitlige levestandard og velfærd er høj, og 
der er ikke materiel nød. Selvom landene ligner hinanden kan der være forskellige tilgange og 
indsatser for mennesker med særlige behov.  
 
Vi undersøger inklusion i sammenhæng med ”det gode liv”. Hvad der samlet set øger eller sikrer 
livskvalitet, lige muligheder og rettigheder for mennesker med særlige behov i samfundet. Inklusion 
er ikke noget vi ”gør” eller beslutter på vegne af andre. Inklusion må vurderes i sammenhæng med, 
livskvalitet. Tesen og grundlaget er, at mulighederne i samfundet påvirker livskvalitet.  
 
Formålet med undersøgelsen er at inspirere lærerne i specialundervisning for voksne i de nordiske 
lande til at imødekomme accept og inklusion af voksne med særlige behov i uddannelsessystemet 
og samfundslivet.  
 
 
Spørgsmålet er: 
 

Hvordan specialundervisning for voksne i de nordiske lande medvirker til at skabe muligheder 
for inklusion og rummelighed. 
 
Hvordan inklusion er sammenhængende med livskvalitet hos mennesker med særlige behov. 

 
I uddannelsessystemerne i de fire lande er der skabt muligheder for voksne med særlige behov. 
Lovgrundlaget i de fire lande danner udgangspunkt for, hvad der er muligt i praksis. Således vil vi 
undersøge det lovgivningsmæssige grundlag for at arbejde inkluderende. 
 
Endvidere vil vi i praksis se på de pædagogiske differentieringsbestræbelser, der tages i anvendelse 
når inklusionen lykkes. 
 
Funktionsnedsættelse dækker et stort antal forskellige funktionsmæssige begrænsninger. Mennesker 
kan have funktionsnedsættelse på grund af en fysisk, intellektuel eller sansemæssig 
funktionshæmning, en medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse. Sådanne 
funktionshæmninger tilstande eller sygdomme kan være af permanent eller forbigående art. 
Betegnelsen “handicap” betyder tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet 
på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og 
dets omgivelser.3  
 
Målgrupperne for dette projekt er mennesker, der ikke umiddelbart kan gøre brug af det ordinære 
uddannelsessystem. Der er ikke fokus på specifikke målgrupper. Vi har valgt at lægge vægten på, at 
det drejer sig om mennesker med særlige behov, snarere end på diagnoser og kategorier. Endvidere 
lægges vægten på behovet snarere end på funktionshæmningen.  
 
 
 

 

                                                 
3 FNs hjemmeside på internettet oktober 1999 
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De fire lande undersøgelsen gennemføres i er Danmark, Island, Norge og Sverige. De fire landes 
profiler, når det drejer sig om arbejdsstyrke fordelt på beskæftigelse samt landenes økonomi er 
meget ens. Den gennemsnitlige levestandard og velfærd er høj.  
 
 
 
Skema 1. Fakta om landene 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4 the CIA Factbook 2007. min oversættelse 

Fakta4 Island Norge Danmark Sverige 
Land 100,250 km2 307,442 km2 42,394 km2 410,934 km2 
befolkning 301,931 (juli 2007) 4,627,926 5,468,120 9,031,088 
arbejdsstyrke 173,000 2.42 million 2.91 million 4.59 million 
arbejdsstyrke 
fordelt på  
beskæftigelse 

landbrug: 5.1% 
Industri: 23% 
Service: 71.4% 

landbrug: 4% 
Industri: 22% 
Service: 74% 

landbrug: 3% 
Industri: 21% 
Service: 76% 

landbrug: 2% 
Industri: 24% 
Service: 74% 

Arbejdsløshed  1,3% 3,5% 3,8% 5,6% 
Økonomi Islands 

skandinavisk-
lignende økonomi 
er grundliggende 
kapitalistisk dog 
med et udvidet 
velfærdssystem, lav 
arbejdsløshed og 
bemærkelsesværdig 
lige fordeling af 
indkomst. 

Den norske 
økonomi er en 
velstående bastion 
af kapitalistisk 
velfærd. 
 
 

Helt igennem 
moderne 
markedsøkonomi. 
Udvidet 
velfærdssystem.  
Behagelig 
levestandard. Stabil 
økonomi. Stor 
afhængighed af 
handel med udlandet. 

Sverige har opnået 
en 
misundelsesværdig 
levestandard I et 
blandet system af 
højteknologisk 
kapitalisme og 
omfattende 
velfærdsydelser. 
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Inklusion og specialpædagogik 
 
Når det drejer sig om inklusion af mennesker med særlige behov, kan det forstås i sammenhæng 
med de skiftende holdninger, der gennem tiden har styret udformningen af tilbud til mennesker med 
særlige behov. Grundlaget er de forskellige paradigmer, der er i spil. 
 
 
 
 
 
Paradigme:  Epistemologisk  fokusniveau:  årsagsforklaring: 

 udgangspunkt:   
 
Psyko-  Positivistisk/  Mikro  behov for  
medicinsk  Empirisk  (individet)  specialundervisning 
      opstår pga  
      dysfunktioner  
      hos individet 
 
Sociologiske  strukturalistisk  Makro  Specialundervisning 

   (samfundet)  opstår pga uligheder i 
     samfundet.  

Udpegning og 
sortering 

 
Organisatoriske  funktionalistisk  Meso  Specialundervisning 
    (institutionen)  opstår pga mangler i 
      skolens organisation 
 
 
 
Handicapbegrebet afspejlede tidligere en lægelig og diagnostisk synsvinkel, og så bort fra det 
omgivende samfunds fejl og mangler, defineres de to betegnelser ”funktionsnedsættelse” og 
”handicap” i dag i lyset af nyere tids handicaphistorie i en relativistisk synsvinkel.5 Der er således et 
medicinsk paradigme over for et sociologisk.6  
 
Det sociologiske paradigme rummer de kontekstuelle synspunkter, der er i overensstemmelse med 
FNs standardregler om lige muligheder for handicappede fra 1993. Denne samt Salamanca 
erklæringen fra 1994, arbejder frem mod at man ændrer fokus og ser på mangler ved omgivelserne 
og mange af de i samfundet iværksatte aktiviteter, som for eksempel information, kommunikation 
og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med 
andre. Derimod er der nogle sygdomme, som den enkelte og det omgivende samfund må lære at 
leve med. Vi kan lære at fokusere mere på, at vi ikke kan behandle eller forebygge os fra enhver 
form for funktionsnedsættelse.  
 
I sammenhæng med det organisatoriske paradigme fremføres7 at den grundliggende holdning, der 
fører til specialundervisning er at man bevarer status quo i skolen som organisation og curriculum. 
Dermed opstår problemerne, der fører til specialundervisning, fordi nogle elever er særlige. 
                                                 
5 FN 1994, Skrtic, 1991, Stangvik, 1998 
6 Skidmore, 1996 
7 Ainscow, 1991 
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 Skrtic retter kritik mod de grundliggende antagelser8: 

 
“..to stop thinking of special educational needs as human pathologies, and to start 
thinking of disabilities and handicaps as organizational pathologies, as artefacts of the 
traditional curriculum” 

 
 
Og Reynolds9 
 

The new pardigm, first, sees the institution of the school, and often indeed the special 
and/or residential school, as one of the key defining mechanisms, which is regarded as 
actually creating pupils’ problems and pupils’ needs for help of various kinds 

 
 
Handicap kan anskues som en social konstruktion, der skabes i mødet mellem mennesket med 
nedsat funktionsevne og det omgivende samfund.10 Dette er ifølge andre synsvinkler ikke 
tilstrækkeligt. Der må både tænkes i holdninger og indretning af skolen og uddannelsessystemet, 
der holder mennesker ude fra at deltage i fællesskabet. Haug og Tøssebro11 beskriver den 
antropologiske kombination, der kombinerer individ- og systemperspektivet. Modellen anerkender, 
at vanskeligheder har både individ- og systemårsager. Udfordringen bliver at give den tilstrækkelige 
støtte til at imødekomme den enkeltes behov samtidig med at der arbejdes med rummeligheden i de 
institutionelle rammer.  
 
Söder beskriver forskellen på integration og inklusion således: 
 

• Fysisk integration indebærer, at elever med særlige behov er fysisk placeret i samme 
skolebygning som ”normale” 

 
• Funktionel integration indebærer fælles udnyttelse af fælles ressourcer, som fx lokaler, 

undervisningsmidler, sundhedsplejerske, skoleledelse m.m. 
 

• Social integration indebærer, at elever med særlige behov indgår i et fællesskab med andre, 
har regelmæssig kontakt med dem og opleves af andre og af sig selv som en naturlig del af 
dette fællesskab 

 
For at der kan være tale om inklusion skal den sociale integration også være til stede. 
 
Med hensyn til pædagogik og uddannelse kan man rejse spørgsmålet om, der er brug for andre 
teorier og metoder end dem, der anvendes i den almindelige undervisning. Dette kan ses i 
sammenhæng med opfattelsen af hvad specialpædagogik er. Om man opfatter specialpædagogik 
som rettet mod mennesker med særlige behov, eller om specialpædagogik retter sig mod særlige 
mennesker. 12 

                                                 
8 Skrtic: Students with Special Educational Needs: Artifacts of the traditional curriculum: I Ainscow, 1991. Side 36 
9 Reynolds, 1991. Side 92. Endvidere Galloway, 1985, Reid et al., 1986, Reynolds, 1985 
10 Bogdan & Taylor, 1992 
11 1998 
12 Specialpædagogik 6/96 
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 I opfattelsen af at specialpædagogik retter sig mod mennesker med særlige behov bliver hensigten 
med specialundervisning at udvikle mulighederne for at mennesker med handicap kan få adgang 
både til dannelsens mulighed og egen personlig udvikling i ligeværdigt fællesskab med andre.  
 
 I denne opfattelse tales for, at mennesker med handicap skal forstås som  
  

””ikke særlige” mennesker, der har særlige behov.”13 
 
 I opfattelsen, hvor specialpædagogik retter sig mod særlige mennesker vil fokus og konsekvenser 
være anderledes, idet almenpædagogiske og almenpsykologiske indfaldsvinkler falder bort, når 
fokus alene er på det særlige.  
 

”hvor specialpædagogikken retter sig mod særlige mennesker svigtes opgaven med at 
bygge bro fra specialpædagogikken til pædagogikkens og psykologiens almenområder 
– det der for os at se netop skulle være specialpædagogikkens særlige fokus og 
fornemste opgave”.14 

 
 Dette er en anerkendelse af, at der kan være behov for særlige hjælpemidler som teleslynge, bærbar 
mikrofon mv. men at der ofte er mere fællesskab end forskellighed mellem pædagogisk teori og 
metoder i den almindelige undervisning og specialundervisningen.15 De didaktiske overvejelser i 
specialpædagogikken bør ifølge Clausen og Kirkebæk tage udgangspunkt i personen frem for 
syndromet og arbejde på ligeværdigheden.16  
 

Der er ikke behov for at formulere en særlig specialpædagogisk didaktik. Man kan sige at forskellen 
på det specialpædagogiske planlægningsarbejde og det almenpædagogiske er, at speciallæreren 
tager et ”udvidet” differentieringsberedskab i brug. Mennesker med vidtgående behov har 
forskellige forudsætninger, og kan ikke følge en ”normal” læseplan. De har brug for deres egen 
plan, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Al undervisning er tilpasset 
undervisning. Specialundervisningen baserer sig ikke på en særlig teori, didaktik eller praktik. 
Specialundervisningen kan forstås ved hjælp af samme teorier og metoder som anvendes i den 
almindelige undervisning.  
 
Dalen17 fremfører det specialpædagogiske dilemma. Hvis vi lægger for meget vægt på behovet 
udpeger vi samtidig forskellene mellem almen undervisning og specialundervisning. Hvis vi holder 
op med at tale om de særlige behov, så risikerer vi at behovene bliver usynlige og at mennesker 
med særlige behov ikke får imødekommet disse.  
 
Samlet kan dette betyde, at der ikke er behov for at udvikle en særlig specialpædagogisk teori eller 
didaktik, men om rummelighed i uddannelsessystemet, og om tilgængelighed i samfundet generelt. 
Integrationsbestræbelserne er blevet til inklusionsbestræbelser.  
 

                                                 
13 ibid side 450 
14 Clausen og Kirkebæk, 1996 
15 Clausen og Kirkebæk, 1996 
16 Clausen og Kirkebæk 1996 
17 1994 
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Hvis vi skal have lige muligheder for mennesker med særlige behov I alle aspekter af samfundslivet 
skal der arbejdes såvel på det ideologiske som på det praktiske plan.  
De relationelle synspunkter giver et tiltrængt blik på holdninger og indretninger, der udelukker 
nogle fra at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Ansvaret for inklusion involverer alle og 
omfatter alle samfundets aktiviteter – uddannelse, arbejde, bolig, fritid.  
 
Samlet set drejer spørgsmålet sig om, hvordan vi håndterer den variation der er i befolkningen i 
vore samfund. Funktionshæmmmede er en del af den normale variation i samfundslivet.18 
Normalisering kan opfattes forskelligt. Bank-Mikkelsen19 opfattede normalisering som dette at leve 
så normalt et liv som muligt. Nirje,20 at normalisering er at have en normal livsrytme og livscyklus. 
Wolfensberger,21 at normalisering er at have værdsatte sociale roller.  
 
Normalisering sammen med ligebehandling betyder, at man har same muligheder som andre voksne 
med hensyn til uddannelse, bolig, socialt liv osv.  
Det ”normale” er dynamisk. Eksempelvis er uddannelse og livslang læring ”normalt” i dag. 
Inklusion betyder, at man er i ligeværdige fællesskaber med andre, og at man åbner op på alle 
niveauer i samfundslivet, hvor mennesker med særlige behov er udelukket fra at deltage.  
 
 
 
Det gode liv 
Livskvalitet knyttes til personens oplevelser og værdier.  
 
I sin forskning skelner Siri Næss22 mellem betingelser for livskvalitet (input), og livskvalitet 
(output) og undersøger sammenhænge mellem disse.  
 
Siri Næss definerer livskvalitet23 
 

En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive 
opplevelser er positive og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive 
opplevelser er negativ 

 
 
Med det kognitive forstås tanker, opfattelser eller vurderinger som fx tilfredshed med aspekter ved 
livet. Med affektiv forstås tanker, følelser som glæde og fortvivlelse.24 
 
Livskvalitet er ifølge Siri Næss at have det godt, at have gode følelser og positive vurderinger af sit 
eget liv. 
 
 
 

                                                 
18 Emanuelsson, 1996 
19 1980 
20 1980, 2003 
21 1980, 1987 
22  S. 23 
23 Side10 
24 Side 13 
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Diener m. fl. (1999) har følgende komponenter 
 
Positiv affekt  negativ affekt  livstilfredshed  domænetilfredshed 
 
Glæde  skyld og skam ønsker/ikke forandring finanser 
Engagement  tristhed  tristhed m/nutid familie 
Harmoni  vrede  tilfredshed m/fortid arbejde 
Stolthed  angst  tilfredshed m/fremtid bolig 
Hengivenhed  stress  andres syn på ens liv helse 
Lykke  Depression  generel tilfredshed selvet 
 
 
Den positive psykologi og ”Flow” teorien er optaget af at definere forudsætningerne for det gode 
liv, og hvordan den enkelte kan opnå det gode liv. Den positive psykologi har ønske om at 
karakterisere forhold omkring ”a life worth living”. Den tager udgangspunkt i de ønskelige sider af 
tilværelsen snarere end de patologiske.25 Ifølge teorien er det de subjektive oplevelse af 
udfordringer, færdigheder, mål, feedback, selvstændighed og fokuseret opmærksomhed, der er 
afgørende. 
 
 

What is essential for the experience of flow appears to be one’s subjective perception 
of challenge, skills, goals, feedback, autonomy, and focused attention.26  

 
Ifølge undersøgelser af menneskers flow, så er oplevelser et grundliggende behov. Vi har behov for 
at ”fastholde bevidstheden i en organiseret tilstand, fokuseret på en aktivitet der kræver vores 
opmærksomhed” ellers vender vi opmærksomheden indad med fare for at blive deprimerede. Hvis 
tiden forsøges udfyldt med underholdning, så er det kun en spinkel kompensation for den 
ufokuserede hjerne.27 
 
Flowoplevelser er sammenhængende med personens oplevelser af livskvalitet.  
 
For Flow teorien er det afgørende at mennesket er i aktivitet og i en læreproces. Overført til 
mennesker med særlige behov betyder det, at passiv forsørgelse, eller meningsløs beskæftigelse 
bevirker, at de fratages mulighed for flow oplevelser. Nogle aktiviteter er lettere og mere 
tiltrækkende, så som at se fjernsyn, men indsatsen ved at være aktiv vil på sigt føre til et større 
udbytte – større glæde i tilværelsen.28 
 
Det er ifølge flow forskningen ikke materiel velfærd der skaber lykke. Har man nået et grundniveau 
vil de ressourcer der overstiger kun bidrage lidt til en positiv oplevelse.29 
 

det at vinde i lotteriet giver et lille blip af lykke, der varer nogle måneder, hvorefter 
den heldige vinders lykke vender tilbage til sit tidligere niveau.30 

                                                 
25 Csikszentmihalyi, 2006 
26 Schmidt, 2007 side 543 
27 Ibid side 83 
28 Csikszentmihalyi, 2005 s. 74 
29 Ibid side 84 
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Flow er ikke kun afgørende for den enkelte persons oplevelse af at overskride sig selv. Flow tilføjer 
personens liv mere mening gennem den øgede betydning personen får for sin omverden.31 
 
 
Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet Hans Henrik Knoop nævner passivisering som et 
forhold, der hæmmer flow. Endvidere at få folk til at gennemføre aktiviteter, der er ligegyldige eller 
kedelige på en potentielt ydmygende måde. Henholdsvis passivisering og beskæftigelsesprojekter 
for mennesker med særlige behov er potentielt ydmygende. Mogens Wiederholt, centerleder ved 
Center for Ligebehandling af handicappede, udtrykker det således: 
 

”I den handicappedes tilfælde er uddannelse stadig en ensidig gave fra det offentlige – 
ikke en pligt og forventning om, at den handicappede – uanset sit handicap – bidrager 
til velfærden og udviklingen af det danske samfund ved at udvikle og udnytte sine 
evner bedst muligt. Det er en uværdig og gammeldags tankegang. Lige muligheder og 
lige pligter er begge lige væsentlige for ligebehandlingen. Det er også diskriminerende 
ikke at have forventninger – ikke at stille krav til mennesker.”32 

 
Csikszentmihalyi skriver om forudsætning for lykke, at optimale oplevelser efterhånden opbygger 
en følelse af herredømme – ”eller bedre, en følelse af medvirken, når det gælder at bestemme livets 
indhold.”.33 
 
Politisk træffes mange afgørelser vedrørende de ”svage” grupper i samfundet. Det er afgørende 
vigtigt til stadighed at vurdere om disse afgørelser og systemer fremmer eller hæmmer mulighed for 
livskvalitet for de mennesker, der er afhængige af ydelsen. Eksempelvis er der en tiltagende 
bevidsthed om, at det ikke nødvendigvis er befordrende for livskvaliteten at være på passiv 
forsørgelse – selvom det er i den bedste mening. At være på passiv forsørgelse kan for mange 
opfattes som at være sat udenfor. Man mister social kontakt og udfordringer.  
 
Relationen mellem inklusion og livskvalitet handler om at der skal være plads til alle, men også om, 
at det er ligeværdigt at have opgaver, at der bliver stillet krav til én uanset funktionsevne. 
 
Tesen og grundlaget er, at mulighederne i samfundet påvirker livskvalitet. At de der ønsker det, skal 
have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Inklusion i sammenhæng med 
livskvalitet er ikke en diskussion, der kan føres på vegne af mennesker med særlige behov. Således 
kan inklusion ikke diskuteres som noget, der kan træffes beslutning om.  
 
I et tidligere forskningsprojekt ”VUL” (VUL - Voksne – Udviklingshæmmede – Livskvalitet),34 
blev 40 mennesker med udviklingshæmning interviewet om deres levevilkår i relation til 
livskvalitet. Hensigten var at ønsker og behov samt eventuelle barrierer for aktiv 
samfundsdeltagelse kunne inddrages i de professionelles overvejelser i forbindelse med 
tilrettelæggelse af specialpædagogiske tiltag.  
 

                                                                                                                                                                  
30 Brickman, Coates&Janoff-Bulman, 1978 
31 Knoop side 109 
32 Uddannelse og Handicap, 1995, side 26 
33 Csikszentmihalyi, 1991 side 12 
34 Danmarks Pædagogiske Universitet, 2004 
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Af VUL undersøgelsen fremgår det, at mennesker med udviklingshæmning føler sig nedgjort og 
isoleret i det danske samfund. De giver udtryk for et stort ønske om betydeligt mere inkluderende 
muligheder. De interviewede har et klart formuleret ønske om at udgøre en ligeværdig del af 
samfundet, være borgere, som i så stor udstrækning som muligt tager vare på egne forhold. De giver 
udtryk for, at de ikke ønsker at blive parkeret og marginaliseret med pension i beskyttede, isolerede 
værksteder og i boliger i bofællesskaber.  
 
I øjeblikket kan det opfattes sådan, at samfundet stiller ydelser til rådighed. Karrierevejen for en 
udviklingshæmmet er de beskyttede værksteder. Boformen lukker sig ift, hvad samfundet kan 
tilbyde. Vi sætter således nogle organisatoriske grænser for, hvad der kan lade sig gøre, og disse 
kan virke ekskluderende. 
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Undersøgelsens design 
  

Metodiske overvejelser 
 

Undersøgelsen bygger på eksplorative interviews samt lovstof, bekendtgørelser, 
litteraturgennemgang og analyser 
 

Projektet placerer sig inden for den anvendte forskning, der tilsigter at anvende begreber og teorier 
til løsning af problemer i dagligdagen. Inklusionen er udfordringen. Hvordan kommer vi den 
nærmere? Fremgangsmåden er en udredningspræget forskningsopgave.35 
Overordnet er valgt kvalitativ forskningsmetode, idet det her drejer sig om forskning med 
mennesker som genstandsfelt, og det primært drejer sig om forståelse af et område. Valget af 
redskaber og fremgangsmåder er ikke givet på forhånd, men skabes i en interaktiv proces mellem 
forskeren og personerne i forskningsfeltet.  
Forskningstypen er den forstående. Den forstående forskning lægger vægt på udvikling af nye 
forståelsesrammer og nye fortolkninger.36 Forskeren undersøger den udforskedes oplevelser og 
bevidsthed. Undersøgelsen er dobbelt hermeneutisk, idet både forskeren og den udforskedes 
perspektiv er i fokus. Forskeren fortolker og kortlægger den andens forståelse. Forskningstypen vil 
formidle mening og forståelse – det er hensigten, at der skabes nye forståelsesmæssige 
sammenhænge og dybere indsigt, der præsenteres for de udforskede.  
 
 Det problematiske i denne forskningstype, kan være, at der kan danne sig mangelfulde billeder af 
de mekanismer og sammenhænge, der gælder for forskningsfeltet og som styrer de menneskelige 
handlinger. Mekanismer, der kan være mere eller mindre anonyme eller erkendte af de involverede.  
Resultaterne af fortolkningerne kan ikke verificeres, men gøres til genstand for argumentation og 
diskussion med de involverede. Kvaliteten vurderes således af flere - forskeren, ikke-forskere/de 
udforskede. Som udforsket bør man kunne genkende sig selv eller det undersøgte. Undersøgelsen 
skal ikke ”godkendes” af de udforskede, idet dette kan være problematisk, hvis det afdækkede er 
angstprovokerende og udløser afvisning på denne baggrund. Undersøgelsen kan være god, men 
udløse ovenstående reaktioner. Reaktionerne kan også udløses, hvis undersøgelsen rent faktisk er 
dårlig.  
 Hvis undersøgelsen modtages med et træk på skulderen eller ”nå”, så er den næppe af høj kvalitet. 
Den skal gerne give anledning til bevægelser, protester eller anerkendelser hos praktikere eller 
forskere. Kvalitetskravene for den forstående forskningstype kan formuleres som 
”provokationseffekt og meningsudvidelse” 
 Den forstående forskningstype er karakteriseret ved, at der ikke er fastlagte specificerede 
fremgangsmåder. Forskeren anvender med udgangspunkt i sin viden om det udforskede - intuition i 
valg af fremgangsmåde, snarere end teknik.37 Patton kalder denne forsker for bricoleur, der opfatter 
forskning som en interaktiv proces, formet af forskerens baggrund og personerne i forskningsfeltet. 
Således er kvalitativ forskning vanskelig at definere klart. Den har ikke en teori eller paradigme, der 
er helt dens egen. Heller ikke et bestemt sæt af metoder og fremgangsmåder.38 I den holistisk-
induktive fremgangsmåde, der er karakteristisk for kvalitative undersøgelsesmetoder, er den der 
                                                 
35 Kjær, 1991 
36 Rossman & Rallis, 1998 
37 Rossman & Rallis, 1998 
38 Rossman & Rallis, 1998, Denzin & Lincoln, 1994 
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undersøger åben over for, hvad der udspringer fra opdagelserne - en induktiv tilgang. Derefter, som 
undersøgelsen åbner mønstre og særlige interesseområder, vil undersøgeren begynde at fokusere på 
at verificere og belyse, hvad der tilsyneladende viser sig. Fra en induktiv til en mere deduktiv 
fremgangsmåde til indsamling af data og analyse.39  
 
I undersøgelsen er anvendt redskaber og fremgangsmåder sammensat til at belyse de fokusområder, 
der er udvalgt og sammensat med henblik på at give viden og indsigt.  
 
I projektet vil vi se på såvel de uddannelsesmæssige rettigheder, deres samfundsmæssige 
betingelser samt de organisatoriske og pædagogiske forhold. Inklusion vedrører (også) holdninger 
til mennesker med særlige behov og viser sig på forskellige måder i samfundslivet; 
uddannelsessystemet og erhvervslivet. 
 

• Er der ret til uddannelse for alle? Det politiske og ideologiske niveau. Hvordan det almene 
og det specielle spiller sammen i uddannelsessystemet. 

 
• Centrenes samfundsmæssige og lokale forankring. Organisering og udførelse.  

 
• Pædagogiske differentieringsbestræbelser i den daglige praksis med henblik på inklusion 

 
I projektet belyser vi - i overensstemmelse med livskvalitetsteori – det kognitive og det affektive, 
opfattelser og følelser, der er knyttet til muligheder i samfundslivet for mennesker med 
funktionshæmninger. 
 
Indhold og aktiviteter 

 
• Analyse og sammenligning af love og bekendtgørelser om specialundervisning for voksne i 

et inkluderende sigte.  
• Kortlægning af, inkluderende praksis som andre kan lære af. 

  
Fase 1: Love og bekendtgørelser om specialundervisning for voksne i de nordiske lande 
sammenlignes og analyseres i relation til et inkluderende sigte. 
 
Fase 2: indsamler ”de gode eksempler” med fokus på inklusion. Med udgangspunkt i nogle temaer 
beskriver centrene/skolerne praksis og projekter, der tager inkluderende udfordringer op. I 
projekterne kan man hente viden og indsigt i relation til ideologier og praksisser, der har mulighed 
for at vinde indpas.  
 
Fase 3: Under studiebesøg på 1 – 2 institutioner i hvert land (Danmark, Island, Norge, Sverige) 
undersøges ved hjælp af observation og interviews, hvordan den inkluderende praksis gennemføres.  
 
Der observeres og interviewes inden for en række temaer (se bilag), der er udvalgt med henblik på 
at få indsigt og forståelse i institutionens virke og inkluderende arbejde. Det tillægges betydning, at 
det drejer sig om beskrivelser med henblik på at forstå praksis og brydninger i de respektive lande. 
Det er vigtigt at få kortlagt aspekter, der kan have betydning i relation til det overordnede formål. 

                                                 
39 Patton, 1990 
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Vi vil gerne lære om institutionens praksis og virkemåde med henblik på at forstå sammenhæng 
med den inkluderende virkning. Hensigten er at undersøge, hvad der lykkes/ikke lykkes omkring 
inklusion.  
 
 
 
 



 20 
 

Lovgivningerne i de fire lande 
 
 
Den danske lov om specialundervisning for voksne 
 
Lov om specialundervisning for voksne er en rammelov, der udstikker nogle overordnede 
retningslinier inden for hvilke kommunerne foranstalter tilbud. 
 
Loven tilkendegiver, at personer med fysiske eller psykiske handicap kan få undervisning og 
specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse 
handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, 
som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap (hensyntagende undervisning).  
 
Det ”kompenserende” begreb betyder, at det ikke er fag og fagområder, der styrer undervisningen.  
Som eksempler på kompensation gives, hvordan synssansen kan kompenseres gennem følesansen 
ved fx mobilitytræning. Høresansen kan kompenseres gennem synssansen med brug af tegnsprog. 
For nogle personer kan tilbudet i specialundervisningen for voksne dreje sig om en kort periode 
med et meget specifikt sigte. Det kan dreje sig om præsten, der har fået knuder på stemmebåndet og 
som skal lære at bruge stemmen anderledes.  

Ifølge bekendtgørelsen har undervisningen til hensigt at fremme mulighed for aktiv 
samfundsdeltagelse. Dette sker gennem en undervisning der har til sigte at 

 
• Forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og 

hjælpemidler, der øger mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet 
• Afhjælpe og begrænse gennem målrettet kompenserende undervisning tilpasset den enkeltes 

forudsætninger og behov 
 
Endvidere at undervisningen 

• Kan tilrettelægges som særlige ungdomsuddannelsesforløb 
• Det skal sikres, at der foretages afdækning af den enkeltes forudsætninger, færdigheder og 

behov. 
• Forud for iværksættelse skal udfærdiges en undervisningsplan efter samråd med deltageren  
• I tilbuddet kan der indgå fagundervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen til 

deltagerens handicap, som en del af det samlede undervisningstilbud, hvis formålet med 
undervisningen gør det nødvendigt.  

 
 
I tilknytning til undervisningen kan ydes specialpædagogisk bistand, rådgivning og vejledning, de 
er nødvendig i forhold til deltagerens udbytte af tilbuddet, herunder rådgivning og vejledning af 
deltageren.  
Hvis det vurderes, at en fortsat undervisning ikke kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af 
funktionsnedsættelsen yderligere, ophører undervisningen, og deltageren vejledes om andre 
relevante tilbud.  
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Undervisningsministeriets overordnede uddannelsespolitik for voksne med særlige behov fordrer, at 
specialundervisning alene iværksættes, når en deltager ikke har mulighed for at modtage den 
pågældende undervisning i det almindelige uddannelsessystem. 
 

Der er en ny ungdomsuddannelseslov undervejs i Danmark rettet mod unge, der ikke har mulighed 
for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen, der er 3-årig, sigter mod at give 
unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov en retsmæssig sikkerhed for 
uddannelse. Uddannelsen sigter mod en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt 
og tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 
Hensigten er at udvikle både sociale, personlige og faglige kompetencer. Der er elementer af 
undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.     

 
Undervisningen gives inden for følgende områder: 

1) Fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der fremmer den unges personlige udvikling og 
mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.     

2) Fag og aktiviteter, der fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få 
et selvstændigt og aktivt fritidsliv.      

3) Fag og aktiviteter, der er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller 
beskæftigelsessituationer. 

  

Ved ungdomsuddannelsens afslutning udstedes et kompetencepapir, der skal indeholde en 
beskrivelse af de opnåede kompetencer. Kompetencepapiret skal desuden indeholde en vurdering af 
den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.  
Den ny ungdomsuddannelse skal opfattes som en ny start i den unges liv og ikke blot en videreførelse af 
undervisningen i folkeskolen. Der skal fokuseres på potentialer i relation til videre uddannelse og 
beskæftigelse. Uddannelsen opfattes som et springbræt til så selvstændig en voksentilværelse som mulig. Der 
skal være elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser og møder med den praktiske 
virkelighed. Det er hensigten at ungdomsuddannelsen skal give den unge kompetencer til eventuel videre 
uddannelse og beskæftigelse. Hver kursist undervises i henhold til en individuel uddannelsesplan, der 
rummer de forskellige aktiviteter. Heri kan indgå undervisningsforløb på andre uddannelsesinstitutioner.  

 

Samtidig danner ungdomsuddannelsen rammen om et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale 
erfaringer.  

 

Hidtil her de unge efter folkeskolen haft tilbud om undervisning i specialundervisning for voksne. 
Tilbuddene har dog varieret meget for så vidt angår varighed og indhold. 

Med vedtagelse af lovforslaget får unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov for første 
gang et retskrav på en ungdomsuddannelse.  

 
 
 
 
Den danske lov i et inkluderende perspektiv 
I et inkluderende perspektiv er det en svaghed, at den danske lov er en særlov. Med en særlov sættes 
fokus på handicappet. Det er handicappet, der kvalificerer til tilbudet. Det er også en svaghed, at 
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loven ikke fastsætter en ret for mennesker med særlige behov. Det kan være vanskeligt for 
mennesker med særlige behov at gøre sig gældende, hvis der ikke er et rettighedsgrundlag. 
 
Det er en styrke i den danske lov, at omdrejningspunktet for specialundervisning er det individuelle. 
I alle andre uddannelseslove findes centralt formulerede læseplaner med centralt formulerede mål 
og indhold i form af fag og fagrækker (Norge kan dispensere fra dette gennem en faglig vurdering).  
 
Der er endelig en ungdomslov på vej i Danmark. Hidtil har unge med særlige behov ikke været 
ligestillet med andre unge i relation til uddannelsesmuligheder. Det bliver der rettet op på med 
denne lov. Loven har mange styrkesider, men på samme måde som specialundervisning for voksne, 
er det en svaghed, at ungdomsloven er formuleret som en særlov. Man kunne have valgt at de unge 
blev undervist efter samme ungdomsuddannelseslov som alle andre som fx i Sverige, hvor alle unge 
går på gymnasiet. Alternativt, at man pålagde de almindelige ungdomsuddannelsesinstitutioner at 
etablere uddannelse for unge med særlige behov som man har gjort i Island.  
 
At de unge nu får en ret til specialundervisning er en klar forbedring, hvad rettigheder angår. Retten 
vil ikke nødvendigvis forbedre de unges muligheder for at deltage eller blive inkluderet.   
 
I Danmark fastholdes det særlige: særlig lovgivning, særlige uddannelsesinstitutioner for mennesker 
med særlige behov. Man har ikke tænkt i inkluderende retning i de seneste lovrevisioner i 
forbindelse med kommunalreformen. 
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Den norske lov 
 
I Norge har voksne en ret til ”grunnskoleopplæring”. Retten gælder alle voksne, der har behov for 
grundskoleoplæring, og kommunerne skal iværksætte.  
 

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett 
til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. 
Retten til opplæring omfattar til vanlaeg dei faga ein treng for å få vitnemål for 
fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassat behovet til den 
enkelte.40 

 
Retten gælder for de voksne, der ikke har opnået færdigheder svarende til grundskolen, og som ikke 
kan gøre brug af det ordinære videregående uddannelsessystem. 
 
Tilpasset undervisning er et grundliggende princip i voksenundervisningen og vedrører således ikke 
udelukkende mennesker med særlige behov.  

Individuell tilpasning er nødvendig for at alle elevar skal få eit likeverdig tilbod. Det 
krev at alle sidene ved opplæringa - lærestoff, arbeidsmåtar, organisering og 
læremiddel blir lagt til rette med tanke på dei ulike føresetnadene elevane har 
(L97:58). 

Inden for loven findes retten til specialundervisning for voksne, der omfatter 
 

De som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende udbytte av det vanlige 
tilpassede opplæringstilbudet 
De som har rett til opplæirng for å udvikle og vedlikeholde grunnleggende 
ferdigheter. 

 
Specialundervisningen retter sig på den ene side mod de, der omfattende behov for at 
undervisningen tilpasses deres forudsætninger samt de der har særlige behov. Alle skal rummes 
inden for loven. 
 

Voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornyet 
grunnskoleopplæring, vil være omfattet av retten til grunnskoleopplæring og som 
oftest også av retten til specialundervisning. Dette kan f.eks gjelde re-læring av 
grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese- og 
skriveferdigheter. 

 
De som i dag har rett til opplæring for å utvikle og holde ved like grunnleggender 
ferdigheter (ADL-trening), har fremdeles rett til slik opplæring (§4A-2 annet ledd). 
Voksne som får rett til specialundervisning har rett til ekstra ressursinnsats. 

 
                                                 
40 (§4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne) 
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Inden for de overordnede rammer ligger således en erkendelse af, at mennesker med særlige behov 
kan have behov for særlig ressourceindsats. 
 
Reglerne for sagsbehandling til specialundervisning skal følges, hvilket indebærer krav om 
sagkyndig vurdering og en individuel undervisningsplan. Således kan udgangspunktet tages i den 
enkelte frem for i læseplanen for grundskolen. 
 
Når der tages stilling til specialundervisning følger man langt hen ad vejen samme procedurer som 
til grundskoleretten, men det nævnes, at der skal tages hensyn til at undervisningsoplægget 
nødvendigvis må være mere tilpasset til den enkeltes behov, end det er tilfældet i den normale 
læseplan.  
 
Retten til grundskoleoplæring drejer sig om at få gennemført grundskoleoplæringen i norsk, 
engelsk, matematik og to af fagene kristendomskundskab med religions- og livssynsundervising, 
natur- og miljøfag samt samfundsfag. I særlige tilfælde kan der tildeles undervisning i andre end de 
fem fag. Disse tilfælde gælder specialundervisning, hvor der kan tages udgangspunkt i hele 
læseplansfeltet, der udarbejdes en individuel undervisningsplan og undervisningen tilpasses til 
deltagerens behov.  
 
Kommunen har stor frihed til at organisere tilbudet. 
 

Lengden på og omfanget av tilbudet skal tilpasses det behovet den enkelte har, og må 
derfor fastsettes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. I denne sammenheng kan det 
være naturlig å nytte ”Grunnskoleopplæring for voksne. Vejledning tilpasset L97 og 
L97S” (KUF 1999). Opplæringen må ha omfang og lengde som gjør at den voksne 
har sjanse til å nå de mål det i hvert enkelt tilfelle er realistisk å sette opp. 

 
Også når det gjelder specialundervsining skal opplæringen ha omfang, innhold og 
lengde som  gir den voksne sjanse til å nå de mål som det i hvert enkelt tilfelle er 
realistisk å sette opp. 
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Den norske lov i et inkluderende perspektiv 
 
I Norge har man valgt at placere undervisning af mennesker med særlige behov i samme lovgivning 
som alle andre voksne. Loven har således inkluderet alle voksne, der har behov for 
grundskoleoplæring. Tilpasset undervisning er et grundliggende princip i voksenundervisningen.  
 
Den norske lov har en læseplan – læseplanen for grundskolen. Denne kan fraviges gennem en faglig 
vurdering, hvorved det bliver det individuelle udgangspunkt – behovet hos den enkelte, der bliver 
styrende, og der tilrettelægges en individuel plan. Ved at formulere loven således bliver loven mere 
rummelig over for de mennesker, der har omfattende behov. Der er ikke fokus på 
handicapkategorier, men på behovet.  
 
Samlet fremstår lovgivningen så den kan rumme alle. Ingen bliver ekskluderet på dette grundlag.  
 
Det er meget sympatisk, at man i Norge har bestræbt sig på at rumme alle inden for samme 
voksenopplæringslov. Man har skabt et særdeles rummeligt lovværk således at ingen lades uden for 
uden et tilbud i voksenundervisning. Norge er på denne måde et foregangsland for andre, der sigter 
mod at formulere inkluderende lovgivning, hvad almenundervisning angår.
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Uddannelsessystemet i Island  
 
 
Uddannelsessystemet i Island er opdelt i 4 niveauer: 
 
 børnehave op til 6 år  Lov om børnehave nr. 78/1994 
 
 grundskole fra 6 til 16 år  Grundskoleloven nr. 66/1995 
 
 Ungdomsuddannelser fra 16 til 20 år Lov om skoler på ungdomstrinnet, nr. 80/1996 
 
 højere uddannelse fra 20 år Universitetsloven nr. 136/1997. 
 
Der findes ingen særlove, der tilgodeser mennesker med særlige behov.  
 

”Et fundamentalt princip er, at alle skal have lige muligheder for at opnå uddannelse, 
uafhængigt af køn, økonomisk status, bosættelse, religion, eventuelt handicap eller 
social baggrund.” 41 

 
”Uddannelsessystemet i Island” slår fast, at ”Enhver, der har afsluttet den obligatoriske skolegang, 
har ret til at påbegynde et uddannelsesforløb. Det skal tilstræbes at give eleverne mulighed for valg 
mellem emner og undervisningsformer i overensstemmelse med deres behov og ønsker.” 
 
Staten driver alle skoler på ungdomstrinnet. Kommunerne fastsætter et optagelsesgebyr og en 
materialeafgift, som eleverne skal betale ved hvert semesters start. Ungdomsuddannelserne er 
almindeligvis 4 årige. 
 
Det er fastlagt, at der skal udstedes bekendtgørelser om særskoler, der drives i henhold til denne 
lov. En sådan bekendtgørelse er ikke udstedt.42 
 
Loven om ungdomsuddannelse lægger op til, at de elever, der ikke kan leve op til de 
optagelsesbetingelser, som findes på de forskellige studielinier på ungdomsuddannelserne, kan 
optages på en ”almen linie” (forstudium) for elever, der har behov for yderligere forberedelse til 
boglig eller praktisk erhvervsfaglig uddannelse.” Desuden har de fleste uddannelser et 
modulsystem, der gør det muligt for eleverne at afpasse tempoet, ”det vil sige, at de kan afslutte 
uddannelsen hurtigt eller tage sig længere tid, afhængigt af deres personlige omstændigheder.” 
 
Man må formode, at en del mennesker med særlige behov henvises til denne almene linie. 
Modulsystemer forekommer at være en fordel for en del elever, f.eks. elever med lettere 
indlæringsvanskeligheder og elever med sociale og emotionelle vanskeligheder. Det understreges 
endvidere, at ”handicappede elever skal have undervisning og træning i overensstemmelse med 
deres behov under studierne. Hvor det er muligt, skal de integreres i den almindelige undervisning 
og for det meste være med i en klasse og følge de samme fag som de andre elever, men med 
specialhjælp.” 
 
                                                 
41 Uddannelsessystemet i Island, udgivet af  Islands undervisninge. forsknings- og kulturministeriet, 2002 

 
42 Lov om skoler for de 16 – 20 årige, nr. 80/1996 
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Videre nævner loven, at handicappede elever skal have undervisning og træning i 
overensstemmelse med deres behov under studierne. De skal endvidere tilbydes sagkyndig 
assistance og nødvendigt udstyr. Skoler på ungdomstrinnet tilbyder studievejledning, der også 
omfatter hjælp til elevernes personlige problemer. 
 
Tilsyneladende har alle unge mellem 16 og 20 mulighed for at studere på en ungdomsuddannelse. 
Hvis grundskoleresultatet ikke er tilstrækkelig godt påhviler det rektor på pågældende 
ungdomsuddannelsesinstitution at etablere et såkaldt forstudie.43 
 
Der er ingen samlet lov om voksenundervisning i Island, og der er ingen særlig lov om 
specialundervisning for voksne. 
 
Som voksen med særlige behov har man altså ingen rettigheder, men er henvist til, hvad der 
forekommer der, hvor man bor: 
 

- Kommunale aftenskoler med brugerbetaling 
- Distanceundervisning 
- Lov om skoler på ungdomstrinnet hjemler mulighed for at oprette specielle linier og 

aftenkurser for voksne. Undervisningen etableres ofte i samarbejde med 
fagforeninger og andre interesseorganisationer 

- Fjölmennt med afdelinger i Akureyri og Selfoss er oprindeligt uden lovhjemmel 
vokset ud af specialskoler for børn. Fjölmennt tilbyder i dag specialundervisning til 
mennesker med udviklingshæmning, mennesker med sindslidelser og mennesker 
med erhvervet hjerneskade. Der findes andre steder i Island undervisning for 
mennesker med særlige behov, oprettet af Regionale voksenoplæringscentre i 
samarbejde med Fjölmennt. 

 
Da Fjölmennt er den eneste samlede service, der findes på landsplan er det denne vi beskriver. 
Fjölmennt tilbyder løbende efteruddannelse for personer med handicap fra 20 år og opefter.  
 
Fjölmennts grundværdier 
 

• Ligestilling 
• Samordning 
• Agtelse 
• Alsidighed 
• Fuldgyldig deltagelse 
• Kvalitet 
• Udvikling 

Ligestilling 
Personer med handicap får al den undervisning, rådgivning og støtte, der kan sammenlignes med 
det, som anses for selvfølgeligt og nødvendigt, at mennesker får generelt. I den sammenhæng 

                                                 
43 § 19: ”På ungdomsuddannelsesniveau skal elever, der er handicappede have undervisning og særlig støtte under uddannelsen. Der 
skal tilbydes sagkyndig assistance og nødvendigt udstyr, alt efter hvad Undervisningsministeriet finder nødvendigt. Handicappede 
elever skal undervises sammen med andre elever i det omfang det er muligt. 
Undervisningsministeren kan tillade etablering af særlige afdelinger for handicappede elever ved skoler, der tilbyder 
ungdomsuddannelser.” 
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nævnes adgang dels til universitetsuddannelse og dels til den omfattende undervisning, som er 
sikret i overenskomster på arbejdsmarkedet, og som giver arbejdende personer mulighed for at 
forny sig i sit job og daglige liv.  
 
Samordning 
Fjölmennt søger at planlægge sin virksomhed sådan, at den foregår i tæt forbindelse og samarbejde 
med andre tilsvarende tilbud inden for voksenuddannelse. 
 
Agtelse 
Fjölmennt sikrer en differentieret, sammenhængende og fleksibel service, som bygger på et 
målbevidst samarbejde med brugeren og de parter, som bedst kender dennes livssyn, behov og 
interesser. Der sørges for, at de aktiviteter, som Fjölmennt planlægger, passer ind i brugerens andre 
aktiviteter. 
 
Alsidighed 
Fjölmennts virksomhed planlægges med mest mulig alsidighed i målsætninger, opgaver og 
arbejdsmetoder, bl.a. ved ikke at begrænse undervisning og andre tilbud til det, som tilbydes inden 
for institutionens fire vægge. 
 
Fuldgyldig deltagelse 
Fjölmennt skal i al sin virksomhed søge at planlægge sin service således, at den styrker brugerens 
forbindelser til omgivelserne i arbejde og dagligt liv, hvad enten det er i fritidsaktiviteter eller 
dagligt arbejde. 
 
Kvalitet 
Fjölmennt skal bestræbe sig på at yde en god service, som passer til alle og tåler sammenligning 
med det, der har været gjort bedst. Virksomheden skal derfor bygge på et aktivt kvalitetsarbejde, 
som tager hensyn til brugerens ønsker og behov. 
 
Udvikling 
Fjölmennt skal følge godt med i den debat, udvikling og forskning, som har med personer med 
handicap at gøre, og søge at tilegne sig ny viden og nye synsvinkler i sit arbejde. 
Fjölmennt reviderer regelmæssigt den tilbudte service. 
 
 
 
 
Den islandske lov i et inkluderende perspektiv 
 
I Island er mennesker med særlige behov sikret en ungdomsuddannelse, men ikke en 
voksenuddannelse. 
 
Det virker påfaldende, at der er en ungdomsuddannelse med vægt på inkluderende muligheder, og 
at der derefter ikke er tænkt i et videre uddannelsessystem for voksne med særlige behov. Alle er i 
princippet velkomne i uddannelsessystemet, men det er ikke tilrettelagt muligheder for mennesker, 
der ikke umiddelbart kan gøre brug af det ordinære uddannelsessystem. 
Man tilrettelægger således ungdomsuddannelser særligt for mennesker med særlige behov, men 
ikke voksenuddannelse. Fjölmennt dækker så vidt muligt behovet, men er ikke en ret. 
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Sveriges lov om undervisning af voksne 
 
I Sveriges lov om undervisning, Skollagen44 fastsættes de overordnede mål og retningslinier for al 
undervisning samt hvordan skolernes virksomheder skal udformes. Kommunerne driver skolerne.  
 
De almene forskrifter i Skollagen fastsætter at det offentlige skolevæsens virksomheder skal 
udformes i overensstemmelse med grundliggende demokratiske værdier, samt at alle som har deres 
virke i skolevæsenet skal fremme respekten for det enkelte menneskes egenværd. Desuden skal de 
give voksne mulighed for at sammensætte deres uddannelse så den tager hensyn til individuelle 
ønsker. Herigennem skal også de som i forvejen har fået mindst uddannelse, have mulighed for at 
forstærke deres stilling i forbindelse med arbejde, kultur og politik.45 
 
I Sverige er der en ret til undervisning for alle voksne, således at mennesker med særlige behov 
umiddelbart er stillet som andre voksne.  
 
Alle borgere har ret til at deltage i grundliggende voksenuddannelse, hvis vedkommende mangler 
de færdigheder der normalt opnås i grundskolen (kap 11§ 10) dog er der til føjet i kap.11§ 7a bl.a. 
at:  
 

”Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg”. 

 
Mennesker med fysiske særlige behov undervises i henhold til den grundliggende 
voksenuddannelse (komvux). Det angives at formålet med undervisningen er at give voksne de 
kundskaber og færdigheder, de behøver for at kunne deltage i samfunds- og arbejdsliv eller videre 
studier. Der er desuden mulighed for efteruddannelse med det formål at lede til et højere fagligt 
niveau i det nuværende arbejde, eller give mulighed for at opnå andet arbejde.46 Eleverne skal have 
indflydelse på deres egen uddannelses udformning.47 
 
Kapitel 12 i Skollagen omhandler specialundervisning for voksne. Den kaldes särvux og gymnasial 
särvux. Särvux’ grundliggende opgaver er at give voksne udviklingshæmmede og mennesker med 
erhvervede hjerneskader og mennesker med autisme eller autismelignende tilstande kundskaber 
svarende til dem børn og unge kan få i den obligatoriske specialskole.48 
 
Särvux har egne kursus- og timeplaner. I kursusplanerne lægges der vægt på kommunikation, 
virkelighedsopfattelse og omverdenskundskab, med det formål at eleven skal kunne klare en 
                                                 
44 Departement/myndighet: Utbild- och kulturdepartementet 

 Rubrik: forbindSkollag (1985:1100) 

 Utfärdad: 1985-12-12nings 

 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:528 

 
45 Skollagen, almene forskrifter, §9 
46 Kap11§2 
 
47 kap11§4 
48 1a§ 
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hverdag i hjem og nærmiljø. Desuden er målene for de dele af Särvux der modsvarer den 
obligatoriske specialskole, at uddannelsen ud fra den enkeltes forudsætninger og behov skal give de 
kundskaber der behøves for bedre at kunne klare arbejde, hjem, fritid og fortsatte studier.49  
 

kap.12 §1: ”Särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och 
färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på 
nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan”. 

 
 
Den svenske lov i et inkluderende perspektiv 
Den svenske lov giver voksne med særlige behov en ret til undervisning efter 
ungdomsuddannelsesforløbet er slut. Dog fastlægger loven bestemte målgrupper, der kan få 
undervisning. Endvidere kræves det at deltagerne har forudsætninger for at følge kurserne og indfri 
de mål, der er centralt formulerede. Således skal kommunen foranstalte voksenundervisning, men 
kan udelukke mennsker fra deltagelse. Det virker påfaldende i et inkluderende perspektiv, at man 
vælger at nævne særlige grupper eller kategorier, der ”kvalificerer” til uddannelsen.  
 
I komvux/särvux kan man indhente det man ikke fik lært i folkeskolen og gymnasiet. Uddannelsen 
skal give kompetencer modsvarende dem unge kan få i den obligatoriske särskole og på de 
nationale eller specialudformede programmer i gymnasieskolen i en videreførelse af de samme 
læseplansområder.  
Särvux har sine egne selvstændige kursus- og timeplaner. Styring af specialundervisning i 
læseplaner kan være vanskeligt ift det specialpædagogiske udgangspunkt i den enkeltes behov. Det 
bliver faget eller kurset, der bliver styrende fremfor behovet.  
 
Oplægget minder om det danske VUC, der også er fagrettet og fokuseret på at ”rette op” på det 
kursisten mangler eller har forsømt. 
 
 

                                                 
49 www.skolverket.se/skolfs 
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Lovgivninger i et inkluderende perspektiv 
 
 
I det følgende sammenlignes landene med hensyn til om de giver mennesker med særlige behov 
samme rettigheder i uddannelsessystemet som andre borgere. I relation til lige muligheder for 
mennesker med særlige behov, så er det normalt, at man uddannelsesmæssigt har ti års 
grundskoleuddannelse, derefter en ungdomsuddannelse og siden en videregående uddannelse som 
voksen. 
 
Her er set på om alle mennesker med særlige behov kan rummes i uddannelsessystemet. Landene 
har særlig specialpædagogisk støtte til at gennemføre de almindelige uddannelser. Særlig 
specialpædagogisk støtte retter sig mod dem der med hjælp kan gennemføre uddannelse. Denne 
undersøgelse drejer sig om de, der ikke umiddelbart kan gøre brug af det ordinære 
uddannelsessystem. 
 
Med hensyn til lovgivningerne for specialundervisning for voksne adskiller de fire lande sig fra 
hinanden, hvilket giver forskellige udgangspunkter for inklusion. 
 
 
Ret til uddannelse 
 
 
 

Island Norge Danmark Sverige 

Ret til uddannelse 
for voksne 
mennesker med 
særlige behov 

Island har ikke en ret 
til videregående 
uddannelse for 
mennesker med 
særlige behov. 
 
. 

ret til 
”grunnskoleopplæring” 
for voksne. Retten gælder 
voksne, der har behov for 
grundskoleoplæring, og 
kommunerne skal 
iværksætte. Retten gælder 
alle voksne. 

Ingen rettighedslov, 
Danmark har en 
rammelov. Ifølge Lov 
om specialundervisning 
for voksne er det målet 
gennem en individuelt 
tilrettelagt undervisning 
at afhjælpe og begrænse 
virkningerne af 
deltagerens handicap. 

Ret til  
voksenundervisning for 
mennesker med særlige 
behov er organiseret i 
Komvux og Särvux. 
Särvux omfatter både 
grundskole og 
videregående – 
gymnasial särvux. Det er 
en rettighed. Særlige 
målgrupper er nævnt. 

Rammer Ingen lov for voksne 
med særlige behov 

paraplylov Særlov Paraplylov 

 

 
Hensigten her er at sammenligne ret til uddannelse for alle mennesker med særlige behov i de fire 
lande. Både Norge og Sverige følger dette princip, idet mennesker med særlige behov har samme 
rettigheder i uddannelsessystemet som alle andre. Både til ungdomsuddannelse og til videregående 
uddannelse. Den svenske ret gælder dog kun særlige målgrupper, hvorved man kan komme i tvivl 
om retten gælder for alle. 
 
I Danmark er der en lov om ungdomsuddannelse på vej, der sikrer unge en ret til uddannelse. Der 
findes ikke en egentlig ret til voksenuddannelse, men en rammelov, der tilbyder undervisning til 
voksne der føler sig hindrede i deres aktive samfundsdeltagelse (kompenserende undervisning). At 
det er en rammelov kan medføre at tilbudene er varierede, og den enkelte borger har ikke en 
rettighed.  
 
Island har ikke en ret til voksenuddannelse for mennesker med særlige behov, der ikke kan gøre 
brug af det ordinære uddannelsessystem. Der findes en ungdomslov med ret op til det 20. år. Efter 
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ungdomsuddannelsen tilbyder en uafhængig institution kaldet “Fjöllment” kurser for mennesker 
med særlige behov.  
 
Danmark adskiller sig fra de øvrige lande ved at rammerne er tilrettelagt i en særlov for mennesker 
med særlige behov. I de andre lande er der en uddannelseslov, hvor mennesker med særlige behov 
modtager undervisningen særligt tilrettelagt inden for samme lov der gælder for alle andre borgere.  
 
 
 
 

Rettigheder i loven 
 
 Island Norge Danmark Sverige 

 
Ret i loven Der er ingen lov for voksne. 

 
 
Fjölmennt tilrettelægger 
undervisning for alle. 
Der er kurser for voksne i 
aftenskoler, fagforeningsregi 
og på 
ungdomsuddannelserne. 

Tilpasset undervisning er 
et grundliggende princip i 
voksenundervisningen og 
vedrører således ikke 
udelukkende mennesker 
med særlige behov. 
Loven sikrer ret til 
grundskoleoplæring til 
alle, der har behov for 
det. Dertil kommer ret til 
specialundervisning for 
de der har særlige behov.  
Det er behovet og ikke 
årsagen, der er afgørende 
for foranstaltning. 
Der skal være en 
sagkyndig vurdering og 
en individuel 
undervisningsplan 
tilpasset deltagerens 
behov 

Voksne med fysiske 
eller psykiske handicap 
kan få undervisning og 
specialpædagogisk 
bistand med henblik på 
at afhjælpe eller 
begrænse virkningerne 
af handicappet. 

Voksne 
udviklingshæmmede, 
mennesker med erhvervede 
hjerneskader, eller 
autisme/autismelignende 
tilstande. 
Indholdsdimensionen 
sammen med personlige 
egenskaber er afgørende 
for tilbud. Det kræves at 
eleverne har forudsætning 
for at følge kurserne, det 
vil sige, at kunne indfri de 
faglige mål, der fastsættes 
centralt for det enkelte 
kursus.  

 
 
Den svenske lovgivning adskiller sig fra de øvrige ved at nævne særlige handicapgrupper: 
udviklingshæmmede, erhvervede hjerneskader, autisme/autismelignende tilstande. I de andre lande 
er det behovet, der udløser undervisningstilbudet. Ved at nævne handicapgrupper vægtes diagnoser 
og kategorisering, der kan synes uhensigtsmæssig i en inkluderende sammenhæng.  
Norge har krav om en sagkyndig vurdering forud for den individuelt tilrettelagte 
voksenundervisning. Det kan være en fordel i og med, at det sikrer retten. 
I Danmark er det bredere formuleret, og der nævnes ikke særlige kategorier. 
 
I relation til ligebehandling af mennesker med særlige behov kan man sige, at det er påfaldende at 
fastholde læseplaner fra grundliggende niveauer. Frem for at tage udgangspunkt i deltagerens 
behov. 
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Uddannelsens tilrettelæggelse 
Praksis Island Norge Danmark Sverige 
Uddannelsens  
tilrettelæggelse 

Fjölmennt 
tilrettelægger i 
begrænset 
omfang. 

Kommunen har stor 
frihed til at organisere 
tilbudet. 
 
Længde og omfang af 
tilbudet tilpasses det 
behov den enkelte har, 
og fastsættes derfor 
skønsmæssigt i hvert 
enkelt tilfælde. 
Omfang og længde 
tilpasses, så den 
voksne har chance for 
at nå de mål det er 
realistisk at sætte. 
 
Den sagkyndige 
vurdering sikrer retten 
til at få uddannelse 

Tidligere var det amterne, der 
foranstaltede tilbud i henhold til 
Lov om specialundervisning for 
Voksne. Der blev foranstaltet 
meget forskelligt. Nogle amter 
foranstaltede fx tilbud af flere 
års varighed for nogle 
målgrupper, mens der i andre 
amter ikke var tilbud.  
Efter strukturreformen, der 
trådte i kraft ved årsskiftet 2007 
vil det være kommunen, hvor 
den handicappede bor, der har 
ansvaret for, at der tilbydes den 
specialundervisning der er 
behov for. Kommunerne får 
myndigheds- og 
finansieringsansvaret for 
specialskoler, bortset fra de 
lands- og landsdelsdækkende.  
Ansvaret for 
voksenspecialundervisning af 
ordblinde overføres til staten og 
til FVU-loven (Lov om 
Forberedende 
Voksenundervisning) 
 
Det vides ikke, hvordan loven 
vil blive fortolket i de nye 
rammer. 

Särvux ligger ofte i tilknytning  
til komvux, der er en kommunal  
foranstaltning 

 
 
Planlægning Island Norge Danmark Sverige 
 Der er ingen 

regler. 
 
 Individuelle 
planer bruges i 
Fjölmennt. 

Styret af læseplaner for 
grundskoleoplæring. 
Men ret vide rammer 
inden for denne. Den 
sagkyndige vurdering 
kan gøre det muligt at 
sætte mål uden for 
læseplanerne. 

Der udarbejdes en 
individuel 
undervisningsplan med 
udgangspunkt i 
forudsætninger, 
færdigheder og behov. 

Särvux er baseret på et 
planhierarki.  
Læreplan med 
overordnede mål og 
retningslinjer 
Programmål som 
angiver målene som 
kun gælder for Särvux 
Kursusplaner som 
angiver mål og 
konkrete vidensmål 
for det enkelte kursus 
timeplaner er centralt 
bestemt og angiver 
tidsforbrug for 
enkeltfag, denne kan 
tilpasses for at 
eleverne skal kunne nå 
målene  
 

 
Med hensyn til at virke inkluderende er aktiv samfundsdeltagelse som formål relevant, idet der 
tages udgangspunkt i behovet. Personen skal ud og arbejde, og virke i samfundet. I 
grundskoleoplæring er det centralt fastlagte mål, der styrer. Grundskoleoplæring er ikke målet i 
relation til inklusion, det er snarere behovet. Det er ikke sikkert du bliver ved med at have brug for 
det du ikke lærte i grundskolen. Et eksempel er med hensyn til læsning og skrivning. Det er ikke 
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sikkert personen opnår færdigheder, der er funktionelle, men personen skal fungere i samfundet 
alligevel. 
 
I den danske rammelov er der optimale betingelser for at tage udgangspunkt i individets behov, da 
der ikke findes en central læseplan. Ligeledes kan man i Norge tage optimalt udgangspunkt i 
behovet, hvis den enkelte har fået en sagkyndig vurdering der anbefaler dette. Det norske princip 
om tilpasset oplæring er et interessant princip i inkluderende uddannelsestænkning. I princippet er 
al undervisning tilpasset den enkeltes behov. I Norge giver man mulighed for at fravige 
grundskoleoplæring for mennesker med særlige behov. I Sverige fastholder man læseplan for 
grundskoleoplæringen. 
 
Ekspertdokumentationen i Norge er et dilemma i relation til den inkluderende tænkning. Det kan 
være ekspertvurderingen, der sikrer at personen får sin ret, men vurderingen kan samtidig medvirke 
til at sætte fokus på handicappet, og det personen ikke kan. 
 
Den danske model giver i princippet alle, der føler sig hindrede i deres aktive samfundsdeltagelse 
mulighed for at modtage et tilbud i specialundervisning for voksne. Som sådan er loven visionær 
med hensyn til lige muligheder, men der er et problem i, at loven ikke giver ret, hvilket betyder at 
lokale forhold og økonomi kan udelukke nogle fra deltagelse.  
 
Island har ikke en ret til uddannelse for voksne. Fjölmennts kurser er ikke en ret. I praksis kan dette 
betyde at nogle mennesker med særlige behov er sat uden for uddannelsessystemet. 
 
Det svenske system giver ret til uddannelse, men med styrende læseplaner og kurser. Der er også 
nævnt særlige målgrupper. Tilsammen kan dette begrænse mulighederne for mennesker med 
særlige behov. Sverige er det eneste land i norden, der nævner særlige målgrupper. 
  

 
På trods af, at Norge kan fremhæves som foregangsland for inkluderende lovgivning, så holder man 
sig i alle landene inden for nogle begrænsede rammer ift at tænke uddannelse for voksne med 
særlige behov. Der er ikke tænkt i nye videregående uddannelsesmuligheder for mennesker med 
særlige behov, der ikke kan rummes i det almindelige uddannelsessystem. Det kunne fx være 
universitetsuddannelse eller faglige uddannelser – pædagogmedhjælper, skuespiller, journalist. 
Kunsthøjskole osv.   
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2. del 
Inkluderende praksis i de fire lande 
 
Hensigten med 2. del af projektet er at besøge udvalgte institutioner med henblik på at beskrive 
inkluderende praksis. Vi har valgt et beskrivende design samt samtaler med brugere de steder, hvor 
det er muligt. Beskrivelserne kan være til inspiration for andre uddannelsessteder.  
 
 
Danmark 
 
I Danmark har vi besøgt Hellig Anders Skolen i Slagelse, CSV SydØstfyn, ASV Kolding-Fredericia 
samt besøg på projekt Ekstern Beskæftigelse i Horsens. 
 
Hellig Anders Skolen 
Specialundervisning for voksne på Hellig Anders skolen i Slagelse er et undervisningstilbud 
tilrettelagt i henhold til lov om specialundervisning for voksne.  
 
 

 

Hellig Anders Skolen 

 
Skolen har to afdelinger. En ungdomsafdeling og en kursusafdeling. Ungdomsuddannelsen tilbyder 
undervisning og specialpædagogisk bistand til unge mennesker med udviklingshæmning. Et af de 
projekter som vi er kommet for at høre nærmere om - VAFSU – Vestsjællands Amts faglige 
uddannelse (uddybes senere) er en del af ungdomsuddannelsen. Der er et klubtilbud. 
I kursusafdelingen tilbydes kurser til mennesker med erhvervede hjerneskader, læsevanskeligheder 
eller mennesker med sindslidelser.  
Yderligere er der tværgående tilbud i form af PAS afdækning 50 samt anden pædagogisk afdækning 
i form af eksempelvis test af danskfærdigheder, matematikfærdigheder mv. Der tilbydes 
kompenserende IT løsninger samt løsninger i relation til regler om specialpædagogisk støtte på 
andre uddannelser. 
 

                                                 
50 Et pædagogisk analysesystem, der afdækker personens forudsætninger og færdigheder forud for den individuelle plan 
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Skolens pædagogiske visioner nu og her beskrives som:51 
 

• Gennem samarbejde med Ny Slagelse Kommune at bidrage til at borgene i Ny Slagelse 
og omliggende kommuner fortsat har adgang til højt specialiseret, tværfaglig og 
koordineret undervisning og rådgivning på voksenspecialundervisningsområdet. 

• Fortsat udvikling af fagligt netværksarbejde – herunder tværgående udviklingsprojekter 
og samarbejdsaftaler 

• Hellig Anders Skolen som kompetencecenter for voksenspecialundervisningen  
 

Pædagogisk tilbyder Hellig Anders Skolen individuelle løsninger til borgeren gennem 
• Styrkelse af de faglige evalueringsredskaber gennem anvendelse af 

logbøger/kompetencebeviser og anden dokumentation 
• Organisatorisk tilpasning til opgavevaretagelsen i skolens to afdelinger 
• IT teknologisk udbygning 

 
 
Der lægges vægt på efter og videreuddannelse af det pædagogiske personale. 
 
 
Inkluderende praksis 
VAFSU – Vestsjællands Amts faglige uddannelser for voksne 
VAFSU er et bemærkelsesværdigt projekt i dansk regi, idet uddannelsen foregår på et stort 
erhvervsuddannelsescenter med 3.300 årselever – Selandia. VAFSU er med sine 20 kursister en lille 
afdeling i den store erhvervsskole. 
 
Uddannelsen er treårig og rettet mod unge med mulighed for fleks- eller skånejob på det ordinære 
arbejdsmarked. Hovedsagen er at den unge har vilje til at komme ud på det private arbejdsmarked. 
Således kan alle unge rummes i projektet, hvis viljen er til stede. Målgruppen er mennesker med 
udviklingshæmning og/eller sociale-emotionelle vanskeligheder. 
 
I VAFSU arbejdes der både med bolig, arbejde og fritid. Arbejdsdelen vægtes dog mest. 
Der er en erkendelse af, at det arbejdsmæssige fungerer bedst, når boligen fungerer. VAFSU har 
mange der gerne vil bo i egen lejlighed, og der er en lejlighed knyttet til skolen, hvor man kan blive 
observeret og få hjælp med henblik på at bo selvstædigt eller sammen med andre på sigt.  
 
På VAFSU uddannelsen følger hver kursist sin egen plan på små hold. Der er faglig undervisning 
på erhvervsskolen en gang ugentlig. De unge kan vælge mellem levnedsmiddel og jordbrug. 
Formålet med uddannelsen kan være andet end det rent faglige, som fx at lære at fungere på en 
arbejdsplads.   
 
En gang om ugen er de sammen med andre unge og undervises af faglærerne på Teknisk skole 
(Selandia). Den resterende del af ugen modtager kursisterne kompenserende undervisning i 
eksempelvis dansk eller andre fag og har lokaler fysisk placeret på Selandia, men uden kontakt med 
de andre unge. 
Lærerne fra specialundervisningen er ikke med, når der undervises i Selandia. Deltagerne 
undervises af kokke og tjenere med en pædagogisk overbygning. Specialundervisningens kursister 

                                                 
51 www.helligandersskolen.dk 
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indgår i rammerne svarende til en arbejdsplads, hvor lærerne heller ikke ville blande sig. Det er 
lærerne fra Selandia der udsteder kompetencebeviser. Der udstedes bevis for uddannelsen. Fx et 
levnedsmiddelbevis, hygiejnebevis, bevis for brandkursus eller førstehjælpskurser. Der udstedes 
delbeviser undervejs, således at hvis kursisten kommer i arbejde, så har han eller hun de beviser 
med til et eventuelt videre forløb. 
Tilsyneladende indgår kursisterne fra specialundervisningen uproblematisk i uddannelsescenteret. 
De er med til fester, og der er blevet gjort indsatser for at få dem ind i elevrådet på Selandia. 
 
 
Målet for VAFSU er at 66% af de indskrevne får et job. Indtil videre har succesraten været 
overholdt. De 30% der ikke kommer ud i et skåne- eller fleksjob kommer på beskyttet værksted 
eller arbejder integreret i grupper på arbejdspladser og med hjælp. 
I VAFSU stilles store krav til fremmøde og stabilitet.  
 
På sigt ønsker man at integrere VAFSU i den nye ungdomsuddannelse samt eventuelt udvide 
målgruppen til også at rumme mennesker med autisme eller aspergers syndrom. 
 
 
Vi besøger og taler med en kursist, Lisa, fra VAFSU. Hun arbejder i kantine i en virksomhed. Hun 
har for nylig været på vej til at opgive jobbet, men er blevet støttet af VAFSU lærerne til at 
fastholde. Lærerne ser det som en optimal mulighed for hende. Lærerne angiver at problemet er, at 
hun har en kæreste og kammerater, der ikke skal op så tidligt om morgenen og være på arbejde så 
længe som hun. 
I kantinen er Lisa medarbejder på lige vilkår med de to øvrige ansatte. Hun har sine særlige opgaver 
hun varetager. De holder pauser sammen med pedellerne. Lisa er med ved firmafester osv. Hun er 
velintegreret og inkluderet på arbejdspladsen. 
 
 
 
Inkluderende praksis 
Projekt arbejdsprøvning for unge sindslidende 
Projektet kom i stand på foranledning af kommunen, der satte fokus på unge mennesker med 
sindslidelser uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gav ikke umiddelbart mening at arbejdsprøve 
efter de fremgangsmåder der bliver anvendt i revalideringen (REVA) som er arbejdsprøvning for 
mennesker der har været længe ude af arbejdsmarkedet.   
Arbejdsprøvningen for de unge med sindslidelse er udviklet i samarbejde mellem 
specialundervisningen og REVA.  
Arbejdsprøvningen indledes med en pædagogisk afdækning, der kortlægger kompetencer, 
potentialer, hukommelse, koncentration, indlæringsstrategier. Der gennemføres endvidere 
afdækning med standardiserede faglige prøver for at vurdere det faglige niveau.  
 
Dernæst etableres en periode med faglig undervisning, hvor det er relevant ift den enkeltes formål i 
projektet. 
 
Undervejs i afdækning- og undervisningsforløbet besøger personalet fra REVA kursisterne med 
henblik på at lære dem at kende før de begynder der. Konsulenten kortlægger interesser og stærke 
sider for at matche det med de ønsker de har til arbejdslivet. 
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I undervisningsperioden arbejder skolen socialt, personlig og fagligt. Det sociale kan være at 
deltage i en lille gruppe og være sammen med andre, at opbygge selvtillid fagligt og med 
udgangspunkt i kursisternes stærke sider. Det kan være vanskeligt for unge mennesker med 
sindslidelse at komme op om morgenen, så bliver der ringet op til dem. Netværket bliver også 
involveret. 
 
Efter ”skoleperioden” kommer de på REVA. Skift opfattes ofte som problematiske, så læreren 
følger med ud som den kendte person, indtil de er trygge på REVA. Der er opfølgning i praktikken. 
 
Af og til ønsker den unge noget, der ikke er realistisk. Det kan eksempelvis være ønske om at 
arbejde som pædagog for en person, der ikke kan udholde uro og uforudsigelighed. Det kræver 
bearbejdning. 
 
Indtil videre er projektets store problem, at det er arbejdsprøvning, og at der så måske ikke er noget 
arbejde til deltagerne efterfølgende. 
Næste del bliver at skaffe job. Eksempelvis at specialskolen kunne medvirke til at der blev fundet 
vedvarende beskæftigelse, så de unge mennesker med sindslidelse fik en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
Tilbudet er netop blevet evalueret med henblik på at gøre det permanent. Konklusionen er, at de 
sagsbehandlere der har visiteret til forløbet finder at resultat har været godt – og bedre end forventet 
med de problematikker de unge mennesker havde. Projektet har vist, at de unge med sindslidelser 
kan have glæde af en kombination af afdækning/undervisning kombineret med praktik og 
arbejdsprøvning. Man havde gerne set, at undervisningsperioden på Hellig Anders Skolen havde 
været af længere varighed. 
 
Samlet konkluderes det, at det tværfaglige samarbejde mellem REVA og 
voksenspecialundervisningen har været udbytterigt ift at afklare og eventuelt skaffe unge 
mennesker med sindslidelse (varig) kontakt til arbejdsmarkedet. 
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CSV SydØstfyn 
 
 
På CSV SydØstfyn tilbyder man specialundervisning for voksne og sigter i henhold til  
bekendtgørelsen mod at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappet. Endvidere tilbydes 
specialpædagogisk bistand og sekundært indtægtsdækket virksomhed 
 
 

Adm. - bygninger

Cafe´
Tryk

Bykollegierne

ASV-Erhverv

Psykisk udviklingshæmmede

Den 3 årige
Ungdomsudd.

Senhjene
skadede

Sindslidende

Udviklingsprojekter
Lokalt, nationalt og internationalt

Jobbutikken

CSV SydØstfyn – Hvem er vi?

Østerhuse

 
 
 
 
Centeret ligger i Svendborg centrum. Det er med vilje pædagogisk prioriteret, at det er placeret i 
centrum med henblik på, at kursisterne kan gøre brug af mulighederne her.  
 
 
Fyns Amt har haft en treårig ungdomsuddannelse for 18-25, der ikke kan rummes i det ordinære 
uddannelsessystem. Den tre-årige ungdomsuddannelse er fortsat efter kommunalreformen og har 
øget fokus på projekter, der handler om inklusion. Eksempelvis gennem ASV – erhverv 
(beskrivelse følger), hvor man benytter arbejdsprocesser som grundstamme i den kompenserende 
undervisning. Man forsøger at afprøve de unges erhvervsmæssige muligheder for at undgå, at de 
ender i beskyttede arbejdspladser. Der arbejdes også med at synliggøre kursisterne over for 
arbejdsgiverne. Man har således etableret en afdeling, der arbejder med den erhvervsrettede indsats. 
Bolig, arbejde, beskæftigelse er hjørnesten i ungdomsuddannelsen. Den tre-årige 
ungdomsuddannelse har 41 kursister i fuldtidstilbud. 
 

• Fyns Amts ungdomsuddannelse har til formål at udvikle den enkelte elevs voksenidentitet 
samt personlige kompetencer, således at elevens muligheder for aktiv deltagelse i 
samfundslivet fremmes. 

 

• Elevens bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem 
uddannelsen, og det bør tilstræbes, at eleverne efter endt ungdomsuddannelse er tilbudt 
arbejde, beskæftigelse eller anden uddannelse 
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”Bykollegierne”  i Svendborg.  

 
 
 
Inkluderende praksis 
Bykollegierne  
 
I tilknytning til CSV er ”bykollegierne”. På kollegierne kan unge mennesker med særlige behov 
lære at bo selvstændigt. De bor som på ethvert andet kollegium. Formålet angiver centeret som 
følgende: 
 

• Vi vil skabe et integreret undervisnings- og bomiljø i bymidten, hvor almendannende 
undervisning og et selvstændigt bo- og fritidstilbud kan foregå i en tæt og lærende 
sammenhæng. 

 
• Vi vil skabe et ungdomsmiljø i bymidten, hvor de unge på enge præmisser kan skabe 

netværk og spejle sig i en ungdomskultur. 
 

• Vi vil skabe rammer hvor den unge afprøver og afklarer sine bolig- og fritidsmuligheder 
i et autentisk miljø 

 
 
Centeret angiver, at tidligere ville der have været en automatik i at udsluse til støttecenter eller 
bofællesskabet. Nu visiteres man i højere grad i overensstemmelse med behov. Kommunen køber 
en plads. Det er på udlejekontrakt på samme måde som på det ordinære boligmarked. 
De unge kan tage del i ungdomsmiljøet i byen og være en del af miljøet. De unge kan bo der i op til 
tre år efter behov. 
 
Det er centeret der driver kollegiet i dagligdagen. Der etableres handleplaner for beboerne med mål 
for hjem og fritid. Det er primært de velfungerende med færrest problemer der visiteres.  
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De fleste beboere har kontakt til det offentlige med behov for individuel støtte. De har en 
hjemmevejleder eller et sted at gå hen, hvis de ikke kan læse regninger osv.  Nogle har besøg en 
gang om ugen. Idéen er, at de unge skal få oplevelsen af at bo selv. Støtten gives i 
overensstemmelse med dette formål.  
 
I perioden januar 2003 –  januar 2007 har man visiteret 29 unge til Bykollegierne i Svendborg 
25 af de unge er flyttet ind på kollegierne. Fire er flyttet i egen bolig med tilknytning til 
bykollegierne. Af denne gruppe er projektet afsluttet, så 15 unge er sluset fra kollegiet til egen 
bolig, to er i støttecenter og en i familiepleje. 
 
 
Inkluderende praksis 
Café Tryk  
I tilknytning til centeret findes en café, hvor de unge kan mødes efter skoletid. Caféen er etableret i 
erkendelse af, at de unge på CSV kan have vanskeligheder ved at opretholde sociale netværk. De 
kan benytte caféen fortsat, når de er stoppet med undervisningen, er i job og lever for sig selv.  
 
Café Tryk er udgangspunkt for fritidsaktiviteter, der sælges mad til catering, caféen er også et 
kontaktsted med mulighed for at komme i samspil med omgivelserne.  
 
Primære brugere af caféen er nuværende og tidligere elever. 
 
 

 
 
 
Formålet med caféen 
 

• Vi vil skabe et trygt og aktivt miljø der i samspil med omgivelserne udvikler nye 
muligheder for såvel brugerne som det omgivende samfund 

 
• Vi vil skabe en arbejdsplads, der ikke er institutionspræget, for mennesker med særlige 

behov. 
 

• Vi vil være drivkraften omkring et brugerstyret aktivitetscenter 
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Avisartikel 

13 unge elever på CSV SydØstfyn i Svendborg – Center for Specialundervisning for 
Voksne - afslutter et kursus i at drive en café med at overtage centrets Café Tryk og køre 
den i to dage, i dag tirsdag den 1. maj, og i morgen. 

Eleverne er mellem 18 og 25 år og går på den 3-årige ungdomsuddannelse. Under 
overskriften Café Blomst har de i tre uger lavet mad, vasket op samt lært om hygiejnen i 
et køkken, om udsmykning og kundeservice. – Målet med det lille kursus er at gøre 
vores elever selvhjulpne, siger speciallærer Berit Busck Jensen, CSV SydØstfyn. – Det 
er både arbejdstræning og et løft af det personlige selvværd. Det handler også om de 
små, konkrete succes’er, som er så vigtige for vores elever. For nogle af eleverne er 
kurset desuden en forberedelse til senere at kunne arbejde i et køkken.  

Kursets overskrift Café Blomst menes helt bogstaveligt: - Der er blomster overalt i 
cafeen – på bordene, på skiltene, på lamperne, siger Berit Busck Jensen. – Det er bare så 
flot! Og når de 13 elever har klaret de to dage i cafeen med madlavning, servering og alt, 
slutter de af med en fest onsdag aften. Her har hver inviteret tre gæster med, som de 
serverer en hel menu for. 

Café Tryk ligger i tilknytning til CSV SydØstfyn i Jernbanegade og er arbejdsplads for 
centrets tidligere elever og kursister og andre ligestillede, der efter jobtræning er ansat i 
skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse. Cafeen er åben for alle, men bruges først 
og fremmest af nuværende og tidligere elever og kursister. 

 
 
Inkluderende praksis 
Jobbutikken tilbud til borgere der er på førtidspension. 
 
 
Jobbutikken blev etableret med henblik på at tilbyde alle der havde ønske om det, tilknytning til det 
ordinære arbejdsmarked i skåne- eller fleksjob. Projektet retter sig også mod de der har fået tilkendt 
pension, som ofte er på beskyttet værksted.  
 
Baggrunden er centerets viden om kompetenceudvikling for mennesker med særlige behov. 
Jobbene tilpasses individuelt. For nogle kan det dreje sig om to timer om dagen. For andre 37 timer. 
Afhængig af, hvad den enkelte har mulighed for at udføre.  
 
Indholdet i jobbutikken er, at deltagerne får kompetencegivende kursus på arbejdsmarkedets egne 
uddannelser.  
 
 
 
 

 

 Livreddende førstehjælp og elementær brandslukning 

 

Her lærer de både faglige og personlige sociale kompetencer: at 
komme til tiden, være sammen med de andre kursister. Efter 
undervisningsperioden er der praktik på arbejdspladser. Disse er 
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med udgangspunkt i den enkeltes ønsker. Jobkonsulentens erfaring er, at det nærmest aldrig er de 
jobmæssige funktioner, der giver vanskeligheder.  
 
Der er ti deltagere på hold ad gangen. En gang om måneden mødes holdet med jobkonsulenten, der 
også kan kontaktes løbende. 
 
Projektet har succes. De første seks deltagere er i arbejde. Der følges op og justeres løbende, men 
det har ikke været omfattende justeringer der har været tale om.  
 
For de der var ansat på beskyttet værksted tidligere var det kommunen, der gav et tilskud til 
værkstedet. Nu betaler virksomheden løn til medarbejderen. Kommunen sparer kr. 72.000 i form at 
færre tilskud til de beskyttede værksteder og løn til medarbejderne. 
 
Erfaringerne viser endvidere, at jobbutikkens brugere har fået større netværk, færre lægebesøg, 
mindre misbrug, gør mindre brug af det offentlige. At de alt i alt har fået mere kvalitet i livet.  
 
Jobkonsulenten angiver at projektets indstilling er, at undlade at fokusere på det deltagerne ikke kan 
og i stedet fokusere på det de kan, og at der samarbejdes med arbejdsgiveren om dette. De prøver at 
finde frem til erhvervsevnen hos hver enkelt. På AMU sættes deltagerne i nogle udfordrende 
situationer, hvor det oftest går godt.  
 
Gennem opsøgende arbejde skabes mulighederne.  
 
Eksempelvis er Mads medarbejder på det lokale hotel. Han har taget kurser i ti uger på AMU med 
personlig udvikling, hygiejne, grundliggende edb osv. Nu har han sine særlige funktioner på 
hotellet. Han tager imod råvarerne, og lægger dem på plads på lageret. Han finder det frem kokkene 
skal bruge.  
 
Forløbet er anlagt til ti uger, men udslusning foregår løbende.  
 
 
 
Man har haft held med at sluse indtil videre 28 elever ud i forskellige former for beskæftigelse på 
det ordinære arbejdsmarked på særlige vilkår. 
1 til ordinært job 
7 til fleksjob 
7 til skånejob 
4 til videre afklaringsforløb  
7 til beskyttet beskæftigelse 
1 til VUC 
1 til Social- og sundhedsskolen 
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ASV Kolding-Fredericia 
 
Centeret tilbyder undervisning under Lov om Specialundervisning for Voksne. Det dækker Kolding 
og Fredericia med hovedcenter i Kolding og en filial i Fredericia. 
 

 

 
Der er fire afdelinger, der betjener følgende kursistgrupper: 

• Mennesker med udviklingshæmning og dermed ligestillede 
• Mennesker med ordblindhed eller andre faglige vanskeligheder 
• Mennesker med sindslidelser, med socioemotionelle problemer og/eller kontaktforstyrrelser 
• Mennesker med sent erhvervet hjerneskade. 

 
Målet er, at så mange som muligt af ASV’s kursister skal kunne inkluderes i de almindelige 
uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet. 
 
På årsbasis er der 4 – 500 kursister. De fleste undervises på centret i Kolding eller i filialen i 
Fredericia, men der undervises yderligere efter behov, eksempelvis på: Produktionsskoler, 
væresteder for mennesker med sindslidelser, VUC (Voksenuddannelsescentrene), private 
virksomheder. 
 
ASV Kolding-Fredericia har gennemgået en udvikling mod at blive et ekspertisecenter, der ud over 
den egentlige kerneydelse rådgiver andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder i såvel det 
private som det offentlige erhvervsliv. 
 

 

 

Inkluderende praksis 

UFO - uddannelsesforberedelse 

 
 
UFO henvender sig til yngre mennesker med et uafsluttet eller mangelfuldt folkeskoleforløb bag 
sig. Det er mennesker, der har som mål at komme videre i eksempelvis et AVU-forløb eller i en 
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ungdomsuddannelse - men af personlige og/eller faglige årsager ikke umiddelbart kan leve op til de 
krav, de vil blive mødt med i et uddannelsesforløb. Måske er de heller ikke helt afklarede omkring 
uddannelsesønsker og muligheder. 
 
Målet med UFO er at komme nærmere en afklaring og så vidt muligt at klæde den enkelte på, både 
fagligt og personligt. 
 
UFO tilbyder et intensivt forløb med 20 timers ugentlig undervisning med vægten lagt på dansk og 
matematik. Engelsk og edb vil også indgå ligesom samfundsfag er integreret i undervisningen. Som 
udgangspunkt er der tale om et et-årigt forløb, hvor små praktikophold på forskellige 
uddannelsessteder arrangeres mod slutningen af forløbet. Hvert forløb er individuelt tilrettelagt med 
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Undervisningen foregår på små hold med 
højst syv deltagere. Som udgangspunkt for den individuelle undervisningstilrettelæggelse foretages 
læse/stavescreening samt regnescreening før undervisningens start. I enkelte tilfælde vil der blive 
tilbudt en PAS-afdækning. 
 
Undervisningen rummer også træning i det at være studerende, med alt hvad det indebærer: 
Hjemmearbejde i mindre omfang, det at kunne arbejde stabilt og selvstændigt og samtidig indgå på 
et hold med de sociale kompetencer, det kræver.  
Man vil opleve at blive mødt med stor støtte og anerkendelse, men også med krav. Deltagernes 
motivation er en forudsætning. 
  
De 20 ugentlige lektioner er fordelt med 10 lektioner dansk, 6 lektioner matematik, 2 lektioner edb 
og 2 lektioner engelsk. I øvrigt vil samfundskendskab indgå i undervisningen. 
Der er høj grad af samarbejde mellem fagene og holdets lærere.  
 
I danskundervisningen er fokus på læse- og staveundervisning for at forbedre den enkeltes 
skriftsproglige færdigheder og/eller kompensere for vanskelighederne. Udgangspunktet vil i høj 
grad være vedkommende tekster, der kan motivere den enkelte, og der vil så vidt muligt også være 
”smagsprøver” på de tekster/opgaver, kursisterne vil møde i deres kommende uddannelsesforløb. 
Edb og kendskab til forskellige IT-hjælpemidler indgår i undervisningen. 
 
Matematikundervisningens sigte er, at kursisten forbedrer og genopfrisker sine regnekundskaber, 
samt at hjælpe kursisten til at finde metoder, der kan afhjælpe regneproblemerne. Undervisningen 
vil tage udgangspunkt i situationer fra hverdagen og arbejder med de basale regnekundskaber. 
Yderligere inddrages emner og opgaver som kursisten vil møde i deres kommende 
uddannelsesforløb.  
 

Engelskundervisningens indhold kan f.eks. være at udbygge talesproget i hverdagssituationer. 
Derudover vil der indgå lytte- og taleøvelser, enkle skriveøvelser. Kendskab til de krav der stilles i 
det kommende uddannelsesforløb indgår i undervisningen. 
 
Edb-undervisningen giver grundliggende kendskab til, hvad en EDB maskine er, og hvad den kan. 
Der er indføring i tekstbehandling, tegneprogrammer, internet og e-mail. 
 
Undervisningen er delvist tilrettelagt under lov om kompenserende specialundervisning og delvist 
betalt af kommunen. 
 



 46 
 

 
Besøg i dansk- og matematikundervisningen i UFO 
Lone fortæller, at hun er enlig mor med tre skolesøgende børn. Hun har tidligere arbejdet på et 
bogbinderi, men der tjente hun for lidt, og hun fik lyst til at tage en uddannelse. Drømmen er at 
blive møbelsnedker. Hun er nu på UFO holdet med i alt 20 ugentlige timer i matematik og dansk. 
Hun forventer at begynde på VUC, 9. klasse statskontrolleret prøve i matematik og dansk til august 
2007. 
 
Jeanette har en kæreste, der frekventerer misbrugscentret. Han er ordblind, og hun håber at kunne 
hjælpe ham. Jeanette har et barn, der er i en familiepleje, som hun selv har været med til at vælge. 
Hun besøger sønnen to gange om ugen. Hun ville egentlig gerne være dyrepasser, men det er 
næsten umuligt at få en praktikplads. Derfor satser hun nu på at komme i arbejde som maler.  
 
De er begge meget glade for matematik og har allerede bestået FVU matematik, trin 2. 
 
Begge er lidt ordblinde og får genopfrisket alt det, som enten ikke er lært før eller som er glemt. De 
arbejder i dansk p.t. med at skrive stile (historier). Lone læser dagligt højt for sine børn, ellers læser 
hun ugeblade og aviser. Jeanette har skrevet læserbrev til Familie Journalens brevkasse, hvor 
tidligere socialminister Karen Jespersen er redaktør. Hun viste med stolthed sit læserbrev og Karen 
Jespersens svar frem. 
 
De er begge enige om, at ASV er et godt sted for mennesker med problemer. De mener, at man 
bliver bedre undervist her, og så er der fred og ro på små hold. Jeanette ville dog gerne have at 
undervisningen lå lidt nærmere hendes bopæl. 
 
 
 

Inkluderende praksis 
Projekt virksomhedshold 
 
Projekt virksomhedshold har til formål at bringe deltagerne nærmere arbejdsmarkedet således, at de 
bliver klar til at arbejde i et ordinært job, flexjob, alternativt at indstille til førtidspension og skåne 
job på baggrund af den pædagogiske afdækning. 
 
Fokuspunkterne tager udgangspunkt i Kommunens ressourceprofil og skema vedrørende ”Faglige 
og praktiske kompetencer i relation til arbejdsmarkedet”.   
 
Der lægges i undervisningen særligt vægt på følgende: 

• Arbejdsmarkedserfaring før og efter projektet 
• Uddannelse, herunder evnen til at læse, skrive og regne 
• Sociale og personlige kompetencer, herunder evnen til at indgå i sociale 

sammenhænge samt samarbejde 
• Omstillingsevne, herunder hvordan deltageren takler nye og uvante 

situationer/arbejdsområder 
• Indlæringsevne, hvordan tilegner deltageren sig ny viden og kunnen før og 

efter projektet 
• Præstationsforventninger; herunder selvtillid og selvværd 
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• Opmærksomhed og selvstændighed. Er deltageren i stand til eller hvad skal 
der til for at: deltageren kan fastholde opmærksomheden omkring eget 
arbejde på trods af, at der sker meget rundt omkring. At deltageren 
foretager retjek at eget arbejde og derigennem opdager evt. fejl og 
mangler. At deltageren selv går i gang og holder sig i gang omkring en 
opgave 

• Arbejdsidentitet, herunder hvordan deltageren identificerer sig med af have 
et arbejde 

• Mødedisciplin 
 
Før, under forløbet beskrives punkterne og der opsættes undervisningsmål ud fra disse. Efter 
forløbet evalueres samtlige punkter. 
 
Forud for projektet kontakter sagsbehandlere ASV vedrørende en deltager, de mener vil været egnet 
til undervisning på Virksomhedshold. Der aftales et visitationsmøde med deltager, sagsbehandler og 
konsulent fra ASV. Hvis deltageren kan visiteres til holdet modtager deltager og socialrådgiver 
hurtigst muligt et brev vedrørende tid til en pædagogisk afdækning af deltageren.  
 
Til den pædagogiske afdækning benyttes bl.a. PAS og Kompas. PAS er en pædagogisk afdækning, 
der afdækker deltagerens kompetencer, og hvor man ud fra resultatet kan komme med en 
pædagogisk hypotese om, hvordan man bedst støtter op omkring personen. Områder der belyses er 
bl.a. evnen til at fastholde opmærksomheden omkring en opgave, evnen til at være fleksibel og lave 
retjek på eget arbejde, evnen til at huske og forstå det man høre og ser, hvordan en instruktion og en 
arbejdsopgave skal struktureres for at deltageren kan løse opgaven, evnen til selv at lave 
hensigtsmæssige strategier og løsningsforslag, muligheder for at kompensere for eventuelle 
svagheder, samt hvordan den enkelte deltager bedst profiterer af hjælp. Kompas er en afdækning, 
der fortæller noget om den enkelte deltagers personlige og sociale kompetence, således at man 
bedre kan støtte op omkring den enkelte. Resultaterne af afdækningerne danner baggrund for den 
undervisning samt de kompenserende tiltag, der vil blive foreslået virksomheden.  
Der udarbejdes både en pædagogisk beskrivelse til læreren på holdet samt en beskrivelse til brug på 
en arbejdsplads.  
 
Når resultatet fra afdækningerne foreligger, indkaldes deltageren til møde med sagsbehandler, 
virksomhedskonsulent, lærer samt tester, hvor resultatet af afdækningen gennemgås. Ud fra 
resultaterne og deltagerens ønske diskuteres mulige arbejdsområder og arbejdspladser. Dette danner 
udgangspunkt for virksomhedskonsulenten, når denne skal finde en egnet praktikplads.    
Virksomhedskonsulenten finder virksomheder til deltagerne. 
 
Når virksomhedskonsulenten har fundet en virksomhed aftales et besøg på denne hvor deltager, 
virksomhedskonsulent lærer og evt. tester deltager. Dette møde er et ansættelses møde, hvor 
resultaterne fra den pædagogiske afdækning gennemgås, og hvor retningslinier for samarbejdet 
fastlægges, og virksomhedernes forventninger til medarbejderen, projektet og ASV afdækkes. Hvis 
der er skriftlige instruktioner og regler, som deltageren skal kunne læse, kopieres disse, foruden 
uskrevne regler på arbejdspladsen afdækkes, således at læreren allerede fra starten har noget 
relevant materiale at undervise ud fra.  
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Under hele forløbet er der en tæt kontakt mellem sagsbehandler, virksomhedskonsulent, mentor og 
ASV, der kontakter hinanden løbende, hvis der opstår situationer, der er af betydning for den anden 
part. Denne kontakt kan være via mail og/eller telefon, og der kan indkaldes til møder.  

 
 
Besøg og samtale på virksomhedsholdet 
Henriette var indtil for kort tid siden i praktik i byens store Føtex i parfumeriafdelingen. Hun er nu i 
praktik i et mindre Føtex supermarked i midtbyen i tekstilafdelingen, hvor hun lægger på plads efter 
kunderne m.m. Hun er meget glad for at arbejde med tøj, som hun går meget op i. ”Hun er 
ordensmenneske, hvilket også ses på hendes værelse”, siger en anden kursist. Hun er mere glad for 
at være i den lille forretning, for her føler hun sig som en del at den samlede personalestab. Hun er 
således med til det sociale og bliver også spurgt til råds sammen med de andre ansatte. 
Henriette skriver digte, som hun lægger ind på sin hjemmeside. Hun får også mange anerkendende 
henvendelser.  
 
Maria er i praktik i Aktivitetshuset, som er et hus for alle borgere, også mennesker med et handicap. 
I praktikperioden arbejder hun med rengøring, vask og medhjælp overalt i huset. Der er værksteder, 
en lille butik, hvor brugernes produkter sælges, bla. ved det årlige påskemarked. Der er også 
klubber (ungdoms-, ældreklubber m.fl.). Denne kursist har diabetes, og hun venter på at få et 
fleksjob i ældreplejen, hvor hun skal lave mad, hjælpe de ældre, gøre rent m.m.  
 
Hun viser sig at være en ret habil tegner. Hun har tegnet i mange år og koncentrerer sig nu mest om 
tegneseriefigurer, som hun tegner på PC’eren. Hun har lagt mange af sine tegninger ud på sin 
hjemmeside. Hun får mange besøgende her, og for kort tid siden fik hun et interessant tilbud fra en 
amerikaner, som ønskede at købe tegninger af hende til sine egne tekster til en tegneserie.. Hun og 
hendes lærer har henvendt sig til en advokat, som skal vurdere, skrive kontrakt m.m. 
 
Lisbeth er i praktik på et beskyttet værksted, hvor hun bl.a. arbejder i genbrugsbutikken ”Proaktiv”. 
Hun har dårlig ryg, og hun er på værkstedet for at blive afprøvet m.h.p. pension. Hun er meget glad 
for at være på værkstedet og håber, hun kan blive der, hvis pensionen går i orden. 
 
 

På virksomhedsholdene arbejder man nu målrettet mod at tilrettelægge undervisningen i 
overensstemmelse med den enkelte kursists forudsætninger, kompetencer og behov og tillige i 
overensstemmelse med hver enkelt virksomheds særpræg. 
 
Ifølge lederen af virksomhedsprojektet, er det meget vigtigt for den enkelte kursist at være fortrolig 
med arbejdspladsens kultur, arbejdsmoral, humor m.m. Det er endvidere afgørende, at 
virksomheden har gjort sig helt klart, hvilke arbejdsopgaver, der ønskes løst og hvilke kompetencer, 
der forventes af den nye medarbejder. 
 
På samme måde må kursisten, som skal i praktik (eller i arbejde) være meget bevidst om, hvilke 
kompetencer hun har at tilbyde, hvilke opgaver, hun har svært ved og hvordan hun helst skal 
instrueres i nye opgaver. 
 
 
Alle kursister har en mentor på praktikstedet. Som oftest er denne ulønnet. Erfaringen er, at de 
”uuddannede” mentorer er langt bedre til at støtte og vejlede kursisterne/praktikanterne end de 
uddannede pædagoger i f.eks. bofællesskaber. 
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Inkluderende praksis 
Ekstern beskæftigelse Horsens 
Ekstern beskæftigelse er oprettet i medfør af Servicelovens og er i dag en ekstern afdeling af Reva-
Center BOMI. Der er ansat 3 pædagoger og en kontorassistent til at varetage det daglige arbejde 
med i alt 65 ansatte. De ansatte er primært mennesker med udviklingshæmning, men også 
mennesker med sent erhvervet hjerneskade og enkelte mennesker med sindslidelser. 
Ekstern Beskæftigelse er en jobformidling for mennesker med udviklingshæmning og andre 
funktionshindringer. Opgaven er at skabe individuelt sammensatte jobtilbud så nær det normale 
arbejdsmarked som muligt.  
Ekstern Beskæftigelse har i dag ca. 65 mennesker i jobs på offentlige og private virksomheder. Der 
er tale om små og mellemstore virksomheder, f.eks. inden for service (kantine, pedelvirksomhed), 
cykelværksted, landbrug, børnehave, møbelfirma, supermarked m.m.. Det er forholdsvis let at finde 
virksomheder i Horsensområdet, der vil indgå aftaler med Ekstern Beskæftigelse. 
 
Når der er ledige stillinger, opretter Ekstern Beskæftigelse stillingsopslag, som interesserede kan 
reflektere på. De sender så ansøgninger (de kan få hjælp til at skrive) til pågældende virksomhed, og 
de bliver indkaldt til ansættelsessamtale, og virksomheden vælger, den bedst egnede, hvis der er 
flere ansøgere. Begge parter har et opsigelsesvarsel på en måned., men ansættelsesforholdet kan i 
særlige tilfælde ophøre omgående, hvis én af parterne ønsker det. 
 
Brugerne skifter af og til job, når de får lyst til at prøve noget nyt, og brugerne kan også vælge en 
uddannelsesperiode på ASV Horsens eller en anden uddannelsesinstitution, inden de søger nyt job. 
 
Der er dog en del længerevarende ansættelsesforhold, og det er også sket i et enkelt tilfælde, at en 
bruger har valgt at opgive sin pension til fordel for et fleksjob. 
 
Ekstern Beskæftigelse er nu kendt blandt virksomheder, sagsbehandlere og brugere. En del brugere 
henvender sig selv, men ofte er det sagsbehandlere og støttecentre, der formidler kontakten.  
 
Brugerne testes ikke. Grundige samtaler med Eksterns Beskæftigelses jobkonsulenter med 
udgangspunkt i brugerens ønsker danner grundlag for jobformidlingen. Virksomheden må på sin 
side have gjort sig klart, hvad den efterspørger, og hvilke opgaver, den ønsker løst. Ekstern 
Beskæftigelse har en vigtig opgave med at afdække virksomheden, så brugeren, der bliver ansat er 
grundigt orienteret om, hvad der forventes, hvem, der er kontaktperson, hvilke opgaver hun skal 
løse, hvordan man omgås på netop denne virksomhed m.m.  
I den første ansættelsestid aflægger jobkonsulenten besøg på virksomheden en gang om ugen. 
Antallet af besøg afpasses efterhånden behovet, som kan være 1 - 2 gange om måneden.  
 
Én gang om måneden samles alle brugere til møde med Ekstern Beskæftigelses leder og 
konsulenter. Her drøftes fælles anliggender, der orienteres om ledige stillinger og brugerne kan få 
lejlighed til at fortælle om successer, problemer og episoder fra dagligdagen på de mange 
virksomheder. 
 
Med jævne mellemrum rekvirerer Ekstern Beskæftigelse kurser til alle eller til grupper af brugere 
på ASV Horsens, men også hos andre kursusudbydere. Brugerne deltager kun i ringe omfang i de 
kurser, virksomhederne tilrettelægger for deres medarbejdere. 
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Ekstern Beskæftigelse har næsten gennem alle årene kæmpet mod voldsom modstand fra de 
beskyttede værksteder. Dertil kommer, at det ikke er lykkedes Vejle Amt at etablere lignende 
institutioner i de andre store byområder i amtet. Det har været svært for politikerne at acceptere 
denne ulighed, og man besluttede derfor for 3 år siden at nedlægge Ekstern Beskæftigelse som 
selvstændig institution og lægge den ind under Reva-Center Bomi. 
 
Der har således meget ofte været turbulens om Ekstern Beskæftigelse, og især brugerne har været 
meget aktive for at bevare deres unikke institution, som de føler en meget nær tilknytning til. De 
fleste brugere i Ekstern Beskæftigelse ønsker ikke ar arbejde i beskyttede værksteder, men 
værdsætter den frihed og normalitet, de finder i Ekstern Beskæftigelse. 
 
Såvel brugere som leder og jobkonsulenter kæmper for at komme så langt væk fra det beskyttede, 
det unormale og det ekskluderende som muligt, og det store ønske er i dag, at Ekstern Beskæftigelse 
kunne blive en del af Jobcenter Horsens. 
 
 
 
 
Samtale med fem medarbejdere i Ekstern Beskæftigelse 
De fem personer, der har meldt sig til interview er alle ansat i Ekstern Beskæftigelse (EB). De bor 
dels i bofællesskaber, hvor der er tilknyttet pædagoger og dels i egne lejligheder, hvor støtten fra 
kommunens hjemmevejledere (efter eget ønske) er begrænset. De arbejder således: 
 
I en børnehave, hvor opgaverne er tøjvask, kaffebrygning, borddækning, opvask, gøre klar til møder 
og passer telefon. 
 
    

• I  ”Superbest”, hvor opgaverne er at gå i banken, tage med på vandreture, feje udendørs 
m.m. 

• I sportshal, hvor opgaverne er rengøring, f.eks. gulvvask (med maskine), holder udendørs 
arealer, hjælper til med opkridtning, oprydning. 

• På en skole som pedelmedhjælper, hvor opgaverne er at pakke mælk til klasserne, rengøring, 
vedligeholdelse og oprydning udendørs, opkridtning. 

• EB’s kontor, hvor arbejdsopgaverne er at gå byærinder, gøre rent lave kaffe m.m. Arbejder 
endvidere i et bofællesskab, hvor opgaverne er rengøring af fællesarealer. 

 
De ansatte beskriver, at det vigtigste er at have en god arbejdsplads, hvor man trives og føler, at det 
er meningsfyldt, hvad man laver. Det føles vigtigt at komme ud blandt andre mennesker – at være 
inkluderet i en virksomhed. Ofte varierer arbejdsopgaverne, man får ansvar, og det er godt og 
udviklende. Men det er meget vigtigt, at man har EB i ryggen med jævnlige besøg og mulighed for 
at kontakte én af konsulenterne for en snak eller et ekstraordinært besøg. De månedlige 
personalemøder for alle ansatte er meget værdifulde, idet man der kan få talt sammen om, hvordan 
det er at være ansat på ”normale” vilkår, og hvordan man takler dagligdagen. Møderne er med til at 
styrke de ansatte i forhold til den udfordring, det er, at arbejde ”alene” på en arbejdsplads med 
kolleger.  
 
De problemer, der opstår, er f.eks. uoverensstemmelser med arbejdsgiveren. Det kan være om selve 
arbejdsopgaverne, men det kan også være problemer, der opstår, når en ansat ud over jobbet har 
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andre vigtige arbejdsopgaver, f.eks. formandskab i en forening. I et sådant tilfælde arrangerer EB et 
møde mellem arbejdsgiver, den ansatte og EB, hvor arbejdstid m.m. aftales. Det er ikke 
ualmindeligt, at de ansatte ønsker at drøfte private problemer med konsulenterne. Det hænger 
sammen med, at de ansatte ikke har så megen støtte fra kommunen (hjemmevejlederhjælp), og at de 
ikke ønsker at drøfte deres private problemer med deres kolleger på arbejdspladsen. Der er både tale 
om småting og mere alvorlige ting. Der er ingen tvivl om, at de ansatte sætter megen pris på 
konsulenterne og har megen fortrolighed med dem.  
 
De ansatte fokuserer meget på talsmandsordningen, der er/var gældende i Vejle Amt. Talsmændene 
vælges af de ansatte for 2 år ad gangen og har til opgave at være talsmænd for de ansatte, som de 
vælges af. Talsmændene arrangerer udflugter og andre fælles arrangementer. Talsmændene har 
endvidere indflydelse på tilrettelæggelsen af de temadage, som EB arrangerer for de ansatte og på 
tilrettelæggelsen af personalemøder og julefrokoster. Talsmændene bruges ikke til 
problemløsninger. Den opgave varetages udelukkende af konsulenterne. Der er stor utryghed m.h.t. 
den fremtidige talsmandsordning, idet der kun er givet løfte om, at talsmændene i de tidligere Vejle 
Amts byer kun må samarbejde i ét år. Derefter må talsmændene i Horsens formodentlig søge 
samarbejde med institutioner i Region Midtjylland, men der findes angiveligt ingen 
talsmandsordning. Samarbejdet mellem talsmændene i de 4 byer har været værdifuldt, og der var 
endvidere en fællestalsmandsordning i forhold til Vejle Amt, som åbenbart ikke kan fortsætte. 
 
På spørgsmålet, om der noget at være utilfreds med i EB, kommer de ansatte til kort. 
Tilsyneladende er der et meget fortroligt og næsten varmt forhold mellem de ansatte og 
konsulenterne, den enkelte ansatte bliver hørt ved konsulentbesøgene og på personalemøderne, og 
man taler sig og argumenterer sig til rette i EB.  
 
Utilfredsheden kommer derimod kraftigt til udtryk i forhold til det tidligere Vejle Amt og til dels i 
forhold til Horsens Kommune. (de afsnittet ”Vejle Amt og Horsens Kommune”)  
 
Fire af de ansatte har tidligere været ansat på beskyttede værksteder. Én har kun været i EB.  
 
De ansatte giver udtryk for, at de føler sig ”bedre” end dem, der er ansat på de beskyttede 
værksteder. De mener, de har flere ressourcer, og at de kan magte flere opgaver. De mener ikke, de 
beskyttede værksteder tilbyder de jobs, som de efterspørger, og at mulighederne på de beskyttede 
værksteder ikke er tilstrækkeligt brede. At være ansat på EB forekommer mere ”normalt”, og man 
føler sig ikke sat i bås og ikke klientgjort. At anbringe mennesker med udviklingshæmning i en 
særlig bygning forekommer diskriminerende, og de ansatte ønsker at undgå al form for stempling 
og diskriminering. Man mener endvidere, at det er meget gavnligt for mennesker med 
udviklingshæmning at møde og færdes blandt andre mennesker, en mulighed, der ikke findes på de  
beskyttede værksteder. 
 
De, der arbejder på beskyttede værksteder, har dog den fordel, at transport til og fra arbejde er 
gratis. En sådan ordning findes ikke i EB. 
 
For et par år siden afskaffede Vejle Amt som det eneste amt sygedagpenge for de ansatte i amtets 
beskyttede værksteder, herunder EB. Det oplyses, at det på en temadag for amtets talsmænd blev  
afsløret, at de ansatte på et værksted i Fredericia modsætning til de ansatte på amtets øvrige 
værksteder (incl. EB) aldrig havde fået sygedagpenge. Amtet følte sig herefter foranlediget til at 
afskaffe sygedagpenge for alle. De ansatte er meget fortørnede over amtets beslutning og føler sig 
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diskrimineret i forhold til deres arbejdskolleger på deres respektive arbejdspladser. Beslutningen er 
lovmedholdelig, men de ansatte har via Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) klaget til 
Socialministeriet, og de håber fortsat på ”at vinde sagen”. 
 
Løsningen med at lægge det selvstændige EB ind under revalideringsinstitutionen BOMI blev 
opfattet af de ansatte i EB som om amtet ikke brød sig om EB, og at det der foregår i EB, burde 
være én af opgaverne på de beskyttede værksteder. De ansatte er meget skuffede over, at de ikke 
blev hørt. Det er med henblik på sådanne sager talsmandsordningen er etableret.  
 
Utilfredsheden med hele denne plan for ensartethed forstærkedes af, at de ansatte slet ikke kendte 
BOMI, og at der på BOMI ikke er en talsmandsordning. De ansatte i EB kender fortsat ikke BOMI, 
som de er en del af og har intet fælles med BOMI og de mennesker, der arbejder der. 
 
De ansatte føler, at beslutningerne er blevet trukket ned over hovedet på dem. Når de sammenligner 
sig med andre borgere, føler de sig overset og nedgjort. 
 
Én af de ansatte giver udtryk for, at hun ikke har noget at indvende imod, at EB er en del af BOMI, 
blot EB består som tilbud. 
 
Vejle Amt skal have ros for som det eneste amt at have indført talsmandssystemet. Det forekommer 
forkert, at mennesker med udviklingshæmning ikke har en eller anden form for tillidsmands- eller 
talsmandssystem. 
 
Der hersker blandt de ansatte utryghed i forhold til, at Vejle Amt ikke længere eksisterer. Man 
kender ikke Horsens Kommune og er ikke sikker på, hvordan forholdene bliver i tiden fremover. De 
gamle forhold med et velfungerende talsmands- og fællestalsmandssystem forekom mere 
overskueligt, og man kendte både overordnede ansatte samt nogle politikere i amtet, som af og til 
deltog i de store talsmandsmøder. 
 
De nye forhold efter kommunesammenlægningen og usikkerheden i forhold til Horsens Kommune 
forekommer uoverskuelige og truende. Hvad kan kommunen finde på at gøre med EB? 
 
Hvis Horsens Kommune nu skulle finde på at nedlægge EB, er de ansatte overbeviste om, at det 
hele også falder sammen her i Horsensområdet, sådan som det gjorde i de andre byer, og at de 
ansatte her mister deres gode arbejde. 
 
 
Samtale med ansat i Ekstern Beskæftigelse 
Anne oplyser, at hun bor i en almindelig lejlighed i det almennyttige boligbyggeri i Horsens.  
De første år efter endt voksenspecialuddannelse (1987) arbejdede hun på beskyttet værksted i Vejle, 
hvortil hun kørte dagligt med bus. Hun arbejdede i systuen, med rengøring og kantinearbejde. Hun 
var også i en periode i montageafdelingen, hvor hun sorterede skruer og polerede leverpostejdåser. 
Hun var godt tilfreds med at være på dette værksted, men afstanden blev for stor (hun skulle op kl. 
5 om morgenen).  
 
Hun søgte derfor og fik job i Café Amalie i Horsens (café for mennesker med udviklingshæmning). 
Her lavede hun mad, købte ind og serverede om aftenen. 
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Senere søgte hun og fik arbejde på EB’s kontor, hvor hun har arbejdet siden. Her består arbejdet i 
rengøring, indkøb, klargøring til møder m.m. Hun har eget skrivebord i kontorlandskabet og er 
angiveligt en skattet medarbejder. Hun er selv meget glad for jobbet, og er meget engageret i det.  
Hendes nærmeste kollegaer er sekretæren og EB’s tre konsulentansatte. Hun føler sig som en 
ligeværdig del af den samlede medarbejderstab og bliver behandlet som sådan. Hun har det godt 
med kollegerne og kan tale med dem om alt. Der er en del møder, som hun ikke deltager i, men det 
føler hun ikke forkert, for hun har jo sine egne arbejdsopgaver.  
 
I fritiden arbejder hun med billedredigering. Hun har taget et pc kursus i det ordinære 
uddannelsessystem. 
 
Hun har en stamcafé i byen, som ikke er Café Amalie (café for mennesker med 
udviklingshæmning). Hun trives med at være alene og kan lide at komme samme sted, hvor hun 
føler sig velkommen. Hun savner ikke noget m.h.t. fritiden., for hun er og har altid været god til at 
beskæftige sig selv. ”Der er mange ting, jeg ikke er så god til, men jeg er god til at beskæftige mig 
selv. Sådan er det med os handicappede, vi skal ikke underholdes.”  ”Mit handicap er at være 
udviklingshæmmet. Det må jeg jo være, for ellers havde jeg jo ikke været elev på Bygholmskolen” 
(specialskole).  
 
Når hun en sjælden gang føler sig ensom, går hun en tur, og måske går hun ind et sted og får en kop 
kaffe.  
 
På spørgsmålet om, hvorvidt hun føler sig på lige fod med de andre borgere i Horsens, svarer hun 
efter nogen betænkningstid: ”Både og!” ”Selvom jeg har et handicap, føler jeg mig i det daglige 
ikke anderledes.” Hun har ikke oplevet at blive diskrimineret og føler sig i det store og hele 
velkommen.    
 
Under en julefrokost på en restaurant i Vejle for år tilbage oplevede hun, at der blev grinet ad 
medarbejderne fra EB. Det var meget ubehageligt, for hun vidste jo ikke, om det specielt var rettet 
på hende. 
 
Hun er bevidst om at klæde sig og opføre sig ”normalt”, og når hun går rundt i byen, passer hun sig 
selv. Hun henvender sig aldrig til fremmede, og har heller ikke så stort behov for at tale med andre. 
 
Hun kommer ikke sammen med kollegerne fra EB. Hun har dog en god ven, og de besøger 
gensidigt hinanden, bl.a. til fødselsdage. Hun nævner endvidere en skolekammerat fra 
Bygholmskolen, som hun stadig kommer sammen med. Denne veninde ”har holdt sig uden for 
systemerne”, hun bor i egen lejlighed og har et almindeligt rengøringsjob, men hun har kun få 
interesser, stort set ingen venner og tilbringer det meste af sin tid sammen med sin mor, der er 
blevet enke for nogle år siden. Når veninden er på besøg, har hun ofte sin lidt ældre søster med. Hun 
arbejder nu i EB. 
 
Med jævne mellemrum tager hun på charterrejse med bus (Harzen, Budapest). Her har hun haft god 
kontakt med de andre deltagere. Hun bor dog altid på eneværelse, for hun har ikke lyst til at bo 
sammen med en fremmed dame. Til sommer skal hun til Prag, hvor hun har været et par gange før. 
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Hun synes, at hun har passende uddannelsesmuligheder. Af og til har hun gået i almindelig 
aftenskole til engelsk, tysk og EDB. Hun har altid befundet sig godt her. Hun har også været et år på 
Nørgaards Højskole, og så har hun deltaget i de kurser, som EB har arrangeret.  
 
 
 
 
 
Opsamling – inkluderende praksis i Danmark 
Specialundervisning for voksne i Danmark er fortsat oftest med udgangspunkt i segregerede 
institutioner. Undervisningen foregår på centre, hvor der ofte kun kommer mennesker med særlige 
behov samt personale. Der lægges vægt på diagnoser og kategorier, og man undervises på hold med 
mennesker med samme diagnose.  
 
Inden for disse segregerede foranstaltninger har vi besøgt institutioner, der tilstræber at skabe 
inkluderende praksis, og som sætter mål der vedrører deltagelse. Institutionerne arbejder med at 
skabe og påvirke mulighederne i uddannelsessystemet og på arbejdspladser. Positivt kan man tolke 
det sådan, at det er de trygge rammer, der danner afsæt for at afprøve det mulige og møde 
grænserne for det mulige. Omvendt kan man sige, at det er vanskeligt at arbejde inkluderende i en 
tradition, der er meget segregerende.  
 
Projekterne afprøver forskellige muligheder for deltagelse og rummelighed.  
Den fysisk funktionelle integration med mulighed for at bygge sociale fællesskaber ses i 
erhvervsuddannelserne i Selandia, hvor de unge undervises på samme uddannelsesinstitution som 
andre unge. De får faglige kompetencer, og der udstedes uddannelsesbeviser, der dokumenterer 
disse. endvidere undervises alle de unge af faglærerne på Selandia, og ikke adskilt, således at nogle 
undervises af speciallærere og andre af faglærere. VAFSU er således eksempel på, at gøre 
uddannelsessystemet mere rummeligt og lægge tilrette, så det bliver muligt for flere at deltage. 
Undervisningen er fysisk placeret på den store uddannelsesinstitution. Med udgangspunkt i 
projektet skabes muligheder for deltagelse på arbejdspladser efterfølgende.  
 
Man kan sige, at den måde at tilrettelægge uddannelse på lægger op til, at der også skabes 
muligheder efter uddannelsen, for at deltage på arbejdspladser. Lisa er et eksempel på, at der er 
etableret en arbejdsplads, hvor den unge kvinde tilsyneladende er en inkluderet del af 
arbejdspladsen.  
 
Visse centre har en strategi for at tilstræbe integration, som i eksemplet, hvor center, kollegier og 
arbejdspladser er placeret i bymidten. Denne type integration er ikke som udgangspunkt 
inkluderende, men har mulighed for at blive det. Sandsynligheden er større end hvis institutionen 
ligger isoleret, men det kræver nok fortsat, at der arbejdes med inkluderende holdninger og praksis, 
hvis det skal lykkes.  
Man kan sige, at aktiv samfundsdeltagelse, som loven foreskriver – er aktiv samfundsdeltagelse i 
omgivelser indrettet for mennesker med særlige behov. Det center vi har besøgt har haft held med at 
udsluse til forskellige former for bolig og beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. 
Det positive er, at de unge gør brug af byens muligheder, men har en ”base” at vende tilbage til. 
Tryghed er et væsentligt argument. 
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Flere centre arbejder med forskellige muligheder på det almindelige arbejdsmarked eller i 
uddannelsessystemet for de der har ønske om det.  
Der arbejdes med uddannelses-, eller erhvervsforberedende forløb. Særligt tilrettelagte 
kompetencegivende kurser, individuel støtte til uddannelse eller erhverv. Man bereder sig i høj grad 
på at imødekomme ønsker og behov og medvirke til at bane vejen for specialundervisningens 
målgrupper gennem netværk og opsøgende virksomhed i lokalområderne. 
 
Med hensyn til deltagelsesmuligheder på beskæftigelsesområdet, så giver projekt ekstern 
beskæftigelse den tilstrækkelige støtte og et tilhørsforhold. Der findes talsmandsordning, og det er 
her man kan mødes med andre i samme situation. Deltagerne fungerer i øvrigt uafhængigt på 
arbejdspladserne.  
 
Med hensyn til livskvalitet for de mennesker vi har talt med er billedet blandet. Kursisterne giver 
udtryk for, at de er glade for de tilbud de får i voksenspecialundervisningen.  
De ansatte i Ekstern beskæftigelse giver udtryk for indignation over, at væsentlige beslutninger 
bliver truffet uden de bliver hørt. De er kritiske over for den klientgørelse de oplever samt at 
”karrierevejen” er beskyttede værksteder. De føler, at de bliver fastholdt i systemet. 
 
De fleste vi har talt med, der har ansættelse, er tilfredse med deres arbejde. Dog har Lisa dog haft 
ønske om at ophøre med ansættelsen. Hun er blevet støttet af lærerne til at fortsætte. Det kan 
opfattes positivt, at der gives støtte til at hun kan fortsætte, men det kan også sættes i relation til 
diskussion om livskvalitet. Det kan være fx opfattes sådan, at hun ikke er stillet som andre unge 
med mulighed for at prøve forskellige uddannelser og arbejdspladser af, før de endeligt beslutter 
sig.  
 
Samlet er kursisterne glade for de muligheder der er for dem i voksenspecialundervisningen. Det er 
mulighederne efter undervisningen, der er mere problematiske. 
 
Slutteligt må det bemærkes omkring de inkluderende tiltag i Danmark, at tilsyneladende tages 
initiativerne udelukkende af de institutioner, der varetager specialundervisning for voksne. Det sker 
nærmest aldrig, at opfordringer kommer fra anden side. Centrene for specialundervisning bereder 
vejen for de muligheder, der kan danne grundlag for inklusionen.  
Det er bemærkelsesværdigt at mange voksne er sat uden for deltagelse på trods af, at de fremstår 
velfungerende. 
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Inkluderende praksis i de fire lande 
Norge 
 

I Norge har vi besøgt Oslo voksenopplæring på henholdsvis Åsen Voksenoplæringscenter samt 
voksenoplæringscenteret Skullerud. 

 
Oslo Voksenopplæring Åsen, der er ét af Oslo kommunes 5 voksenopplæ- 
ringscentre. Der tilbydes grundskoleoplæring, specialundervisning, og oplæring  
af indvandrere. Specialundervisningen omfatter mennesker med: 
 

• omfattende læse- og skrivevanskeligheder 
• indlæringsvanskeligheder 
• psykiske vanskeligheder 
• Sent erhvervet hjerneskade 
• udviklingshæmning, CP, AD/HD 
• hørevanskeligheder 
• sprog- og talevanskeligheder, samt  
• mennesker, der ikke kan deltage i ordinær grundskoleoplæring 

 
 
I løbet af et skoleår får mere end 600 elever et undervisningstilbud ved Åsen.  
 
Undervisningen gives på grundskolens område. Der arbejdes med udgangspunkt i individuelle 
undervisningsplaner for de fleste elever. De fleste kursister modtager undervisningstilbudet på 
centeret, men en del får også undervisning i boligen eller på arbejdspladsen.  
 
 

 
 

Åsen voksenopplæringssenters visjon er Opplæring på voksnes vilkår 
 
 
Åsen voksenoplæringscenter varetager undervisning af kursister med omfattende 
funktionshindringer. Man ønsker at gøre en forskel for eleverne hjemme, i arbejdslivet og i fritiden.  
Centeret ser det som sin opgave, at tilbudene får betydning for livet uden for specialundervisningen.  
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Eksempler på inkluderende praksis 
Projekt ”Bærekraftig Bolig”  
 
Baggrunden for projekt ”bæredygtig bolig” er, at voksenuddannelsescenteret fik til opgave at 
tilrettelægge uddannelsestilbud for en kvinde (Bjørg) med multiple funktionsvanskeligheder. Bjørg 
har sin egen bolig i et bofællesskab. Hun har en omfattende stab af omsorgshjælpere, bliver 
”passet” i eget hjem, og havde på dette tidspunkt ikke har tilbud uden for hjemmet.  
 
Da voksenspecialundervisningen kommer ind i billedet er hendes hverdag efterhånden blevet 
bygget op omkring nogle rutiner, hvor hun er i sin seng frem til kl. 10-10.30 om formiddagen, 
hvorefter hun kommer op, får mad og er vågen et stykke tid. Når klokken er 12.30 bliver hun igen 
lagt til hvile med gardinerne trukket for. Senere kommer hun ud af sengen igen for at spise, og blev 
til slut lagt tidligt i seng.  
 
Det blev besluttet at iværksætte en indsats, hvor formålet var at gøre kvinden til aktiv deltager i sit 
eget liv gennem aktiviteter og hjælpemidler. Eksempelvis tænd/sluk knapper til TV osv, så hun ikke 
blot var passiv tilskuer til det der blev gjort omkring hende.  
 
En af udfordringerne viste sig hurtigt at være det skiftende personale, der mødte i vagter på 
forskellige tider af døgnet. Ud over en del udskiftning i personalet kom en stor del af personalet fra 
Ghana og kunne ikke tale norsk. Der var ikke afsat midler til tolkning. Lærerne på 
voksenspecialundervisningscenteret oplevede, at det der var bygget op, hele tiden havde vanskelige 
kår, fordi personalet sluttede, og de kunne begynde forfra.  
 
Således valgte man at inddrage hele netværket i en udviklingsplan for kvinden. Det var både lærere 
fra centeret, personalet fra forvaltningen, personalet i Bjørgs hjem samt Bjørgs familie. Sammen gik 
man i gang med at udvikle en bærekraftig bolig til Bjørg. 
 
Der blev 

• Udviklet arbejdsinstrukser til personalet, så det ikke var så sårbart med udskiftninger 
• Arbejdet med alternativ kommunikation 
• Afholdt personalekurser, hvor der blev arbejdet med udvikling af aktiviteter, holdninger og 

etiske spørgsmål 
• Udviklet aktiviteter  

 
Konsekvensen var at personalet blomstrede op, kom med kreative idéer, fandt på ting de kunne gøre 
sammen med Bjørg. Dette førte til bedre trivsel på jobbet. En negativ spiral var brudt. Involveringen 
af familien førte med sig, at de kom hyppigere på besøg. De inddrog kvinden i flere aktiviteter, og 
kom hyppigere på besøg.  
 
Der blev tilrettelagt aktiviteter uden for huset. Fx kom hun i en sminkegruppe sammen med nogle 
fra andre gruppeboliger. De mødes, hører musik og sminker sig.  
Bjørg er nu mere aktiv i boligen. Hun er blevet deltagende, når der laves mad. Før sad hun med 
ryggen til, når personalet lavede mad. Nu bliver hun taget med. Familien kommer på besøg og laver 
mad sammen med hende. 
 
Der er tydelige tegn på, at projektet har påvirket Bjørgs livskvalitet. Hun smiler mere, og ser mere 
oplagt ud. Med baggrund i erfaringerne med Bjørg er projektet blevet permanent.
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Bakgrunn: Norske kommuner og bydeler står ovenfor krevende utfordringer når det gjelder 
etablering og drift av boliger for mennesker med omfattende funksjons-hemninger. Disse 
menneskenes vansker med kommunikasjon, deres ofte uvante væremåter og de store helseproblemene 
de sliter med tilsier at god praksis, gode samværsformer og god livskvalitet i hverdagen fordrer et 
kompetent og reflektert personale. Både i norsk og internasjonal sammenheng finnes det i liten grad 
systematiserte erfaringer å dra veksler på når det gjelder hva som konstituerer god praksis og gode 
organisatoriske løsninger i lokalt forankrede boformer for denne gruppen mennesker.  
 
Prosjekt ”Bærekraftig bolig” har fokus på å klarlegge hva som kjennetegner god praksis og god 
organisering når målet er å skape velfungerende hjem for voksne med kontinuerlig bistandsbehov. 
”Bærekraftig bolig” er et tverretatlig samarbeidsprosjekt med deltagere fra Bydel Bjerke, Oslo 
Voksenopplæring Åsen, Avdeling for Voksenhabilitering Ullevål Universitetssykehus og Torshov 
Kompetansesenter. Prosjektet har støtte fra Samordningsrådet og Statskonsult.  
 
Erfaringene som er gjort etter en prosjektperiode på 2 år hjemme hos Bjørg, en ung 
multifunksjonshemmet kvinne med dyp utviklingshemming er svært positive. Bjørg bor i egen 
leilighet i et bofellesskap. Før prosjektet ble igangsatt hadde hun ikke noen form for organisert tilbud 
utenfor hjemmet, og tilbrakte hele dagen hjemme. Dette stilte store krav til personalet i boligen for å 
gi Bjørg en meningsfull hverdag. Personalet hadde fått lite opplæring i arbeid med voksne med store 
bistandsbehov, og gav uttrykk for at de ikke visste hva de skulle gjøre ut over basale omsorgsytelser. 
Hun ble tatt med på tur, men ut over dette hadde hun få tilbud. Hun stod sent opp om morgenen, 
hvilte midt på dagen og ble lagt tidlig på kvelden. 
 
Oslo Voksenopplæring Åsen og Avdeling for Voksenhabilitering ble involvert i arbeidet i boligen 
etter vanlige søknadsrutiner om bistand. Målene for arbeidet er rettet mot å bedre kvinnens 
livskvalitet i hverdagen ved å tilrettelegge for mestring og deltagelse i daglige aktiviteter, øke 
personalets kompetanse og å kvalitetssikre daglig praksis. 
 
Tilbudet fra voksenopplæringen gis i form av en pedagogisk ressurs, som innebærer at pedagogen 
fungerer som veileder og arbeider i team med andre tjenesteytere. Spesialpedagoger fra 
voksenopplæringen har samarbeidet med personalet i boligen og tilrettelagt for kommunikasjon og 
deltagelse i hverdagsaktiviteter for den unge kvinnen. Sammen med personalet har det blitt diskutert 
og prøvd ut hvordan god kommunikasjon og samhandling kan ivaretas i strukturerte aktiviteter og 
spontane øyeblikk. Det har blitt avholdt kurs for personalet med fokus på alternativ kommunikasjon 
og deltagelse, og det er avsatt tid på personalmøter til diskusjoner og refleksjon rundt utvikling av 
nye deltagelsesmuligheter for Bjørg.           
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekt Bærekraftig bolig 

For å kvalitetssikre tilbud som er igangsatt, utarbeides 
det støttemateriell for god praksis med beskrivelser av 
aktivitetene i form av hefter og videoer til bruk i 
personalopplæring. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdeling for 
Voksenhabilitering har 
sammen med personalet i 
boligen utviklet et 
fagadministrativt system for 
bistandsarbeidet. Her har 
Therese med seg ”daglig 
brukerperm” og snakker med 
Bjørg om hva som skal skje. 
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Fagadministrasjon bidrar til å kvalitetssikre tilbud når beboere har en stor personalgruppe rundt seg. 
Det utvikles permer som beskriver daglig arbeid, god praksis og som bidrar til 
informasjonsoverføring. Et fagadministrativt system innebærer også at det innføres gode rutiner for 
personalopplæring og arenaer for erfaringsdeling, etisk refleksjon og kunnskapsutvikling. Erfaringene 
fra prosjektet har entydig vist at Bjørg i liten grad ble deltagende i dagliglivstilbud og samhandling 
med andre, før det ble innført et fagadministrativt system som strukturerte personalets arbeid.  
 
Etter tiltak med kompetanseheving og etablering av det fagadministrative systemet i boligen ble 
personalet tryggere i samværet med Bjørg. De lærte hvordan de kunne komme i dialog med henne og 
de viste større sikkerhet i forhold til egne arbeidsoppgaver. Fra å være en passiv tilskuer i eget hjem 
har Bjørg i langt større grad blitt en deltager i det som skjer. Hun har også blitt med på flere 
aktiviteter utenfor hjemmet, bl.a. i en ”jentegruppe” med andre kvinner fra nærliggende bofelleskap. 
Innføringen av systemet og personalopplæringen har i tillegg bidratt til å fremme de ansattes 
utvikling og trivsel på arbeidsplassen, noe som ytterligere har gagnet Bjørgs livskvalitet. En annen 
side ved livssituasjonen til Bjørg som har endret seg er at hun har fått nærmere kontakt med familien, 
fordi de i større grad har blitt involvert i tilrettelegging av boforholdene hennes. Dette har resultert i 
flere besøk og at familien nå opplever det som positiv at de engasjerer seg i det som skjer rundt 
henne. Utvikling av nye deltagelsesmuligheter for Bjørg og justeringer av det fagadministrative 
systemet har fortsatt som en vedvarende prosess som jevnlig diskuteres i personalgruppa. 
 
Kommuner og bydeler står overfor store utfordringer når de skal skape gode hjem for voksne med 
omfattende funksjonshemninger. En viktig erfaring etter prosjektperioden er at systematisk 
tverretatlig samarbeid som samordner ressursene i det kommunale systemet, kan bidra til bedre 
tjenester uten at dette koster mer. Dersom tjenesteytere fra kommunen, pedagoger fra 
voksenopplæringen og veiledere fra habiliteringstjenesten inngår et tett og forpliktende samarbeid vil 
dette kunne legge grunnlaget for å utvikle hjemmemiljø som understøtter god livskvalitet. Tverrfaglig 
samarbeid og kvalitetssikring ved at daglig praksis forankres i systemet, kan bidra til å vitalisere 
personalgrupper og legge grunnlag for hverdagsmiljø som fremmer deltagelse og livsutfoldelse.  
 
I løpet av prosjektperioden har det blitt arrangert to seminarer for fagpersoner fra bydeler i Oslo. 
Seminarene har hatt forelesninger og diskusjoner med fokus på hvordan et godt hverdagsliv for 
voksne med kontinuerlig bistandsbehov kan ivaretas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eksempler på inkluderende praksis 
Spilleprojektet 
 
Spilleprojektet stiller spørgsmålet ”Hvordan beholder du dine venner, når du er svært trafikskadet?  
I projektet undersøges det, om nogle af de elektroniske spil på markedet er egnede som platform for 
samvær mellem unge, der er svært skadede og deres venner. Projektet satte sig for at undersøge 
dette samt hvordan det var muligt at tilpasse kommercielle spil, så mennesker med særlige behov 
kan styre spillet. Formålet er at få spil og hjælpemidler ud i miljøerne, hvor de unge bor.  
 
En stor del af projektet har drejet sig om at udvælge egnede spil, der findes på markedet. Dertil at 
tilpasse spillene så den enkelte gennem styringsboks kan få funktioner fra tastaturet over i præcis 
den eller de kontakter vedkommende kan anvende. Endvidere vurderes mulighederne for at være i 
team, samarbejde og spille med og imod andre uden særlige behov.  
 
Projektet træner samtidig kognitive færdigheder, reaktion, årsag-virkning osv. Det giver mennesker 
med særlige behov oplevelsen af at kunne klare at gøre noget på egen hånd. Det kan betyde noget, 
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at man mestrer, og kan slå en, der er bedre på andre områder. Spillene giver en anden 
kommunikation, hvis samspillet og kommunikationen eller består i ”skal du ligge ned, have mere at 
spise”, osv.  
 
Projektet har haft en dataspilscafé, hvor mange med forskellige forudsætninger mødes. Spillene 
bliver sat op og tilpasset til den enkelte. 
 
Der arbejdes med, at de der kan have glæde af det får maskiner, kontakter og bokse ud i miljøerne, 
så de kan benytte det i fritiden. Det er samtidig udfordringen at opstillingen bliver tilpas enkel, så 
alle umiddelbart kan gå i gang med spillene. 
 
 

 

Inkluderende praksis 

Undervisningstilbud til mennesker med afasi - samtalegruppe 
I undervisningen af mennesker med afasi har man oplevet at der er sket et skift. Traditionelt har 
man fokuseret meget på afasiramtes primære handicap, de manglende sproglige kompetencer. Man 
har terpet og terpet med nogle resultater. Men omgivelserne har forventninger om, at talen vil 
komme igen, og når det kun sker i ringe omfang, tager omgivelserne (ægtefælle o.a.) over og 
ekskluderer de afasiramte socialt. Ses særlig tydeligt ved sociale sammenkomster, f.eks. 
cocktailpartys. Ikke blot de nære omgivelser ekskluderer. Det gør andre professioner også, f.eks. 
læger, som ikke henvender sig til den afasiramte, men til ægtefællen. Afasiramte er ofte socialt 
isolerede, og de føler ikke, man viser dem respekt. ”Man har tidligere ensidigt investeret i, at alt 
skal komme ud af munden.” Der har ikke været interesse for, og der har ikke været fokuseret på, 
hvilke kompetencer den afasiramte har i behold. Der har ikke været fokuseret på hvem personen er, 
hvilke interesser, hun har, hvilke oplevelser, der ligger forud.  
 
Der er kommet nye holdninger i afasibehandlingen. En canadisk kvinde, Aura Cagen har gjort en 
stor indsats på FN niveau, i Canada, Sydafrika og Australien. Der arbejdes i dag mere med det 
sociale sprog og med at inkludere de afasiramte. Taleundervisningen fortsætter, så længe den giver 
resultater, men den bliver meningsløs, hvis ikke det vigtigste aspekt er, at den afasiramte bliver 
inkluderet. Man skal ikke alene forsøge at kompensere for det, der ikke fungerer. Man skal i langt 
højere grad forsøge at kompensere for virkningerne af handicappet. 
 
Idéen er at etablere et samtalepartnerskab mellem en afasiramt og en, der ikke har afasi, der må 
påtage sig en større del af kommunikationen. Der har tidligere været tradition for, at man skal vente 
og vente på at den afasiramte finder ordene, men netop det forstyrrer kommunikationen og udstiller 
den afasiramte. Derfor skal partneren bruge hele registeret: kroprsprog, gestik, pegning, tegning, 
skrive ord. Og så skal man hele tiden spørge ja / nej, mener du det? 
 
Alle kan være kommunikationspartnere. Man skal ikke være professor for at tale med en afasiramt. 
Men det skal ikke blot være en logopæd eller en lærer.  
Partneren kan også fungere som en ”afasitolk”, når personen med afasi kommunikerer med 
offentlige myndigheder. 
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Eksempel. Arne, der har afasi fortæller om sin weekend. Partneren går straks i gang med at gætte. 
Var du på museum i søndags? Ja, nej? Var du på Munck-museet? Ja, nej? Var du sammen med din 
kone? Ja, nej? Hvilket billede kan du bedst lide? Skriget? Ja, nej? osv. 
 
Eks: Jeg kan se på dig, at det er noget med violiner!  Ja, nej? Har du været til koncert? Ja, nej?  
Skal du til koncert? Ja, nej? Er det i morgen? Ja, nej? Er det i denne uge? Ja, nej? osv. 
 
Der skal suppleres med fakter, øjenkontakt, smil og anden mimik, tonefald. Man må jævnligt 
spørge, om” vi nu har forstået hinanden”. 
 
Interviewet med lærer og deltagere varede ca. en time, men allerede på den korte tid fik 
interviewerne lært lidt af teknikken, så der opstod en kommunikation med smil og latter. I en sådan 
form for kommunikation er det af og til kommunikationspartneren, der er ”den dumme”, der ikke er 
dygtig nok eller har tilstrækkelig fantasi til, at kommunikationen lykkes – til stor morskab for alle. 
 
 
 
 
Samtale med kursister på Åsen Voksenoplæringssenter 
Jentedata 
 
 
Vi møder en gruppe på fem kvinder, der har undervisning i data.  
 
Kursisterne giver udtryk for, at de får den undervisning de har behov for, og ønsker.  
Eksempelvis lære at bruge internet til at søge lejlighed, madlavningsprogrammer mv. Kursisterne 
giver udtryk for, at det går for hurtigt på almindelige kurser, og glæde over, at undervisningen er 
tilpasset dem. En kursist har tidligere været på datakursus, hvor det var for intenst og for vanskeligt 
at overføre til det derhjemme. ”jentedata” har hjulpet meget. 
Kurset har også ført til, at de fem mødes uden for skolen om aftenen.  
 
En kursist, der er i kørestol, giver udtryk for at være misfornøjet med, at hun ikke kan få hjælp til at 
komme af sted, og at hun er meget alene hjemme i løbet af ugen bortset fra mandag, hvor hun går til 
undervisning Hun er glad for undervisningstilbudet på Åsen, men ikke tilfreds med sit liv i øvrigt.  
 
En anden kursist føler hun slår hovedet mod en mur. Hun har været sygemeldt i et år og gør forsøg 
på at få noget andet arbejde, men giver udtryk for, at hvis man er syg er der ikke plads nogen steder.  
 
En kursist arbejder en dag om ugen på reklamekontor; Kopierer, merkurlerer, printer. Det er hun 
tilfreds med, men vil dog gerne arbejde tre dage om ugen. 
 
En kursist er uddannet konditor og sælger nu tupperware på andet år. Hun er sin egen chef, og er 
ude ca. to gange om ugen. Hun går til porcelænsmaling, er aktiv i konditorklubben. Hun giver 
udtryk for, at hun har haft det hårdt pga sin hjerneskade, at det ikke er så let at få et job, når man har 
et handicap.  
 

Du ved at job er ikke så enkelt, du skal have perfekte mennesker overalt 
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Oslo Voksenopplæring - Skullerud  
 
Oslo Voksenopplæring Skulerud, der er ét af Oslo kommunes 5 voksenopplæ- 
ringscentre. Der tilbydes grundskoleoplæring, specialundervisning, og oplæring  
af indvandrere. Specialundervisningen omfatter: 
 
  mennesker med store læse- og skrivevanskeligheder 
  mennesker med indlæringsvanskeligheder 
  mennesker med psykiske vanskeligheder 
  mennesker med sent erhvervet hjerneskade 
  mennesker med udviklingshæmning, CP, AD/HD 
  mennesker, der ikke kan deltage i ordinær grundskoleoplæring 
  mennesker med hørevanskeligheder 
  mennesker med sprog- og talevanskeligheder. 
 
Man er på Skullerud meget opmærksom på, at der skal være plads til alle målgrupper overalt.  
Høreafdelingen har sit helt eget område (se omtale af denne afdeling), men alle andre grupper deler 
fælleslokaler på centret. Normalt undervises i homogene grupper, men der findes f.eks. et blandet 
kor, bestående af mennesker med sindslidelse, mennesker med udviklingshæmning m. fl. 
 
 
 

 

Målet for voksenopplæringen er at deltagerne 

skal blive aktive og deltagende samfundsborgere 
 

Høreafdelingen 
 
Afdelingen har haft en omskiftende tilværelse, fra selvstændig skole, beliggende på Konrad 
Svendsen Sentret, som er en bo- og beskæftigelsesinstitution for mennesker med 
hørevanskeligheder, til en afdeling af et større voksenoplæringscenter. For 2 år siden blev den en 
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del af det nyoprettede center Skullerud. Leder, lærere, men især deltagerne argumenterede meget 
for, at Høreafdelingen blev en særskilt afdeling med helt egne lokaler. Argumenterne er, at døve 
ofte lever meget isoleret blandt hørende mennesker, der ikke mestrer tegnsprog. Det gælder især 
indvandrere. De har meget brug for at være i et tegnsprogsmiljø, uden visuelle forstyrrelser, også 
uden for selve undervisningstiden, i frikvarterer m.m. De har meget brug for at kunne kommunikere 
uforstyrret med hinanden. Generelt begår døve sig ikke så godt i almindelige hørende miljøer, som 
f.eks. kantiner.  
 
På Skullerud er der derfor oprettet en fysisk adskilt afdeling for alle mennesker med høreproblemer. 
Høreafdelingen udgør et hus i huset med egen garderobe, toiletter, opholds- og spiserum m.m. og 
egen afdelingsleder. Her udvikles det ofte mangelfulde tegnsprog, som de døve har, der ellers mest 
færdes blandt hørende, der ikke kan tegnsprog. 
 
På Høreafdelingen undervises mennesker med hørehæmning, også mennesker med funktions- 
hæmning og mennesker med kombineret syns- og hørehæmning. Desuden døvblindblevne. 
døvblevne, tunghøre med familie, indvandrere og flygtninge med hørehæmning samt mennesker 
med hørehæmning, der har mangelfulde grundskolekundskaber. Man søger at fastholde begrebet 
deltagere frem for elever. 
 
Høreafdelingen dækker hele Oslo kommune og sælger ydelser til de omliggende kommuner. 
 
Fagområder og fagkombinationerne er mangfoldige og det tilstræbes, at hver enkelt deltager får et 
optimalt, individuelt tilpasset tilbud. Fagområderne kan være almindelige skolefag, men også: 
 

• tegn som støtte for mundaflæsning for døvblevne og tunghøre 
• tolketræning 
• norsk med samfundskundskab for døve og tunghøre indvandrere 
• norsk tegnsprog for døve indvandrere 
• taktilt tegnsprog for døvbinde 
• ADL træning 
• Arbejdstræning 
• arbejdslivslære i samarbejde med edb virksomhed 
• edb: tekstbehandling, internet og e-post 
• brug af fax, teksttelefon og mobiltelefon 
• kunst/formning og kunst/litteratur. 

 
Deltagerne har meget forskellig baggrund – fra døve autister til universitetsuddannede. Den enkelte 
Deltager kan derfor have vidt forskellige fagkombinationer efter behov. Der er ca. 100 – 110 
deltagere om året, og der er løbende optag. På grund af det udviklende og intime tegnsprogsmiljø på 
afdelingen, føler mange deltagere det som et andet hjem. Fra afdelingsledelsens side er man meget 
opmærksom på, at deltagerne naturligvis skal have de fag og den tid, der er individuelt nødvendig 
for at nå de langsigtede mål, men afdelingen må ikke blive et hyggested, hvor man bare er sammen 
med ligestillede. Individuelle undervisningsplaner og opfølgning er med til at styre dette. Forløb 
kan vare et, to eller i særlige tilfælde op til 5 år, men man tilrettelægger helst kortere forløb med 
mulighed for at komme igen. Timetallet for den enkelte kan variere meget og gå helt op til 15 timer 
om ugen. Man mener, at det giver størst udbytte, hvis man møder 2 gange om ugen. 
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Høreafdelingen på Skullerud har en slags landsdækkende forpligtelse i form af vejledning til 
kommuner i hele landet. Når der i en kommune dukker en døv person op, kan afdelingen vejlede de 
lokale lærere, som også kan komme på studiebesøg på Skullerud. 
 
Høreafdelingen har et omfattende samarbejde til mange sider: døvekirken, døveforeningen, 
frivillighedscentralen, psykiatrisk sygehus .m.fl. F.eks. henvender personale fra psykiatrisk sygehus 
sig af og til for at få vejledning ift en indlagt døv person. 
 
Målet for mange er et job. Det er derfor nødvendigt med et udstrakt samarbejde med f.eks. 
erhvervslivet, en landsdækkende organisation, der sørger for at etablere beskyttede arbejdspladser, 
et projekt for døve, der allerede har et job, Rycon og Conrad Svendsen Sentret (CSS). Mange 
deltagere har det problem, at de ikke kan nok norsk til at kunne klare et job. Det er derfor et mål for 
mange at nå op på et niveau, som kan give adgang til at søge job.  
 
 
Inkluderende praksis 
Projekt Norsk for Døve: 
Brugere af CSS er med jævne mellemrum på kursus på Høreafdelingen på Skullerud 
Voksenoplæringssenter. På et seminar for døve, besluttedes det at gennemføre det 2-årige ”Projekt 
Norsk for Døve” (PND). Formålet var at undervise ansatte på CSS i norsk sprog, som let bliver 
forsømt, når man primært færdes i tegnsprogsmiljø. Kurset skulle forbedre deltagernes norske 
skriftsprog og genopfriske grammatikken. Nogle havde endvidere dårlige oplevelser med norsk 
oralsprog, som de havde lært i skolen. Der dannedes fire deltagergrupper med forskellige behov. 
Nogle havde blot undervisning i ét semester. Alle grupper fik 40 timer ad gangen med først tre 
timer om ugen, senere hele undervisningsdage. 
 
De døve ansatte på CSS har klart brug for jævnlig oplæring, ellers går de i stå, og får ikke 
vedligeholdt og videreudviklet norsk sprog, hvilket er hæmmende i det daglige arbejde med mange 
skriftlige opgaver. 
 
Udbyttet var stort, og det har givet sig tydeligt udslag på CSS. Grammatikken blev tydeliggjort, 
f.eks. verbernes bøjning. Deltagerne lærte mange nye norske udtryk, og de lærte at oversætte dem 
til tegnsprog. Der viste sig at være et stort hul på det område, således at ord ofte tidligere var blevet 
oversat forkert. En væsentlig opgave på CSS er rapportskrivning (dagsrapporter, årsrapporter, 
evalueringsrapporter). I kurset indgik diskussion om, hvordan en god og klar rapport skal se ud. 
Deltagerne lærte endvidere at skelne klart mellem subjektiv og objektiv vurdering. 
  
Projektet var en stor succes. Alle var glade for det store og relevante udnytte. Der er et stort ønske 
fra de ansatte på CSS, at Høreafdelingen løbende vil oprette kurser, der kan styrke det faglige 
arbejde på CSS. 
 
Nogle af deltagerne i projektet blev så fortrolige med norsk sprog, at de blev motiveret for at tage 
den autoriserede barne- og omsorgsuddannelse parallelt med undervisningen på høreafdelingen. 
 
Lærerne var dog ikke helt tilfredse med tilrettelæggelsen af de modulopdelte kurser. Deltagerne var 
meget forskellige, og det gjorde tilrettelæggelsen vanskelig. Fremover vil man bestræbe sig på at 
inddele kursisterne efter forudsætninger.  
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Lærerne mener, at det sidste kursus var det bedste. Det var målrettet dagligdagen på CSS, og det var 
meget mere individuelt tilrettelagt 

 
 
Besøg på afdeling under Conrad Svendsen Centret (CSS)  
Vi besøger en afdeling under Conrad Svendsen Centeret. Afdelingen består af en stor, rummelig 
værkstedsbygning med værksteder, personalerum m.m. Der er endvidere et fritliggende område, 
hvor man bearbejder træstammer fra den nærliggende skov. På afdelingen laves paller, pejsebrænde 
m.m. 
CSS er en tosproglig institution, hvor der arbejdes intenst med at bevidstgøre alle om at bruge 
tegnsprog hele dagen. 
 
Der er ansat 3 arbejdsledere og 8 beboere fra CSS, som er udviklingshæmmede. Vi taler med de to 
arbejdsledere, der begge er døve. Stein har gået i skole i tegnsprogsmiljø. Han havde hele tiden 
mennesker omkring sig, der kunne tegnsprog. Senere påbegyndte uddannelsen som elektriker på et 
elektricitetsværk sammen med hørende. Han fik også elevplads og senere ansættelse uden støtte. 
Han arbejdede sammen med hørende i15 år.  
På grund af nedskæringer blev han fyret. Han opsøgte selv CSS, og fik det job, som han bestrider i 
dag som arbejdsleder.  
 
Han var også blevet træt af arbejdet på elektricitetsværket, hvor han udelukkende arbejdede 
sammen med hørende, som ikke kunne tegnsprog. Han følte sig ofte alene. Som ung elektriker, 
tænkte han ikke så meget over, om han arbejdede sammen med døve eller med hørende. 
Men det blev jo ikke til så mange dybe samtaler, blot korte beskeder og papirlapper. Det blev heller 
ikke til dybe, varige venskaber i det hørende miljø. 
 
Han er meget stolt af at have klaret en uddannelse som elektriker uden støtte, og han er stolt af sit 
fag, og skulle han komme på andre tanker, kan han altid vende tilbage. Men nu nyder han det 
afvekslende arbejde, og tegnsprogsmiljøet, hvor han taler om hvad som helst med sine kolleger, der 
alle er døve. Det er meget vigtigt for ham at have et arbejde, og mulighederne for videreuddannelse 
er gode. 
 
Den anden arbejdsleder vi taler med er Eigil. Han blev undervist oralt i grundskolen og lærte ikke 
tegnsprog. Senere gik han på en ungdomsskole, hvor en lærer anbefalede ham at tage en 
kontoruddannelse. På handelsskolen efterfølgende var der igen kun oral undervisning. Det var ikke 
muligt at skaffe en tolk. ”Jeg skulle bare sidde og se på en mund, der bevægede sig. Jeg faldt af og 
til i søvn midt i undervisningen.”  
Han holdt ud i et helt år. Derefter blev han anbefalet at begynde på en skole for tunghøre, hvor det 
var direkte forbudt at bruge tegnsprog i undervisningen. Han gik der i to år, hvorefter han tog 
arbejde som ufaglært betonblander i 4 år. Han havde ikke opgivet at få en uddannelse og søgte ind 
på uddannelse til tømrer.  
På det tidspunkt var det ikke let, men han gennemførte uddannelsen, fik arbejde hos en privat 
tømrermester. Mistede sit arbejde på et tidspunkt, hvor det ikke gik godt i branchen, og var 
arbejdsløs i 8 måneder. I sin søgen efter job, så han en annonce om en ledig stilling på CSS.  
Han fik stillingen og oplevede nu en helt ny verden. Han fik straks tilbudt efteruddannelse i 
pædagogik, som gik godt, fordi han nu havde adgang til tolk.  
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De 2 interviewede er begge gift og har børn. De lever en normal tilværelse og klarer sig stort set 
uden hjælp i dagligdagen. De giver begge udtryk for, at vilkårene for døve har bedret sig meget i 
dag.  
Begge arbejdsledere føler sig meget ligestillet i det norske samfund. Der er samme krav og 
rettigheder som til alle andre borgere. De forklarer, at nogle døve kommer uheldigt ind i systemet. 
De får ofte en særlig overførselsindkomst i forbindelse med uddannelse, og har så svært ved at 
komme ud af systemet. Nogle bliver med urette på grund af misforståelser karakteriseret som 
uarbejdsdygtige og får pension. En del føler sig hjælpeløse. 
Generelt giver de udtryk for, at døve, som alle andre mennesker, ønsker sig et almindeligt job med 
almindelig løn. De ønsker ikke at få sociale ydelser eller pension. 
 
Begge deltog i kurset på ”Norsk for døve” i Skullerud, og var meget tilfredse med det. De lærte 
grammatik, skriftlig norsk og tegnsprog. De lærte endvidere at skrive rapporter og at samarbejde. 
Undervisningen foregik på tegnsprog, og der var tolk til rådighed i forbindelse med f.eks. 
gruppearbejde. 
 
 

Inkluderende praksis 

Musikterapeutisk specialundervisning (musik – samspil) 
 
I det musikterapeutiske tilbud mødes fem kvinder tre timer hver uge, og har gjort det gennem fire 
år. Samlet modtager kvinderne undervisning på centeret i 3 – 8 timer om ugen. 
 
De fem kvinder har alle tidligere været i job, men har psykiske diagnoser, og er faldet uden for 
arbejdsmarkedet.  
 
Målet med undervisningen er, at lære spille på et instrument, samspil, og at være en del af et band. 
For deltagerne drejer det sig om at overvinde angst og turde spille for andre.  
 
Hver deltager har en ansvarsgruppe, bestående af sagsbehandler, læge, lærer m.fl. Skulleruds tilbud 
udgør således en del af den individuelle handleplan. 
 
Læreren og deltagerne udgør et team, der er præget af dyb respekt og gensidig omsorg. Således er 
det aftalt, at fravær eller forsinkelser meddeles læreren, så han og holdet ikke foruroliges. 
Gensynsglæden og store forventninger til undervisningen er påfaldende og ægte. Under 
forberedelsen hjemme tager læreren ofte telefonisk kontakt med deltagerne, så de får indflydelse på 
hans forberedelse af undervisningen. Hvis en deltager er fraværende gennem længere tid, f.eks. ude 
at rejse, holder læreren kontakten, så hun kan følge med i, hvad gruppen laver og planlægger. 
 
Læreren er bevidst om faren ved de langvarige undervisningstilbud. Undervisningen bliver let 
opfattet som permanent og uundværlig, og deltagerne får alt for stor tilknytning til Skullerud, som 
de føler sig som en del af. Han mener imidlertid ikke, man kan afkorte længden af undervisnings- 
tilbudene for denne målgruppe, som er meget skrøbelig og længe om at blive fortrolig med lærer, 
hinanden, undervisningen m.m. Det er også mennesker, der ofte får tilbagefald. Men det er vigtigt, 
at præsentere og diskutere alternativer i form af småjobs, hobbyarbejder, aftenskoleundervisning, 
bruge hinanden m.m.  
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Samtale med deltagere i det musikterapeutiske tilbud 
Deltagerne fortæller om deres oplevelse af Musikterapeutisk specialundervisning: 
 
Ingen af os kunne spille, før vi begyndte, men vi er alle glade for at synge og at lytte til musik. 
Sangstemmen opfattes som et vigtigt instrument. Derudover har de lært at spille på klaver, trommer 
og guitar. Læreren afspiller med jævne mellemrum CD’ere for at hjælpe med forståelsen af 
instrumenternes placering og opgave i bandet. 
 
Bandet har oparbejdet et større repertoire, og de nyder åbenbart at spille sammen. Alle er meget 
koncentrerede. 
 
Det har aldrig været et mål at skulle spille for andre, men til jul optrådte de for første gang med en 
lille koncert i centrets aula. De var temmelig nervøse før koncerten. De troede ikke, der ville 
komme mange tilhørere, men aulaen var fuld, og koncerten gik rigtig godt. Flere kom efterfølgende 
hen og sagde tak for en god oplevelse. 
  
Alle deltagere er eller har været i psykiatrisk behandling. Det handler om symptomerne, om angst, 
depression o.l., men i undervisningen på Skullerud ”finder man meningen med livet. Her får man 
mod til at træde over tærsklen til livet!” 
 
Deltagerne giver udtryk for, at de bruger musikundervisningen som redskab for at komme ud af 
sygdommen. Én fortæller, at hun var meget ensom og uden betydning for andre, før hun begyndte 
på undervisning på Skullerud. ”Her på Skullerud lærer jeg at værdsætte mig selv, at være et stolt 
menneske” Julekoncerten var ganske særlig opmuntrende. De var stolte over at kunne mestre noget, 
at blive respekteret.  
 
Koncerten medførte, at de fik mod på at diskutere et nyt projekt, som de ikke havde haft før. Én gav 
udtryk for, at koncerten havde givet bedre livskvalitet, også i forhold til familien, hvor hun ellers tit 
følte sig lidt udenfor. En anden sagde: ”Efter koncerten rejste jeg mig ligesom op på en tromme, og 
jeg deltog for første gang i familiens julesammenkomst med glæde!”  Det var også betydningsfuldt, 
at de som gruppe havde udført noget, som andre var glade for. 
 
Én deltager sagde: ”Når man sjældent taler med andre, falder man langt ned og ud. Nu har jeg noget 
at fortælle om. Jeg er i gang med at uddanne mig i data og musik.”  
 
Med stolthed fortæller de om deres nye projekt, om de nu har fået mod på at gå i gang med. 
Projektet, der indeholder musik, drama, kulisser m.m., er inspireret af musik af Pink Floyd. Der er 
taget kontakt med et norsk teater, som opfordres til at være med, og der er sendt forespørgsel ud til 
de andre undervisningsgrupper på Skullerud med forespørgsel om, hvorvidt de vil og kan bidrage til 
projektet. Teatret har meldt tilbage, at de gerne vil bidrage. Fra flere undervisningsgrupper på 
Skullerud er der ligeledes kommet positiv reaktion. Et matematikhold tilbyder f.eks. at stå for 
budgettet, et andet hold vil gerne være med til at lave kulisser. 
 
Deltagerne er meget engagerede i den omfattende planlægning. Visionerne og drømmene er mange. 
Alle tænker meget over det hjemme, nogle går på nettet for at samle stof. Tankerne fremlægges på 
holdet. Denne diskussion og meningsudveksling afspejlede med al ønskelig tydelighed den effekt, 
som engagementet har på deltagerne. De glemmer alt det triste. 
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Deltagerne, som studiegruppen talte med, forekom meget ærlige og realistiske mht. egne problemer 
og muligheder, og de har stor vilje til at støtte hinanden i deres fælles bestræbelser i at blive aktive 
samfundsborgere. 
 
 

Opsamling inkluderende praksis i Norge 
 
Udgangspunktet for den norske lov om specialundervisning for voksne er 
grundskoleundervisningen. Når en elev er indstillet efter fagkyndig vurdering kan undervisningen 
være mere tilpasset til den enkeltes behov, end det er tilfældet i den normale læseplan. I praksis kan 
dette give vide rammer som vi har erfaret i undervisningstilbudene. I praksis imødekommer man 
den enkeltes behov. 
 
Hvor den norske lov er visionær med hensyn til inklusion, så er undervisningen i praksis segregeret 
på centre for mennesker med særlige behov her i osloområdet. Noget undervisning foregår uden for 
centeret på dagtilbud, beskyttede værksteder, andre arbejdspladser eller bosteder. 
 
En af de personer vi talte med udtrykker sig om praksis således 
 

Vi har et lovværk, der har inklusionen på plads. Men i praksis har vi lang vej at gå. 
 
Det er påfaldende, at den norske lovgivning er så visionær med hensyn til inklusion, og at man i 
praksis fortsat tilrettelægger undervisningen segregerende. Dette kan som i Danmark være 
sammenhængende med tradition og historie. 
 
Med centrene som udgangspunkt arbejder man inkluderende som beskrevet i praksiseksemplerne. 
Der lægges også inden for centrene vægt på inklusion. På Åsen lægger man vægt på inklusion 
mellem målgrupperne. At man ikke nødvendigvis undervises sammen med andre med erhvervede 
hjerneskader, fordi man selv har erhvervet en hjerneskade. Udgangspunktet er om man kan profitere 
af tilbudet.  
 
Der arbejdes med udslusning, men det er typisk til kendte muligheder for beskyttet beskæftigelse. 
Det inkluderende arbejde for centrene er at være med til at skabe muligheder i samfundslivet. 
 
I Norge blev det meget tydeligt for os, at inkluderende praksis kan være mangfoldig. Projekt 
”bærekraftig bolig” har sat fokus på, hvor differentieret der må tænkes om inklusion for 
specialundervisningens målgrupper. For Bjørg giver det i første omgang mening at arbejde med 
forudsætningerne for inklusion inden for hendes egen bolig. Hun var sat på sidelinien som tilskuer 
til sit eget liv. Gennem projektet har hun fået nye handlemuligheder og nye aktiviteter. Hun er 
blevet deltager i sit eget liv. Det er et eksempel på, at bryde oplæringsplanen fra grundskolen, og at 
undervisning skal have betydning i personens hverdagsliv. Virke der hvor personen har brug for det. 
 
Ligeledes har ”spilleprojektet” giver perspektiver til at tænke differentieret om inklusion. Det er 
tydeligvis et undervisningstilbud, der afspejler centerets fokus mod og bestræbelser for at knytte an 
til livet uden for skoletiden. 
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Ideen med, at det ikke er den afasiramte, der skal på kursus, men partneren, der skal lære det sprog 
eller den kommunikation, som den afasiramte nu kan benytte, forekommer værdigt. Der er ingen 
tvivl om, at disse deltagere har megen glæde af at være ligeværdige samtalepartnere. Der er klart 
blevet kompenseret for nogle af virkningerne af at have fået afasi, og der kan fortsat kompenseres i 
takt med, at den afasiramtes familiemedlemmer, gamle venner eller andre relevante personer 
kommer på kursus. 
 
At have én eller flere kommunikationspartnere løsner op på isolationen og skaber flere inkluderende 
sociale sammenhænge. 
 
Beskrivelsen og indsigten i de hørehæmmedes vilkår giver også anledning til at tænke differentieret 
om inklusion. Mennesker med hørehæmning har brug for at være sammen med ligestillede for at 
kunne udtrykke sig og kommunikere. I kurset Norsk for døve er givet redskaber, der forbedrer 
muligheder for at deltage i samfundslivet. Men de hørehæmmede giver udtryk for, at det har 
betydning for deres livskvalitet at være sammen.  
 
Med hensyn til deltagernes tilfredshed og livskvalitet, så ser vi samme billede som i Danmark. 
Deltagerne er glade for de tilbud de har i voksenspecialundervisningen. Det er mere mulighederne 
uden for det segregerede system, der er mangelfulde.  
 
Samtaler med kursisterne viser, at de der har fundet en meningsfyldt plads i tilværelsen er glade og 
tilfredse. De er alle glade for undervisningstilbudene i specialundervisningen. 
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Inkluderende praksis Island 
 
I Island har vi besøgt Fjölmennt samt kurserne på Det Islandske Universitet hørende under 
Fjöllment. Vi har besøgt det regionala kontor for handicappede i Reykjavik - en 
paraplyorganisation, der har til hensigt at skabe arbejdspladser i det ordinære erhvervsliv for 
mennesker med udviklingshæmning. 
 
Fjölmennt blev etableret i 2002. Der er fire afdelinger, hvor denne i Reykjavik er den største. Der er 
ca. 405 deltagere på kursus, hvoraf de fleste er mennesker med udviklingshæmning. Der er ca. 65 
deltagere med psykiske vanskeligheder. 
Hvert år udkommer et kursuskatalog, hvor Fjölmennts kurser fremgår. Der er fælles målsætning for 
kurset, men inden for kurset er målsætningerne individuelle. 
  
Eksempler på kurser 
 

• Om kroppen 
• Sig selv i omgivelserne 
• Samspil mellem mand og kvinde 
• At holde møder og holde tale 
• Mødeledere 
• Alternativ kommunikation 
• Helse og livsstil 
• Købe ind, lave mad 
• Når man får gæster 
• Julebagning 
• Svømning 
• Helse  

 
Lederen giver udtryk for, at det ikke er alle der ønsker at få kurser i Fjölmennt. Især de der har gået 
i almindelig skole hele deres liv har vanskeligt ved at komme et sted, hvor der kun er handicappede. 
Fjölment imødekommer dem gennem kurser andre steder som i ”uddannelse med støtte” (omtales 
senere).  
 
På Fjölmennt er der ugentlige diskussionstimer, hvor studerende kan komme uanmeldt og deltage i 
diskussionsgrupper, hvor udvalgte emner og problemstillinger af enhver art kan diskuteres. Det kan 
være den daglige debat i dagblade og fjernsyn eller det kan være de studerendes egne daglige 
problemstillinger i forbindelse med boforhold, job e.a. 
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Inkluderende praksis 
Uddannelse med støtte – en mulighed i Fjölmennt 
 
Idéen om ”uddannelse med støtte (UMS) er lige så gammel som Fjölmennt (fra 2002) og tager 
udgangspunkt i Fjölmennts grundværdi ”samordning”, der signalerer vilje til at så mange som 
muligt skal ud fra Fjölmennt og ud i de almindelige uddannelsesinstitutioner med støtte fra 
Fjölmennts kvalificerede lærere. De første eksperimenter foregik i idræt og senere i IT. 
 
Der samarbejdes med forældre og f.eks. bosteder, for der kræves accept, opbakning og støtte (f.eks. 
lektiehjælp), hvis det skal lykkes. 
 
Der er i øjeblikket 16 deltagere i UMS. Ansøgerne vurderes med hensyn til social adfærd, 
læringsmæssige færdigheder, flid og vilje til samarbejde med Fjölmennts lærere. De inddrages i en 
samtale om, hvad de har lyst til, og hvordan det kan føres ud i livet. Det betyder, at lærerne er i 
stand til at hjælpe og rådgive med hensyn til uddannelsessted og uddannelsesniveau. 
 
De studerende forbereder sig på kurser i Fjölmennt (en gang om ugen) og fokuserer på relevante 
fag, så de kender grundelementerne i faget, inden de skal ud. De finder så på nettet eller i brochurer 
de kurser, der passer – alt sammen i samarbejde med det pågældende uddannelsessted. 
 
Derefter præsenteres den studerende for uddannelsesstedet. Uddannelsesstederne tager som regel 
imod alle. Den løbende kontakt til uddannelsesstedet varetages af Fjölmennt eller af bofællesskabet.  
 
Den støtte, som Fjölmennt giver, kan være personlig rådgivning, samarbejde med lærerne, en 
Fjölmenntlærer til stede i begyndelsen af studiet, hjælp til lektier og opgaver, hjælp til at søge 
uddannelsesstøtte i fagforenng, rådgivning med hensyn til videre uddannelse m.m. Der er løbende 
e-mail eller telefonkontakt i studietiden. 
 
Den studerende skal have mulighed for at prøve kræfter med studiet og aflægge eksaminer, hvis hun 
ønsker det. 
Der er mulighed for almindelig uddannelsesstøtte.  
 
Der har været uddannelse med støtte på følgende områder: 
 
 idræt på et helsecenter 
 
 IT kurser på gymnasieskoler og andre efteruddannelsesinstitutioner 
 
 engelsk på en uddannelsesinstitution 
 
 sagaer på Det islandske Universitet (følger foredrag) 
 
 billedkunst på Skolen for Billedkunst. 
 
 fotoshopkursus på gymnasium  
 
 informatuonsteknologi, begynderkursus på gymnasiet i Ármúli (det forventes, at 
 de studerende tager eksamen) 
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Der er nu påbegyndt et samarbejde med det regionale kontor ”Arbejde med Støtte” (se dette), så de 
studerende efterfølgende kan komme ud i et job og bruge deres viden. 
 
Én af de studerende fortæller, at han er 20 år og at han bor hos sine forældre, men han vil gerne 
flytte i bofællesskab. Han har job på et plejehjem, hvor han sammen med en uddannet kok sørger 
for maden til beboerne. Han har fået oplæring på jobbet. Han arbejder 5 dage om ugen i op til 8 
timer om dagen. Somme tider arbejder han også i weekenden. Fritiden bruges til 
handicapsvømning. Han har sammen med en coach været til stævner i Danmark, Sverige, USA og 
Tyskland og skal til Belgien i august 2007. Ellers er han med sine forældre i sommerhus i bjergene. 
 
Han skriver i forbindelse med undervisningen på en artikel til ”Morgunblathith”, fordi han ikke kan 
få en uddannelse som kok på en rigtig uddannelsesinstitution. Han synes, det er uretfærdigt, at han 
og hans kammerater ikke kan få almindelige uddannelser. Han kunne også tænke sig at læse til 
skuespiller og være med på teatre og i film. 
 
 
 
 
Inkluderende praksis 
Studerende med uviklingshæmning på universitetet i Reykjavik 
 
Der er undervisning for mennesker med udviklingshæmning på universitetet i Reykjavik. Fjölmennt 
har udlagt kurser på universitetet. Det drejer sig om to kursusforløb. Et engelsk kursus samt et 
kursus i islandske samfundsforhold og IT 
 
Universitetet har ledige lokaler, og lader Fjölmennt benytte dem i deres kursusvirksomhed. 
Fjölmennt sigter mod at holde deres kurser andre steder, så det passer ind i formålet at lægge det 
her. Det er Fjölmennts egne lærere, der underviser. 
 
Selvom det udmiddelbart virker som en praktisk løsning omkring brug af lokaler, så giver de 
mennesker vi taler med udtryk for, at der er gensidigt udbytte af organiseringen. På universitetet 
uddanner man lærere og socialpædagoger. De udviklingshæmmede studerende blander sig med de 
andre studerende. De har haft besøg af studerende, der læser på socialpædagoguddannelsen med 
henblik på udveksling af erfaringer. Enkelte har også medvirket i undervisning på universitetets 
uddannelser. Her er tale om enkelte tilfælde fx i musik. 
 
Lærerne fra Fjölmennt fortæller at formålet med at tilbyde kurserne på universitetet er, at de unge 
mennesker med udviklingshæmning lærer et nyt uddannelsesmiljø et kende, lærer hvordan det er i 
et universitetsmiljø samt at øge deres forståelse for de nye sociale omgivelser.  
 
Kurset Islandske samfundsforhold holder til i universitetets computerlokale. De tager forskellige 
emner op. I øjeblikket skriver de artikler til dagblade. En artikel handler om fordomme. En anden 
gruppe skriver om uddannelsesmuligheder på universitetsniveau for voksne med 
udviklingshæmning. 
De studerende har selv valgt, hvad de vil skrive om, og arbejder med emnerne i grupper.  
 
Der femten elever og tre lærere på holdet.  
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Der gives udtryk for, at de to kurser, der findes på universitetet har udviklet sig til at blive en 
speciel linie. Lærerne fra Fjölmennt føler sig velkomne og har et godt samarbejde med de andre 
lærere fra universitetet og personalet. De studerende blander sig med de andre studerende i kantinen 
og på biblioteket eksempelvis. 
 
 
De studerende med udviklingshæmning synes det er godt at være på universitetet.   
 
 

Jeg kan godt lide at møde nye mennesker og lære nye mennesker at kende. Jeg synes 
også det er en flot bygning med gode forhold. De mennesker der er her har taget mig 
som jeg er. Det spiller ingen rolle. Man er også et menneske.  

 
Lærerne ser det først og fremmest som en mulighed for at åbne Fjölmenntet, så kurserne ikke 
foregår inden for de samme vægge. På sigt vil de gerne arbejde på idéen om uddannelse med støtte. 
Det har en symbolsk betydning, at Fjölmennts kursister kommer fra universitetet. 
 
Der er et udmærket samarbejde med universitetslærerne, og de studerende blander sig ofte med de 
almindelige studerende i kaffe- og spisepauser. 
 
På spørgsmålet om, hvorfor det er godt at blive undervist på universitetet, udtaler en studerende, der 
både taler islandsk og svensk:  
 

Her er der gode, moderne bygninger og gode forhold, og så møder vi nye spændende 
mennesker her. 

 
 
 
 
Inkluderende praksis 
Universitetsuddannelse for mennesker med udviklingshæmning 
 
Succesen med undervisning af mennesker med udviklingshæmning på universitetet har givet 
anledning til yderligere afprøvning. Man vil tilbyde en egentlig universitetsuddannelse for 
mennesker med udviklingshæmning. Idéen har det pædagogiske universitet i Reykjavik hentet fra et 
samarbejde med universitetet i Dublin, Irland, hvor man tilbyder universitetsuddannelse for 
mennesker med udviklingshæmning. 
 
På det pædagogiske universitet i Reykjavik har man ønsket at afprøve dette og er blevet positivt 
imødekommet af universitetets ledelse, således at projektet kan begynde i efteråret 2007.  
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Ved dette interviews gennemførelse er projektet under forberedelse. Foreløbig har man dannet en 
gruppe og gennemført fokusgruppeinterviews med mennesker med udviklingshæmning og deres 
forældre Hensigten er at gennemføre uddannelsen som et aktionsforskningsprojekt.   
 
Resultaterne af fokusgruppeinterviewene er følgende satsninger.  
 
Der skal være et kursus indledningsvist i studieteknik for mennesker med udviklingshæmning, hvor 
de kan ”lære at lære” i universitetsverdenen. Det var et ønske fra repræsentanterne i 
fokusgruppeinterviews, at de kunne starte sammen for sig selv. Senere skal de læse fag sammen 
med de andre studenter på universitetet i de forskellige linier de medvirker i. Der indledes med 
følgende linier: 
 
 

Uddannelse i  
- at lære andre om at arbejde med udviklingshæmmede mennesker 
- liniefag på læreruddannelsen rettet mod erhverv. Fx hjemkundskab 
- at arbejde på fritidshjem. 

 
Der skal også være praktik i uddannelsen på de relevante arbejdspladser 
 
Visse kurser går på tværs af uddannelserne, så som det studieforberedende kursus. Andre 
tværgående kurser hentes på de enkelte uddannelser. De studerende med udviklingshæmning 
deltager i et kursus på den socialpædagogiske linie, der vedrører empowerment og selvstændighed.  
 
Det diskuteres, hvordan uddannelserne relateres til erhvervslivet. Tanken er, at de studerende kan 
vælge mellem socialpædagogisk linie, fritidspædagogisk og lærerlinie. Alternativt kan de vælge et 
bestemt liniefag. Det kan eksempelvis være, hvis den studerende ønsker at arbejde på restaurant, så 
vil et liniefag i hjemkundskab være relevant. På lærerlinien kan de specialisere sig i retning af et 
bestemt erhverv.  
 
Et andet eksempel er de som gerne vil arbejde på fritidshjem, hvor projektlederne taler med 
repræsentanter for fritidshjemmene om, hvad det er relevant at uddannelsen rummer. Vælger man 
fritidspædagoglinien, er det fordi man har lyst til at arbejde i et fritidshjem.  
 

Islands Pædagogiske 
Universitet 
 
KHÍ 
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Det er hensigten at de studerende på pædagoguddannelsen kan have glæde af at læse sammen med 
mennesker med udviklingshæmning, der kan være med til at lære dem, hvordan de skal arbejde med 
mennesker med udviklingshæmning.  
 
De kommer ind i kurserne med det de kan klare. De tager ikke hele kurset. Kun nogle af kurserne. 
De får det de kan være med på.  
 
Eksempelvis kan de deltage i madlavning, kendskab til helse, hvad man skal passe på. Ernæring. 
Det bygges op med støtte fra de andre studerende, hvor nogle eksempelvis kan afvikle deres praktik 
ved at de studerende med særlige behov. Det kan være tilpasning af materialer og metoder. 
 
Idéen er opståen fordi der mangler tilbud efter endt ungdomsuddannelsesforløb, og fordi der var 
interesse for de linier universitetet udbyder.  
 
 
Inkluderende praksis 
Undervisning til sindslidende 
Et nyere undervisningstilbud på Fjölmennt er undervisningstilbud til mennesker med sindslidelser. 
 
Fjölmennt har kun arbejdet med undervisning af mennesker med sindslidelser i få uger. Der er tale 
om et samarbejde med sundhedssystemet og med den private brugerorganisation ”Gedhjelp”. 
  
Der arbejdes hovedsageligt med egentlige fag, som de studerende er fortrolige med: islandsk, 
engelsk, billedkunst, musik, madlavning, PC). Der tilbydes 2 timer pr. uge i hvert fag, og de 
studerende kan som regel vælge to fag. Det er alt for lidt, men det er, hvad Fjölmennt har ressourser 
til p.t. Tre kurser afholdes på Fjölmennt, og tre på Gedhjelp for de studerende, som stadig er mest 
trygge ved at være der. Men der arbejdes iærdigt med at flytte de studerende fra det beskyttede 
Gedhjelp til det mere dynamiske Fjölmennt. 
 
Tilbudet rettes mod mennesker med sindslidelser i alderen 20 – 70 år, men man ser stort set ingen 
unge, og undrer sig over, hvad de laver. De studerende er fortrinsvis i alderen 40 – 70 år. Der er i alt 
indskrevet 60 studerende. 
 
Mange af de studerende har afbrudte uddannelser bag sig, enkelte har dog fuldført en uddannelse. 
Stort set alle har været syge i lang tid, og mange bor i særlige bofællesskaber. Formodentlig vil en 
stor del af de studerende have brug for livet igennem at kunne deltage i kursusvirksomhed på 
Fjölmennt, og mange bliver aldrig i stand til at bruge det almindelige uddannelsessystem. Rigtig 
mange har ikke andet at give sig til, end at gå til undervisning (to timer om ugen). Langt de fleste 
studerende er uden arbejde og lever på overførselsindkomst. 
 
Fjölmennts ene grundværdi ”samordning” præger også de tanker, som ligger til grund for dette nye 
undervisningstilbud til mennesker med sindslidelser. Rektor og de nye unge lærere prøver at være 
løftestang til større samfundsdeltagelse. De tænker meget over, hvordan det, man underviser i, kan 
bruges i praksis der, hvor de studerende er, eller hvor de ønsker at komme hen. Der arbejdes derfor 
meget med selvtillid og emotionel stabilitet. 
 
Man satser derfor også på at få de studerende til at diskutere deres problemer og relevante 
samfundsproblemer, ligesom man tilskyder dem til at støtte og hjælpe hinanden, så de bliver lidt 
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mere uafhængige af lærere, pædagoger o.lig. Der er dog også brug for, at lærerne giver rådgivning 
og vejledning.  
 
De studerende er glade for dette nye tilbud. De føler, at nogen tager dem alvorligt, tilrettelægger 
strukturerede tilbud til dem og giver rådgivning og vejledning i forløbet, peger på andre kurser, de 
kan tage eller hjælper med at finde vej i systemerne. 
 
Lærerne udarbejder individuelle planer, som indgår i gruppeplaner. Man arbejder med at involvere 
de studerende i planerne. De studerende bliver bedt om at evaluere kurserne.  
 
Fjölmennt er det eneste sted, disse mennesker kan gå hen, og det var derfor samarbejdet med de 
sundhedsmæssige myndigheder og gedhjelp opstod. 
 
Fjölmennt får støtte fra staten, men har ikke en egentlig lov at henholde sig til.  
 
 

 
Inkluderende praksis 
Interesseorganisation for mennesker med sindslidelse 
Gedhhjælp er en privat interesseorganisation, der også løser opgaver for stat og kommune. Disse 
giver derfor tilskud til driften, som ellers finansieres af medlemskontingent og andre frivillige 
bidrag. Foreningen består af patienter, pårørende og enkelte andre interesserede, og den prøver at 
påvirke myndighederne med henblik på at skabe bedre forhold for mennesker med sindslidelser.  
 
Der er ansat i alt 7 personer, hvoraf de 2 er mennesker med sindslidelser, der arbejder i kantinen og 
med rengøring. Den ene af de ansatte er halvtidsansat og fungerer som husbestyrer og sætter 
aktiviteter i gang. Efter stort pres fra Gedhjelp kommer der nu 2 medarbejdere fra kommunen, der 
hjælper og støtter husets gæster 2 timer om ugen. Der er ingen regler om, hvem der må komme i 
huset. Der kommer en del faste gæster, men også en del hjemløse fra gaden. På hverdage er der 
altid en fast ansat til stede. I week-enden er der ingen. De 2, der bor i værelserne i kælderen lukker 
og låser. 
 
Gedhjelp holder til i en gammel, pompøs herskabsvilla. Huset fungerer som kontor for 
organisationen, værested for sindslidende fra byen med kantine, ophioldsrum samt 2 værelser, der 
udlejes til husvilde sindslidende. I kælderen er der desuden undervisnigslokale, hvor lærere fra 
Fjölmennt underviser i kunst og musik. 
 
Der er åbent hver dag kl. 09 – 16. Der kan købes billig mad i kantinen, i week-enden fås maden 
udefra. Maden er gratis for dem, der hjælper til. Der er selvhjælpsgrupper i huset 
 
Der er dagligt omkr. 40 gæster. Nogle kommer dagligt, spiser og hygger sig sammen, og får social 
kontakt. Andre kommer for at få råd og hjælp eller for at deltage i husets aktiviteter. Man søger at 
skabe en hyggelig og afslappet atsmosfæære. De faste gæster har mulighed for mod en mindre 
betaling at hjælpe til i kantinen, i haven eller med rengøring. 
 
Silja Magnúsdóttir arbejder med rådgivning til gæster, men også med telefon- og internetrådgivning 
af mennesker med sindslidelser og pårørende.  Det drejer sig om arbejde, fritid og bolig. Hun 
fungerer ofte som mellemled mellem sygehus og kommune. Hun behandler endvidere klagesager 
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fra pårørende eller fra mennesker med sindslidelser, og har ofte kontakt med psykiatrisk afdeling på 
sygehuset. Hun er også medlem af et kvalitetsnævn. 
 
Der bliver angiveligt ikke gjort meget for mennesker med sindslidelser i det islandske samfund.  
Der er stadig mange fordomme og tabu omkring det med sindslidelser. Det er flere gange sket, at 
beboere i et kvarter, hvor man vil placere bofællesskaber for mennesker med sindslidelser, klager, 
ikke direkte over at få disse mennesker som naboer, men over f.eks. den megen trafik, det vil give. 
Der er nedlagt aktiviteter på sygehuset for at spare. 
 
Det største problem er, at sygehuset ikke giver besked til pårørende og kommune, når patienter 
udskrives. Der er en meget lille dækning af kvalificerede sygeplejersker, og der savnes samarbejde 
og opfølgning. Som noget nyt er der etableret et psykiatrisk team, der skal forsøge ar forbedre 
opfølgningen, men det er uklart, hvordan det skal fungere, og de er for få til at klare det store 
arbejde. 
 
Det er også et meget stort problem, at der ikke er boliger nok til mennesker med sindslidende. Der 
er nogle bofællesskaber, men langt fra nok til at dække behovet. Socialtjenesten har gennemført en 
udredning, der viser, at 5 – 10 personer mangler en bolig, men Gedhjelp ved, at der er tale om 
mange flere, der ikke har et sted at bo. Der er i dag 2 års ventetid på en bolig for mennesker med 
sindslidelser. En del mennesker med sindslidelser bor på gaden eller hos pårørende eller hos 
tilfældige venner. 
 
Meget få mennesker med sindslidelser har et job, og ingen har kræfter til at arbejde for det. Hvis det 
lykkes for en patient at få et job, trækkes der omgående i pensionen, så motivationen er ikke så stor. 
Det er dog ændret lidt på det sidste i gunstig retning. Pensionen er tidsbegrænset, så man kan ikke 
være sikker på en fast indtægt. Hvs man f.eks. går til behandling hos psykolog, får man ligeledes 
midlertidig økonomisk støtte, og når behandlingen er tilendebragt, vurderes arbejdsevnen igen. 
 
 
Inkluderende praksis 
Arbejde med støtte 
 
Arbejde med støtte har udgangspunkt i det regionale kontor for handicappede har man den samlede 
viden om, hvad der findes af aktuelle muligheder i Reykjavik. Der findes tilsvarende regionale 
kontorer over hele landet.  
 
Det er kun de med omfattende behov i forhold til bolig og arbejde der er knyttet til dette regionale 
kontor. I alt ca. 500 personer. Det er behovet, der gør at man tilknyttes.  
 
Det regionale kontor samarbejder med de relevante dagcentre og uddannelsesinstitutioner. 
Eksempelvis samarbejder man med gymnasiet i et særligt projekt der sigter mod at få de unge ud i 
det ordinære arbejdsmarked. Forsøgsprojektet tager udgangspunkt i det sidste år på gymnasiet, hvor 
man kobler de unge til en arbejdsplads. Sidste år startede 77 i projektet og 72 fik arbejde. Der er en 
holdning til at det er vigtigt at arbejde med de unge. Erfaringen er, at hvis de først kommer i den 
beskyttede beskæftigelse bliver de ligesom glemt, og det bliver vanskeligt at komme ud igen og 
videre.  
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Gennem kontakt med virksomheder forsøger man at skabe muligheder på det almindelige 
arbejdsmarked.  
Der lægges vægt på forberedelsen og at lære personen at kende som søger ind både med hensyn til 
motivation og erfaring. Ansøgeren bliver afprøvet i forskellige stillinger, der også kan rumme 
oplæring. 
 
Der er mange ansøgninger til arbejde med støtte. De vil arbejde på det almindelige arbejdsmarked 
frem for de beskyttede værksteder. Man mærker, at de unge og voksne med særlige behov stiller 
større krav til livet, og vil leve som andre. Forældrene bakker op. Målgruppen er de som har brug 
for hjælp til at finde og fastholde et arbejde og som har nedsat arbejdsevne pga fysisk eller psykisk 
handicap. Yderligere kan langvarigt arbejdsløse eller socialt isolerede modtage støtte fra regionalt 
kontor. 
 
Kontoret angiver, at de “sælger 
 

• Punktlighet 
• Arbetsintresset 
• God hälsa 
• Stabilitet 
• Praktik period 
• Ingen extra kostnad för arbetsgivaren 
• Lönebidrag 

 
Ordningen indebærer 
 

• Försäkringskassan betalar 25%-75% av grundlön i högst två år 
• Omprövas efter 3-12 månader 
• sedan sänks det med ca. 10% per år 
• arbetstkonsulenter ordnar med kontrakten 

 
 
Fordelene for samfundet 

• Självständigare socialt och ekonomiskt 
• Ökad självförtroende 
• Flera vänner 
• Aktivare i samhället 

 
 
Følgende arbejdspladser har ansat mennesker der har været i kontakt med det regionale kontor 
 

• Affärer 
• Industrier 
• Sjukhus 
• Arbetare 
• Restauranger 
• Cafeteria 
• Skolor 
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• Dagis 
• Bensin station 
• Tvättstuga  
• Bibliotek 
• Lagerarbete 
• Städarbete 
• Kontorsjobb 
• Systembolaget 

 
 
90 personer er i ordinær beskæftigelse. I alt 300 i hele Island. 
Det er lettest at skaffe arbejde inden for butikkerne. Næsten i hver eneste Bonus supermarked er der 
ansatte fra det regionale kontor. Der er ikke brug for markedsføring. Arbejdsgiverne henvender sig.  
Den lave arbejdsløshed nævnes som årsag til at det er så enkelt. 
 
 
Der sammensættes et individuelt forløb, der tager udgangspunkt I det ønskede job. Fx hvis en vil 
være flyværtinde, og det ikke er muligt, så finder man noget inden for fly. Eller hvis de har 
forskellige ønsker til funktionen. Mange har et stærkt ønske.  
De trænes op på arbejdspladserne.  
 
Man er opmærksom p den sociale dimension og har en klub i Reykjavik, hvor de ansatte med støtte 
kan mødes. På nogle arbejdspladser er der flere ansat. 
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Opsamling og diskussion – inkluderende praksis i Island 
Besøgene i Island har været afgørende i at flytte forståelsen af muligheder for inkluderende praksis. 
 
Det særlige ved Island er at de eksperimenterer med at henlægge undervisningen til det normale 
system. Eksempelvis opretter hold i gymnasiet, hvor speciallæreren er med i begyndelsen indtil de 
kan klare sig selv.  
 
Det er særdeles interessant, at man eksperimenterer med at undervisningen for mennesker med 
særlige behov foregår på universitetet.  
 
Tilsyneladende har man også meget held med at skaffe arbejdspladser til mennesker med særlige 
behov. Dette kan være sammenhængende med den meget lave arbejdsløshed i Island, men har også 
noget med holdninger at gøre.  
 
Det er interessant, at der tilsyneladende er den grad af åbenhed, som vi har mødt i Island.  
Vore besøg i Island adskiller sig fra de andre besøg ved, at de kursister vi møder alle har gået i 
inkluderende skole hele deres liv. Kursisterne her er særdeles ”progressive” og aktive i at skubbe på 
for at skabet muligheder. De skriver artikler til aviserne om deres synspunkter i forbindelse med 
deres muligheder i samfundslivet. De islandske voksne med særlige behov er særdeles udfarende. 
Det kan være sammenhængende med, at de har gået i inkluderende skole, så de vil ikke længere 
acceptere at blive ekskluderet. 
 
Vi mødte voksne mennesker med udviklingshæmning, der fungerede på et fagligt højt niveau. Vi 
deltog i engelskundervisningen, hvor hver kursist skulle præsentere sig selv, og fortælle, hvad de 
havde foretaget sig i weekenden. Det gjorde de uden vanskeligheder på engelsk.  
 
Vi besøgte dem i undervisningen i samfundsforhold. Vi mødte velformulerede, kritiske, 
selvbevidste voksne mennesker med særlige behov. De var imødekommende uden at være 
overvældede af besøget. Gav udtryk for, når de ikke længere havde tid til at tale med os, og var på 
den måde styrende i kommunikationen. De var meget optaget af deres undervisning, og gik op i det 
med liv og sjæl. 
 
Til forskel fra de mennesker vi har mødt i specialundervisning for voksne i de øvrige lande var de 
med til at debattere, skrive læserbreve og satte i højere grad spørgsmålstegn ved deres situation.  
Eksempelvis kursist, der var ansat til at hjælpe en kok med at lave mad. Han var utilfreds med, at 
han ikke selv kan få en kokkeuddannelse på sit niveau. 
 
Fjölmennt, der som udgangspunkt er et undervisningssted for mennesker med særlige behov, 
arbejder særdeles aktivt for at skabe muligheder for mennesker med særlige behov på 
arbejdspladser og i uddannelsessystemet.  
De har medvirket til at skabe muligheder for, at de voksne med udviklingshæmning kan studere på 
universitetet. 
 
Tilsyneladende bestræber man sig på inklusion i det islandske uddannelsessystem og i 
erhvervslivet. 
I Island er man langt mere vidtrækkende i at tænke muligheder end vi har set i nogle af de andre 
lande. Eksempelvis i uddannelse med støtte, hvor der er givet mulighed for at en deltager kan 
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studere de islandske sagaer. Deltagerne følger de ordinære kurser på de ordinære uddannelsessteder 
med støtte fra Fjölmennt.  
 
 
 
 
 

Inkluderende praksis Sverige 
I Sverige har vi besøgt Centrum for flexibelt lärande (CFL), Söderhamn samt Särvux Kristianstad 
og virksomheder omkring Kristianstad. 
 
 
 
Särvux Kristianstad 
 
 
Särvux i Kristiansstad er fysisk placeret i de samme bygninger som komvux. Undervisningen 
foregår adskilt og det er to adskilte organisationer. 
På Särvux i Kristianstad tilbydes kurser som fx læsning, skrivning, samfundsfag og edb. 
 
 

 
 
 
 
Der er ansat to fuldtidslærere og en lærer på deltid. Särvux er her organiseret selvstændigt inden for 
komvux. Det er hensigten at elever og lærere kan bevæge sig mellem de forskellige skoleformer, 
men i praksis er de oftest adskilte.  
 
For første gang er en enkelt kursist fra särvux er integreret i den almindelige voksenundervisning i 
engelsk. Han får længere tid ved prøverne, og der er en lærer der hjælper ham med at forstå 
instruktionerne. Ellers er han fuldt integreret. Der er håb om, at han gennemfører grundskoleniveau 
i engelsk.  
 
Der samarbejdes med arbejdskonsulenterne. De tager sig af arbejdsdelen. Lærerne tager sig af 
undervisningen, der foregår i särvux og ikke udlægges til arbejdspladser. 
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Her i särvux har man valgt ikke at sætte etiketter på folk – alle med særlige behov kan få 
undervisning. Ligeledes følger man ikke de nationale kursusplaner, når det vedrører fag og 
bedømmelse. I princippet kan man vælge fra grundskolen og gymnasiesærskolens læseplaner. Et 
eksempel på den kommunale styring er et forældrepar, der ønskede kommunikationsundervisning til 
deres søn, der ikke havde verbalt sprog. I kommunen sagde de, at de ikke har 
kommunikationsundervisning, men kan tilbyde geografi.  
I praksis plukker man og tager udgangspunkt i kursisten frem for i læseplanen. Hver kursist har en 
plan, der synliggør hvad der arbejdes med. Mange kursister har et arbejde, og undervisningen tager 
udgangspunkt her. Mange har et arbejde. Undervisningen er relateret til det man har behov for ift til 
sit arbejde. 
 
Kursisterne læser ikke på heltid, men er på centeret en eftermiddag eller en formiddag om ugen.  
 
 
Särvux har meget kontakt til arbejdskonsulenter og god kontakt til arbejdspladserne, som de fleste 
kursister kommer fra. Alle kursisterne i särvux er i omsorgsforvaltningens regi, og de fleste er i 
arbejde. Arbejde er en ret. Hvis man ikke har arbejde kan man få undervisning. 
 
På särvux tror man på at den fysiske integration har en betydning. Begge parter kan have glæde af 
at mødes i korridoren. Det har også givet anledning til diskussioner, der ikke havde fundet sted, hvis 
man ikke havde været i samme hus.  
Särvux lærerne oplever at have et godt samarbejde med komvux. De føler sig velkomne i komvux. 
Lærerne efterlyser læseplaner, der retter sig mod voksenlivet, og de behov man har her. De kritiser 
de nuværende læseplaner for at være bagudrettede. 
 
 
Inkluderende praksis 
Besøg på virksomheder 
 
I Sverige har vi besøgt forskellige virksomheder: 
 

1. besøg på dagcenter med beskyttet beskæftigelse og mulighed for forskellige aktiviteter: 
Pakkearbejde fx børster der pakkes i kasser for virksomheder. I virksomheden er 
udelukkende beskæftiget mennesker med udviklingshæmning. Nogle af brugerne kunne 
potentielt integreres i noget andet. Vi møder en ung kvinde, der arbejder i kantinen på 
dagcenteret. Hun vil hellere blive hvor hun er. De forskellige mennesker vi møder forklarer 
at de er glade for deres arbejde. De er alle tidligere kursister i särvux. De følger kurser i 
särvux med løbende mellemrum. Her beskæftiges mennesker med omfattende behov.  

2. besøg på genbrugsstation. På genbrugsstationen arbejder de ansatte med at skille maskiner 
og sortere eller klargøre til salg i genbrugsbutik. De mennesker vi møder er velfungerende 
mennesker med udviklingshæmning. De er også tidligere kursister i särvux, og kan følge 
kurser i särvux efter behov. De er glade for deres arbejde. Eksempel på arbejdsfunktioner er 
Alf, der skiller dæk og fælge. Carl, der arbejder fra 8-16 med at merkulere papir. Han 
sorterer papiret, så der ikke er metalclipse og merkulerer det efterfølgende. Der er kun 
mennesker med udviklingshæmning ansat i produktionen. Der er kontakt med andre 
mennesker, når de afleverer deres ting til genbrug, men ikke ellers.  
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3. bilværksted. Her tager man sig af kommunens biler. Dem fra omsorgsforvaltningen. De 
bliver vasket, poleret osv. Meget grundigt. Jeg taler med arbejdslederen. Når jeg spørger, 
hvor mange ansatte der er siger han tre. Han opfatter altså ikke de udviklingshæmmede 
voksne som ansatte på værkstedet. Han fortæller at de har haft held med at sende en del 
videre i enkelt integration, som de kalder det her. 

4. café på skatteverket. Skatteverket er skattevæsenet i kommunen. Her har man i lighed med 
seks andre arbejdspladser i området, udliciteret cafédriften til omsorgsforvaltningen i 
kommunen. I denne café møder jeg fire velfungerende kvinder med udviklingshæmning. De 
to er i gang med at bage morgendagens boller. Vi bliver budt på lækre snegle som også er 
bagt af de ansatte med udviklingshæmning. Der er en arbejdsleder fra omsorgsforvaltningen, 
der har det overordnede ansvar for caféen. Hver ansat har deres arbejdsopgaver. De hænger 
på en tavle i personalerummet. Arbejdsopgaverne går efter tur. Fx er opgaven at tømme 
affald ikke særlig populær. 

 
 
Det er muligt for mennesker med særlige behov at skifte arbejdsplads. Muligheder for beskæftigelse 
udgår ikke fra särvux, men fra arbejdskonsulenter. Det virker som om ungdomsuddannelsen er der, 
hvor man retter frem mod arbejdslivet i gymnasiesärvux kan man vælge linier, der fører frem mod 
beskæftigelse.  
 
Job, bolig, fritid osv udgår ikke fra särvux. Det er jobkonsulenter fra kommunen, der tager sig af 
den slags. På särvux kommer man og får undervisning/kurser i svensk, matematik, samfundsfag. 
Andre fag som hjemkundskab o.l. tager bofællesskaberne sig af. De har fået en yrkesuddannelse 
som unge, hvis de ønskede det. Der kunne faget hjemkundskab indgå. 
 
Her på särvux underviser man ikke mennesker med erhvervet hjerneskade. De siger, at det er en 
tradition at de ikke har dem her, som de burde ifølge lovverket. Det skyldes at der er andre tilbud til 
mennesker med erhvervede hjerneskader i området og har således at gøre med lokale forhold. 
Andre steder ville man have mennesker med erhvervede hjerneskader i särvux. 
 
 
Inkluderende praksis 
Centrum for flexibelt lärande (CFL), Söderhamn Kommun 
 
 
Söderhamn er en kommune med ca. 27.000 indbyggere. CFL har eksisteret siden 2002 og er drevet 
af kommunen.  Tidligere var skovindustri og en Ericsson fabrik byens vigtige erhverv. Der var også 
en stor mililtærbase i kommunen. I løbet af 1990’erne var der nedgang i skovdriften, militærbasen 
blev nedlagt og Ericsson fabrikken blev flyttet til udlandet. Resultatet var høj arbejdsløshed i 
kommunen. Kommunen valgte at møde denne udfordring gennem uddannelse for voksne. Dette er 
baggrunden for at CFL blev etableret. Målet var at få voksne tilbage i arbejde gennem læring.  
 
Der er ca. 60 ansatte på centeret. Af disse er 40 pædagoger/lærere, ca. 20 har forskellige 
administrative funktioner. Der er ca. 1000 deltagere i CFL’s aktiviteter. Nogle af deltagerne 
benytter sig af flere tilbud. hovedparten af deltagerne er 30-35 år, men der er også unge, der ikke 
har gennemført gymnasiet.  
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Huset er bygget til at rumme voksnes læring, og man har både ved valg af arkitektoniske løsninger 
og begrebsbrug forsøgt at undgå at lægge skolepræg på bygningen. Huset er stort, og der er mange 
åbne løsninger. Der er tilbud til hele den voksne befolkning i kommunen. Ved indgangen ligger en 
åben rådgivningstjeneste, hvor alle kan komme og få råd og vejledning om uddannelsesmuligheder. 
 
Ved indgangen ligger et bibliotek med aviser, flere pc’ere med internetadgang. Det er åbent for alle 
voksne. 
 
På første sal er der et cafeteria, som også er åbent for alle. Det ligger centralt i huset. Når man går 
ud og ind passerer man caféen. Arkitektonisk er der lagt vægt på åbne løsninger, hvor det er enkelt 
at komme fra et område til et andet. CFL har moderne konferencefaciliteter og 
undervisningsrummene har glasvægge ind mod fællesarealerne. Huset har lokal kunst på væggene. 
Mange steder kan man sidde alene eller i grupper med sit studiearbejde.  
 
Särvux har en central placering i huset og disponerer over et større lokale og et mindre rum. 
Lokalerne har flere pc’ere og er præget af at aktiviteten ikke består af praktiske aktiviteter, bortset 
fra billedkunst (beskrives senere). 
 
CFL rummer fem organisatoriske enheder med centeret for voksnes læring, SFI (Svensk For 
Indvandrere) og en projektenhed, hvor der er både lokale og internationale projekter. Her er Särvux 
integreret som projektdeltager. I den tredje enhed kan kurser og forelæsninger bestilles af personer 
uden for huset. Särvux bidrager blandt andet med kurser til personale, der arbejder med voksne med 
særlige behov (beskrives senere). Vejledningsenheden yder vejledning og giver kurser på 
arbejdspladserne i kommunen. Den sidste enhed er en højskoleenhed. Her uddannes bl.a. 
socionomer og politi. Undervisningen foregår delvist som fjernundervisning, og der er tilknyttet 
forskere. 
Foruden CFLs egne aktiviteter er huset åbent for konferencer og aktiviteter fra næringslivet og 
offentlige instanser. Idéen er at huset skal være sydende af aktivitet. 
 
Särvux og Daglig virksomhed arbejder med to perspektiver ”medborgerperspektivet” og 
”kompetenceperspektivet”. 
 
Medborgerperspektivet fastholder, at udviklingshæmning er et normalt samfundsfænomen, og at 
personer med udviklingshæmning er borgere som alle andre. Personen har ret til sin 
udviklingshæmning og ret til samfundets støtte og service. En person med udviklingshæmning 
tilhører en familie og slægt og hører hjemme et sted. Personen har indflydelse over sit liv med en 
vilje som udtrykkes af personen selv, forældrene og pårørende. Personen træffer valg om sit liv, sit 
hjem og sit daglige virke. Deltagelse i samfundslivet er en rettighed som bliver mulig i den 
udstrækning, der kan gives støtte der svarer til personens behov. Bevisbyrden ligger på samfundet.  
 
Radikalt anderledes fra dette perspektiv er kompetenceperspektivet, der fokuserer på personens 
afvigelser, de mangelfulde færdigheder og det særlige ved udviklingshæmningen. Samfundet 
tilrettelægger særlige miljøer med særligt personale til de særlige opgaver knyttet til undervisning 
og omsorg af de, der har manglende færdigheder. Først når personen gennem undervisning eller 
omsorg har nået et kompetenceniveau, der tilfredsstiller samfundets krav kan personen forlade det 
særlige miljø. Deltagelse i samfundet bliver mulig, når personen bliver vurderet til at have 
tilstrækkelig kompetence. Kompetenceperspektivet lægger bevisbyrden på den udviklingshæmmede 
selv.  
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Särvux og daglig virksomhed tager afstand fra det kompetenceperspektivet står for, og har ideologi 
og praksis stærkt forankret i medborgerperspektivet. 
 
Dette afspejles i hele begrebsbruget: ikke ”bruger”, men person. Ikke ”dagcenter”, men daglig 
virksomhed osv. 
 
Särvux har to ansatte en lærer og en vejleder. I alt har 25-30 personer et tilbud ved Särvux med 
varierende antal undervisningstimer pr uge. Alle har endvidere et tilbud i daglig virksomhed. 
 
Särvux’ grundsyn er baseret på, at den funktionshæmmede har ejerskab til sin egn særlige behov 
uden nødvendigvis at måtte lære sig noget eller yde noget ekstra på nogle områder for at gøre sig 
fortjent til tilbud. 
Således er dagliglivets færdigheder ikke i fokus, eller hvad särvux eventuelt kan bidrage med for at 
opnå bedre funktionsniveau på andre områder. På Särvux kan den voksne vælge at studere de de 
selv mener er rigtigt at tage fat i i sit eget liv, ud fra en grundtanke om, at enhver ved bedst, hvad de 
har brug for at lære. Särvux opgaven er ifølge lærere og vejledere at bidrage til at de studerende får 
mulighed for at tage ansvar for deres eget liv og dermed bidrager til øget livskompetence. 
Pædagogens rolle bliver at hjælpe personen med at sætte ord på det, der anses for vigtig, og hjælpe 
personen til at forstå sit liv. 
 
 
Samtaler med deltagere på CFL 
 
Karl Erik er en mand på 56 år med Downs syndrom. Han er elev i särvux og har sin daglige 
virksomhed på CFL. 
 
Karl Erik har adgang til alle husets menneskelige og materielle ressourcer, og vil kunne opretholde 
dette til han fylder 65 år. I praksis vil han kunne komme i huset så længe han lever. Hans tilbud er 
sammensat af enetimer og gruppe/klasseundervisning. 
 
Studietilbudet er selvvalgt og Karl Erik har valgt at studere medicinske bøger. Han begrunder det 
med sit eget helbred, og at han ofte bliver ”yr” og må have hjælp af andre. Han har epilepsi og 
hyppige anfald. Videre fortæller han at han har haft et mavesår pga medicin, der er skadeligt for 
maven. Det havde været meget skræmmende for ham. Efter dette måtte han sidde i kørestol. Hans 
søster er sygeplejerske. 
 
Karl Erik fortæller, at han har været på tur til Italien, og at han snart skal til Danmark. Når han 
bliver spurgt om han har lyst til at studere og lære om landene svarer han benægtende. Det var valg 
læreren har truffet. 
 
Ved siden af studietiden har Karl Erik småopgaver han udfører. Blandt andet sætter han pris på at 
hjælpe de der har fysiske særlige behov på CFL. Det at hjælpe andre er noget, der gør ham glad. 
Han nævner også, hvor vigtigt det er for ham, at have noget at gøre og at møde andre. Det kan gøre 
ham vred, når nogen forsøger at bestemme over hans tid. Han nævner personalet der vil bestemme 
når han skal vaskes på tidspunkter der ikke passer ham. Ellers er han glad for at bo i egen lejlighed.  
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I fritiden læser han medicinske bøger som han låner på biblioteket på CFL, spiller, musik og får 
besøg. Ud over det med vask får han hjælp til at styre sin egen økonomi. 
 
Karl Erik har mulighed for at beslutte hvad han selv vil gøre, og har altså valgt at studere medicin i 
flere år. Han behøver ikke ansøge år for år. Hans studieplan afpasses mod särvux læseplanen. Lære 
og vejleder forklarer deres rolle som at være støttende og vejledende i den vej den studerende 
vælger at gå.  
 
En anden kursist Anna er 19 år og går i 3. år på gymnasiesærskolen. Hun har været på CFL siden 
hun tog sidste år i grundskolen. Hendes skoleforløb havde været vanskeligt og hun havde fået en 
tung diagnose, som der nu bliver sat spørgsmålstegn ved, nu hvor hun fungerer godt i særvux. 
 
Medborgerskabet fylder også meget i Annas tilbud. det er Anna der beslutter hvad hun skal studere 
og hvordan. Hun får støtte til at sætte ord på dette. Hun har en plan for arbejdet med de fag hun har 
valgt. Anna kan bedst lide at tegne og forme, og hun har klart talent. Hun har blandt andet designet 
et matematikhæfte som andre elever benytter. Hun har lavet kort med tegninger og en havfrue i fuld 
damestørrelse i papmache og med diverse udsmykninger. Hendes udvikling i CFL har været 
betragtelig. 
 
Anna ønsker sig sit eget hus, hvor hun kan bo og arbejde. Men hendes forældre siger, at hun ikke 
har penge nok, så hun bor foreløbig hjemme. I fritiden har hun gjort interesseret sig for mange 
forskellige ting: boksning, ridning, tegnekursus, men fandt sig ikke til rette i de organiserede tilbud. 
 
Hun virker glad og tryg med de valg hun har truffet og den støtte hun har fået.  
 
Anna er ikke sikker på, hvad hun skal efter CFL, men læreren nævnte at man måske vil ansætte 
hende som assistent på CFL. 
 
 
 
 
Opsamling inkluderende praksis i Sverige 
 
Den svenske praksis har en fysisk placering i samme bygninger som andre voksne der modtager 
undervisning på samme ”niveau” nemlig undervisning for voksne, der svarer til grundskolen samt 
gymnasieniveau. Der er dog ingen samordning mellem de elever der undervises i särvux og 
komvux. Man gør brug af de samme bygninger og mødes på gangene. 
 
Särvux fremstår som en egen skoleform inden for voksenområdet med sine egne læseplaner. Lokalt 
bryder man med den centrale styring og tilrettelægger lokale kurser i overensstemmelse med 
brugerens behov.  
 
Omkring särvux er et helt system med omsorgsforvaltning, beskyttet beskæftigelse bygget op om 
det særlige. Med udgangspunkt i det særlige tages forskellige initiativer, der kan virke inkluderende. 
Flere har angiveligt arbejde på caféer og i daginstitutioner. 
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De virksomheder vi har besøgt løser opgaver der er brug for i samfundslivet. De ansatte er glade for 
deres arbejde og opfatter det som betydningsfuldt. De har gode arbejdspladser, men adskilt, og har 
det tilsyneladende godt med det. 
 
Särvux har ikke en egentlig funktion i at medvirke til at skaffe arbejdspladser, men der samarbejdes 
med arbejdskonsulenter. 
 
 Det er en interessant og perspektivrig måde man har valgt at tilrettelægge gruppeintegration som i 
eksemplet med café driften på skatteforvaltningen. Den kan blive samme form for fysisk funktionel 
integration, som når man deler lokaler, men har også potentiale, idet ansættelsen er på en almindelig 
arbejdsplads, og det drejer sig om centrale opgaver for arbejdspladsens trivsel. Det vil sige, at der 
høstes megen anerkendelse for arbejdet, hvorved der sættes en positiv udvikling i gang. 
Medarbejderne fra skatteforvaltningen vil tale positivt med andre om det de ser og oplever. Når der 
holdes møder i huset, vil dette også være et samtaleemne, der kan medvirke til at skabe nye 
muligheder. Yderligere mødes skatteforvaltningens folk med de ansatte i kantinen, når de handler 
der. De bliver en naturlig integreret del af arbejdspladsen.  
 
Centeret for Voksne Læring er et interessant og nyskabende miljø, hvor variationen af den voksne 
befolkning mødes og får uddannelse. Centeret er opbygget til at skabe dynamik og muligheder.  
CFL bidrager med et helt nyt perspektiv i diskussionen om inklusion, idet den studerende selv 
fastlægger, hvad de ønsker at arbejde med. udgangspunktet er i den enkelte. 
 
CFL fremstår som et særdeles rummeligt tilbud. det interessante er, at man jo ikke kan vide, hvad 
den enkelte vil komme til at bruge sine erhvervede kompetencer til, så det kan være vanskeligt at 
fastlægge, hvad der er muligt og hvad der ikke er. Undervisning kan også være for personlig 
udvikling. 
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Nordisk inklusion 
 
Det har været til stor inspiration at besøge andre lande og lade sig inspirere af, hvordan man tænker 
og arbejder inkluderende.  
 
Det er fortsat det overvejende billede, at voksne mennesker med særlige behov arbejder, bor og 
undervises i institutioner adskilt fra det øvrige samfund. Der er opbrud og forsøg, hvor der arbejdes 
med rummelighed, holdninger og indretninger, der udelukker fra deltagelse.  
 
I projektet har vi set på både lovgivning og praksis. Man kan diskutere, hvordan lovgivning 
henholdsvis fremmer eller hæmmer mulighederne for inklusion. Projektets antagelse er, at de 
politiske og ideologiske holdninger til spørgsmålet om inklusion vil afspejle sig i lovgivninger og 
være signaler til praksis. Yderligere er lovgivningerne medvirkende til at fastsætte rammerne for 
praksis.  
Projektet viser imidlertid, at det er muligt at tænke inkluderende i lovgivning, men at det ikke 
nødvendigvis influerer på praksis.  
 
Det er dog fortsat projektets antagelse, at der sendes væsentlige politiske og ideologiske signaler 
gennem lovgivning samt at landende så vidt mulig må tilstræbe love, der ikke sætter fokus på 
handicap, men på udvikling og læring, ikke kategoriserer, men tilpasser, - ikke ekskluderer, men 
inkluderer.  
 
Målsætningerne for læseplansområdet er yderligere væsentligt for, hvad der rettes fokus mod.  
 
Det er besøgene, der har givet os inspiration til at tænke differentieret om inklusion. Besøgene har 
vist mangfoldigheden i forståelser og tilgang til inklusion i praksis. 
 
De hørehæmmede er en gruppe, der må tænkes differentieret om, når det gælder inklusion. I 
hørendes verden er der ikke andre, der kan tale deres sprog. Det sætter mennesker med 
hørehæmning og omgivelserne i en helt særlig situation.  
 
Der må tænkes differentieret også, når det vedrører mennesker med sindslidelse. Det kan være et 
stort skridt at få mennesker med sindslidelser til at forlade deres hjem og indgå i fællesskaber med 
andre. At få dem til at komme på centrene kan være et stort skridt i en inkluderende retning, når 
alternativet er isolation.  
 
Ved flere projekter kommer det frem, at det har betydning, at centrene har viden og erfaring med 
mennesker med særlige behov i relation til både afdækning af forudsætninger og 
undervisningsforløb. Tilbud til mennesker med sindslidelse er eksempel på dette. det er ofte sårbare 
mennesker, som det kan være vanskeligt at afklare og tilrettelægge relevante tilbud til. 
 
Der er meget lidt politisk arbejde, der sigter mod inkluderende praksis. Vi har set følgende 
praksisser, der tilstræber inklusion 
 

1. fysisk funktionel enkelt- eller gruppeintegration i arbejdsliv eller uddannelsessystem med 
mulighed for inklusion 
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2. udvikling og indlæring af redskaber til inklusion 
3. særlige uddannelser i det ordinære uddannelsessystem rettet mod voksne mennesker med 

særlige behov 
 
 
De mennesker vi har mødt, der arbejder i forskellige former for gruppeinklusion virker tilfredse 
med denne ordning. Gruppeinklusionen har vi mødt i forskellige former. Eksempelvis, hvor en 
gruppe mennesker med særlige behov står for driften af en café. Det betyder, at de ansatte er i et 
socialt fællesskab med andre mennesker med særlige behov, og at de yder en indsats der i høj grad 
er værdsat af omgivelserne, hvorved der sættes en positiv udvikling i gang, der fremmer 
kommunikationen mellem mennesker med særlige behov og omgivelserne. Betydningen af et 
tilhørsforhold til en gruppe fylder tilsyneladende meget. Projekt ekstern beskæftigelse er også 
oppebåret af et fællesskab.  
 
I flere projekter arbejdes der med enkeltintegration på arbejdspladser: Arbejde med støtte, ekstern 
beskæftigelse, projekt virksomhedshold og jobbutikken er eksempler på inklusion, fordi de ansatte 
reelt er inkluderet på deres arbejdspladser - eksempelvis arbejde i en skoforretning, rengøring, 
kantinemedarbejder, pedelarbejde mv. 
De ansatte er inkluderet med støtte, og er glade for støtten og tilkendegiver, at de har brug for den.  
Det vedrører mennesker med særlige behov, der har ønske om at arbejde på almindelige vilkår. 
Således er deres synsvinkler inkluderet og sammenhængende med den enkeltes opfattelse af det 
gode liv.  
 
Der er projekter på uddannelsesområdet, der tilstræber inklusion: Uddannelse med støtte i Island, 
UFO i Danmark, VAFSU i Slagelse. Hensigten er, at man for de der ønsker det tilrettelægger 
uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Projekt UFO er en forberedelse til ordinær 
uddannelse. Centrene i specialundervisning for voksne forbereder dem til det og støtter undervejs. 
 
Der er en del projekter, hvor specialundervisningens målgrupper er integreret i ordinære 
uddannelsesinstitutioner. Det, der kaldes den fysisk funktionelle integration. Fx, at mennesker med 
udviklingshæmning undervises på universitet. Eller, som i Sverige, hvor undervisningen foregår på 
et center for alle voksnes læring. Det har indbygget muligheden for at blive inklusion, hvis den 
sociale holdning og fællesskaberne opstår. Det er spørgsmålet, om man bliver man inkluderet af ”at 
være der” som i Svendborg, hvor man lægger kollegium og uddannelse i centrum, så mennesker 
med særlige behov kan gøre brug af de ordinære tilbud. Man kan sige, at det kan være et skridt på 
vejen og under alle omstændigheder mere inkluderende end at bo på en isoleret institution. Det er 
under hensyn til inklusionens sociale dilemmaer den slags fællesskaber fastholdes som 
udgangspunkt for at bevæge sig ud i omgivelserne.  
 
I princippet kan man være i de samme miljøer uden nogen sinde at være i kontakt med hinanden 
bortset fra, at man møder hinanden i kantinen osv. 
 
Den fysisk funktionelle integration har potentialet til at blive inkluderende, men der må arbejdes 
med holdninger i de sociale fællesskaber.  
 
I den udlagte undervisning på universitetet i Island argumenterer både kursisterne og lærerne for, at 
den fysisk funktionelle integration er et vigtigt skridt på vejen. Det har betydning at mennesker med 
særlige behov mødes med andre voksne i de samme bygninger, og gør brug af de samme faciliteter. 
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At de ser hinanden i kantinen, og der sker en gradvis optagelse og udveksling mellem de forskellige 
studieretninger. At den voksne funktionshæmmede er studerende frem for kursist eller elev – har en 
betydning. At man møder på Center for Voksnes Læring, frem for på Center for 
Specialundervisning.  
 
I visse tilfælde medvirker specialundervisningen til at give redskaber til inklusion. Eksempelvis i 
undervisning af mennesker med afasi, hvor de og deres omgivelser lærer et 
kommunikationsredskab, der kan medvirke til at øge kommunikationen i fællesskaber med andre, 
og dermed forbedrer muligheder for inklusion. De mennesker, der er døve får gennem forbedrede 
norskkundskaber også et redskab, der forbedrer deres muligheder for at kommunikere i fællesskaber 
med andre mennesker, og muligheden for inklusion øges. 
 
Spilleprojektet er også et projekt, der giver redskaber til inklusion. Ved at udvikle og afprøve 
computerprogrammer, der giver de unge mennesker mulighed for at udfordre hinanden på trods af 
den enes funktionshæmning, skabes muligheden for at fremme det sociale fællesskab. 
 
Således kan det for nogle mennesker dreje sig om at få nogle redskaber, der forbedrer mulighederne 
for at deltage aktivt og dermed mulighederne for at indgå i kommunikation og fællesskaber. 
 
Tilrettelæggelse af særlige kompetencegivende uddannelser for mennesker med særlige behov i det 
ordinære uddannelsessystem har vi set i VAFSU og i bestræbelserne på at tilrettelægge uddannelser 
på universitetet i Island.  
I VAFSU tager man hånd om både arbejde, bolig og fritid og tilsigter inkluderende løsninger.  
 
Vi har ønsket at se inklusionen i perspektivet af livskvalitet. 
Der er ingen tvivl om, at mange af de mennesker vi møder virkelig værdsætter de sociale 
fællesskaber med ligestillede i de segregerede miljøer. 
Dog må der, uanset om personen ønsker den ene eller anden boligform, beskæftigelse eller 
fritidstilbud, arbejdes på at skabe muligheder, og med holdninger i det omgivende samfund.  
 
Udgangspunktet for det gode liv er den enkeltes subjektive forståelse. Som udgangspunkt er 
tilbuddene ofte institutionaliserede, og dermed vanskelige at ændre. 
 
Samtalerne med voksne mennesker med særlige behov i Island har givet stof til eftertanke i relation 
til inklusion og livskvalitet. De valg man træffer er sammenhængende med erfaringer og tidligere 
valg. Hvis mennesker med særlige behov udelukkende har erfaringer fra et segregeret system, så 
kan det være vanskeligt at ønske noget andet.  
Det har været særdeles inspirerende at opleve den innovative tilgang til mennesker med særlige 
behov, som vi har oplevet i praksis i Island. Det er også her man er på vej med en uddannelse på 
universitetet for voksne med særlige behov. Besøget i Island har givet anledning til overvejelser i 
relation til deltagernes livskvalitet og tilfredshed. De islandske studerende var i høj grad aktive i at 
påvirke omgivelserne til at blive mere rummelige. De ønsker videregående uddannelser tilpasset 
deres forudsætninger. De vil ikke ansættes på beskyttede værksteder eller have uddannelser der ikke 
er kompetencegivende. Man må formode, at det har betydning, at de har gået i inkluderende skole. 
De ønsker at fortsætte med at være inkluderet – også som voksne. 
 
Omgivelsernes blik for, samt holdninger til inklusion og deltagelse kan være væsentlige. For den 
unge kvinde Bjørg tilstræbte omgivelserne at gøre det bedste. De mennesker der hjalp Bjørg mente, 
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at hun skulle passes og plejes. Bjørg befandt sig i en passiv situation. Passivisering er et forhold der 
hæmmer livskvalitet. Hun var også i en situation, hvor hun ikke verbalt eller med tegn kunne give 
udtryk for opfattelse af livskvalitet.  
De nonverbale tegn efter projektet, er hun mere aktiv deltager i planlægningen af sit eget liv. Kan 
tage initiativer og være mere styrende. Holdningerne i hende omgivelser er blevet mere 
inkluderende. Her er det først og fremmest omgivelserne, der har flyttet sig. Det kan blive en 
opgave for specialundervisning for voksne at undervise omgivelserne. Omsorgen var med til at 
ødelægge Bjørgs muligheder for deltagelse. 
 
Manglen på valgmuligheder i tilbudene til mennesker med særlige behov er en risikofaktor ift at 
opnå muligheder for livskvalitet. Vi har set dette i eksemplet, hvor en ung kvinde med særlige 
behov er ansat på en ordinær arbejdsplads i kantinen. Hun er fuldt inkluderet, men ønsker selv at 
prøve noget andet. Lærerne fra specialundervisningen overtaler hende til at blive på arbejdspladsen, 
da det er vanskeligt at skaffe en god arbejdsplads på så gode vilkår. Det er helt almindeligt for andre 
unge kvinder og mænd at afprøve forskellige muligheder. Det er med til at udvikle, og med til at 
man lærer sig selv at kende. De unge voksne med særlige behov er stillet i en hel særlig situation. 
 
I lyset af livskvalitetsbegrebet må inklusionen differentieres. 
Nogle mennesker med særlige behov vil måske ønske sig noget særligt. Eksempelvis nogle af de 
sindslidende foretrækker at være sammen med ligestillede. 
Nogle vil have det segregerede inden for det normale – som de hørehæmmede. 
 
Glæden, engagementet og livskvaliteten er der, når udfordringen er passende, og der er aktivitet og 
udvikling. Derved bliver uddannelse og livslang læring væsentligt. De mennesker vi har talt med, 
der giver udtryk for utilfredshed, er oftest ikke er udfordret passende. Når der er for få udfordringer, 
eller de synes ikke, at udfordringen er passende.  
Erfaringen fra projektet er også, at udfordringer og læring går hånd i hånd. Når man er blevet 
udfordret, som de mennesker, der har gået i inkluderende skole hele deres liv, så har man brug for 
andre inkluderende udfordringer. Jo større indflydelse man har på eget liv, jo mere indflydelse vil 
man have.  
Når det drejer sig om livskvalitet handler det om mangfoldighed og valgmuligheder Vi har 
forskellige ønsker og forventninger til vores liv. Der skal være muligheder til rådighed. Det må 
forventes, at med øget inklusion og øgede udfordringer sætter vi en udvikling i gang, der fordrer 
mere og større udfordringer og inklusion.  
 
 
 
Perspektiver på inklusion 
I diskussionen om det er inklusion, der er vejen frem kan man anlægge forskellige synsvinkler: 
 
Moderater 
Moderaterne har det synspunkt, at fuld inklusion ikke er mulig. Det er godt nok, det vi har. Fuld 
inklusion giver ikke mening. Inklusion opfattes som uvirkeligt, og det kan aldrig lade sig gøre at 
føre ud i praksis. Der er grænser for hvor langt man som samfund kan gå i at muliggøre ligestilling 
og ligebehandling. 
Specialundervisning for voksne i denne synsvinkel foregår på særlige institutioner adskilt fra det 
øvrige samfund. Mennesker med særlige behov har god pension, gode boliger, beskyttet 
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beskæftigelse er den primære arbejdsform. Der er ikke modvilje mod inklusion. De få, der ifølge 
denne opfattelse kan inkluderes - bliver det. Det er ikke det store emne. 
 
Det evolutionære synspunkt 
I et evolutionært perspektiv kan man sige, at vi som samfund har bevæget os langt, men at den fulde 
inklusion endnu ikke er mulig. I denne synsvinkel er nogle samfund er bedre parat til det. Vi gør det 
i det tempo. Vi er kommet et stykke vej, men det tager tid. 
Anskuer man afvigelse i bred historisk sociologisk sammenhæng har flere forfattere (Kanner 1964, 
Nowry 1945, Lowenfeld 1964, Van Weelden 1967 m.fl), afgrænset fem epoker: 
 
Likvidering isolering asylering segregering  integrering og nu inkludering 
__________/________/___________/___________/___________/_____ 
 
I 1980, da man udlagde den statslige centraliserede forsorg medførte det stor bekymring. Det blev 
diskuteret om det nu var det rette at gøre. Man var bekymrede for de mennesker, der havde 
modtaget behandling i det centraliserede forsorgssystem. Samme bekymring hersker nu, men om 20 
år vil vi erkende, at det er det rigtige vi gjorde ved at opløse de segregerede systemer. 
Specialundervisning for voksne i det evolutionære synspunkt vil være at arbejde for at opnå så 
meget inklusion som muligt. Man arbejder med mennesker med særlige behov, deres netværk og 
muligheder. Selve formålet for specialundervisning for voksne bliver så vidt muligt at støtte det 
inklusive og presse på for at opnå dette. 
 
Visionen – det fuldstændig inkluderende samfund 
I det fuldstændig inkluderende samfund gives særlig støtte til at mennesker med særlige behov tager 
fuldt og aktivt del i alle sider af samfundslivet. Det vil sige, at de har samme ret til uddannelse som 
alle andre borgere. Også til livslang og videregående uddannelse. Antagelsen er, at man ikke skal 
hæmme udviklingsmuligheder for voksne på grund af særlige behov. Mennesker med særlige behov 
kan tage uddannelse til fx skuespiller eller journalist, lærer eller pædagog. De kan studere filosofi 
eller psykologi. 
Mennesker med særlige behov har ret til at eje deres egen bolig. De kan bo selvstændigt med 
individuel støtte efter behov. Det forventes at de yder en indsats og gennem arbejde bidrager til 
samfundet som alle andre.  
 
 
Afrunding  
Det medicinske paradigme er fortsat det dominerende i tilgang til voksne mennesker med særlige 
behov. De sociologiske synspunkter har trange kår. Det lever ofte kun i bevidstheden hos 
professionelle og deltagere i de segregerede systemer, samt i de internationale politiske systemer. 
Inklusionsinitiativerne kommer i hovedsagen fra de specielle systemer. 
 
Vanskelighederne med at skabe inkluderende muligheder kan være sammenhængen med velstanden 
i de lande vi har undersøgt, traditioner og historie. Landene har en lang tradition for institutioner. 
Det lader sig ikke bare ophæve, man viderefører systemer. 
 
Det paradoksale ved diskussionen om inklusion er, at vi ved det ikke, for vi har aldrig været der. Vi 
ved ikke, hvad vi kunne opnå gennem den fulde inklusion.  
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Antagelsen her har været, at inklusion ikke er noget vi ”gør” eller beslutter på vegne af andre. 
Inklusionen må vurderes i sammenhæng med, livskvalitet, lige muligheder og rettigheder. 
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Bilag 
Besøgsplan 
 
Stikord: 
Det er temaer der skal dækkes – ikke enkeltspørgsmål. 
Vi sender ud til dem på forhånd. De tolker og udvælger projekterne. 
Få spurgt så meget som muligt ind til deltagerne. Høre om virkningerne af det der foregår. 
Målgruppen er bred.  
Forskelligheden skal frem. Med denne fremgangsmåde kan man ikke vide hvad man får. 
 
 
Virksomhedsbeskrivelse 
Spørgsmål til ledere og lærere  
 
Institutionens virksomhed, mål og værdier 
Hvilke overordnede mål er institutionen underlagt? 
Hvad lægger institutionen særligt vægt på? (fx udvikling af sociale kompetencer? Faglighed? 
Projektarbejdsformer? Handicapkompensation? Afdækning af forudsætninger? Demokratisering?) 
Har institutionen en virksomhedsplan? 
Visitationspraksis 
Målgrupper 
Forløb (korte, lange, skemalagte?) 
Beskrivelse af særlige udviklingsprojekter – tidligere og igangværende 
Samarbejdsparter 
Har institutionen særlige mål for inklusion? 
Hvordan er mulighederne for at arbejde inkluderende inden for institutionens politiske mål og 
praktiske hverdag? 
 
 
Individuelle planer og afdækning 
Hvordan tilrettelægges undervisningen? (forholdet mellem individuelle og centralt fastlagte mål) 
Hvem udarbejder den individuelle plan? Hvem beslutter målene? Hvad rummer den individuelle 
plan? (vi vil gerne bede om eksemplar af konceptet samt eventuelt anonymiserede eller tilladte 
eksempler) 
Hvad lægges der særligt vægt på i den individuelle plan? 
Målområder? 
Hvad lægges der særligt vægt på i afdækning af forudsætninger? 
Hvordan kortlægges forudsætninger, færdigheder og behov? 
 
Undervisningen 
Hvordan tilrettelægges undervisningen? (fx individuelt, på hold, projektarbejdsform) 
Hvad lægges der særligt vægt på i undervisningen? 
Hvordan er sammenhængen mellem undervisningen og den individuelle plan? 
Hvordan er sammenhængen mellem undervisningen og personens aktive samfundsdeltagelse? 
Hvordan er sammenhængen mellem undervisningen og personens netværk (f.eks. bosted)? 
Uddannelsesbeviser. Delkompetencer? 
 
Udslusning 
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Hvordan foregår udslusningen? 
Hvad lægges der særligt vægt på i udslusningen? 
Tilpasses udslusningen individuelt? 
Hvem beslutter, hvad der udsluses til? 
Giver undervisningen og udslusningen fornyede muligheder? 
Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner/erhvervslivet? 
Tager institutionen særlige initiativer mhp at udvikle muligheder for mennesker med 
funktonshæmning i det ordinære uddannelsessystem og arbejdsmarked? 
Hvordan er relationerne til det ordinære erhvervsliv og uddannelsessystem 
 
Hvad er institutionens særlige styrke? 
Ønsker til fremtiden. 
 
Særlige projekter, der har inkluderende fokus 
Hvis institutionen har særlige projekter til at fremme inklusion og deltagelse. 
Projekternes mål og indhold 
Hvad har været afgørende for at projektet lykkes? Hvordan  blev projektet muligt? 
Afgørende for at projektet er en succes? (præcisér. Fx netværk, faglighed mv.) 
Hvem har sikret økonomien i projektet? 
Hvad er specialundervisningens rolle? 
 
 
Endvidere indsamles relevante dokumenter om institutionen (virksomhedsplaner mv.) 
 
 
Brugerperspektivet - Samtaler med brugerne 
 
tilbudet 
Hvad er baggrunden for at du er i tilbudet? 
Hvordan vil du beskrive tilbudet?  
Hvordan vurderer brugerne tilbudet? 
Har det givet nye muligheder? 
Oplever brugeren at der er passende tilbud til ham/hende? 
Oplever brugeren, at der er passende udfordringer i tilbudet?  
 
Muligheder for deltagelse 
Hvordan vurderer brugerne deres muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet med hensyn til 
 Bolig 
 Arbejde 
 Fritid 
 Uddannelse 
 
Forhold til omgivelserne og sig selv 
Hvordan beskriver brugeren sig selv og sine muligheder (positivt, negativt) 
Hvordan opfatter brugeren sine muligheder ift andre? 
Hvordan opfatter brugeren sine muligheder for at have indflydelse på sit liv 
Hvor selvhjulpen er brugeren? (bor selv, klarer sig selv) 
Er der forventninger til dem? Både Muligheder og forventninger. 
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tilfredshed 
Hvordan vurderer brugeren sin livssituation? 
Hvordan er brugeren tilfreds med undervisningstilbudet? 
 
 
Hvordan vil du beskrive din livstilfredshed? (ønsker/ikke forandring? Tristhed, tilfredshed?) 
Økonomi 
Uddannelse 
Arbejde 
Bolig 
Helse 
 
 
Ønsker om udvikling/forandring. 
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