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Emotionel kommunikation 
og børn med 
udviklingshæmning 
Af Ph.d. – post doc Thomas Wiben Jensen, Syddansk Universitet.

De skaber sjov og spontan glæde, 
og de får demonstreret solidaritet 
og sammenhold over for de øvrige i 
rummet (..). Endnu en gang lægger 
jeg mærke til, hvor lidt det verbale 
faktisk fylder, og hvor meget det det 
kropslige dominerer. Det er ganske 
tankevækkende. (Fra bogen Udvik-
lingshæmmede børns hverdagsliv1)  

Alle, der arbejder med eller er 
i familie med børn med udvik-
lingshæmning, ved sikkert hvor 
meget den kropslige dimension 
fylder i deres samvær og kommu-
nikation. Især den følelsesmæssige 
eller emotionelle kommunikation 
er tæt forbundet med forskellige 
kropslige udtryk. Ja ofte domine-
rer kroppen endda på bekostning 
af det verbale sprog, som det også 
bemærkes i citatet. Ikke desto min-
dre er det forbavsende hvor lidt, vi 
faktisk ved om, hvordan børn med 
udviklingshæmning kommunike-
rer emotionelt, og hvilken rolle 
forskellige kropsudtryk spiller i 
denne kommunikation.

Grunden til at dette ellers cen-
trale område er så underbelyst, 
hænger formodentlig sammen 
med, at vi som samfund er vant til 
at prioritere det talte sprog højere 
og automatisk ser det som kernen 
i al kommunikation. Desuden er 
kropslige udtryk sværere at under-
søge systematisk, da deres funktion 
og mening kan være vanskelig at 

indfange og definere præcist, idet 
vi jo hverken har en ordbog eller 
en grammatik for kropslige udtryk. 
Alligevel er det muligt mere grun-
digt og indgående at studere 
kropslige udtryks funktion og 
betydning i emotionel kommuni-
kation blandt udviklingshæmme-
de. Dette område er fokuspunktet 
for et projekt på Center for Social 
Praksis og Kognition (se fakta-
boks) på Syddansk Universitet. I 
det følgende vil jeg kort beskrive, 
hvad der egentlig menes med emo-
tionel kommunikation og dernæst 
præsentere projektet og redegøre 
for dets resultater, som jeg til sidst 
vil sætte i perspektiv i forhold til 
bekræftende handlinger og aner-
kendende pædagogik generelt.   

     
Hvad er emotionel 
kommunikation?
At forestille sig et liv uden følelser 
er mere eller mindre en umulig-
hed, ligesom de fleste mennesker 
nok vil anerkende, at følelser er 
en af de vigtigste faktorer i deres 
tilværelse. Ikke desto mindre kan 
det være svært at definere præcist, 
hvad følelser egentlig er. Er følel-
ser udelukkende drevet af fysiske 
impulser, eller rummer de også 
mere abstrakte dimensioner? Vi 
kan blive røde i hovedet af skam, 
ophidselse eller vrede – altså en 
fysisk, kropslig reaktion. Men sam-

tidig kan vi også have følelser af 
f.eks. tilfredshed og ro ved blot at 
tænke på noget godt og behage-
ligt, ligesom vi kan opleve følelser 
af samhørighed og nærhed (eller 
det modsatte) ved at tale og inter-
agere med andre mennesker, uden 
at der behøver at være en direkte 

Thomas Wiben Jensen, foto: Kim Tams.
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fysisk kontakt. Grunden til denne 
dobbelthed er, at følelser har et 
fysisk grundlag, men ofte opleves 
som noget mentalt og socialt. 

For at kunne arbejde mere præcist 
med emotionel kommunikation er 
det til en start vigtigt at lave en skel-
nen mellem emotioner og følelser 
(se Damasio 20012). Emotioner er et 
rent kropsligt fænomen og kan gan-
ske enkelt defineres som en ændring 
i kropstilstanden, som ofte opstår ud 
fra en ydre påvirkning. Det kan f.eks. 
være synet af ens kæreste, der giver 
’sommerfugle i maven’ eller omvendt 
oplevelsen af en bil i høj fart med 
retning direkte mod en, som giver et 
jag igennem kroppen og dermed sæt-
ter den i alarmberedskab. Fælles for 
begge oplevelser er populært sagt, at 
kroppen reagerer før hovedet. Emoti-
oner er altså en automatisk og delvist 
ubevidst proces, mens de efterfølgen-
de følelser af henholdsvis glæde og 
frygt i højere grad er bevidste ople-
velser. De kan defineres som mentale 
repræsentationer af de ændringer i 
kropstilstanden, man netop har gen-
nemgået. 

Børn (og voksne) med udvik-
lingshæmning oplever selvfølge-
lig emotioner og følelser i lige så 
høj grad som alle andre menne-
sker, men de kan have svært ved 
at repræsentere og finde de rette 
ord for deres følelsesmæssige til-
stande, og derfor er deres emotio-
nelle kommunikation som nævnt 
først og fremmest kropslig baseret. 
Her er det igen vigtigt at sondre 
mellem, om man kommunikerer 
sine følelser ved eksempelvis at 
fortælle om, hvordan man har det. 
Her er følelsen selve emnet eller 
indholdet af kommunikation, hvil-
ket betyder, at denne type kom-
munikation næsten altid er verbalt 
baseret. Men derudover kommuni-
kerer vi også emotionelt. I emotionel 
kommunikation ligger det emotio-
nelle ikke i selve indholdet af det, 
som vi siger, men i måden vi siger 
det på - eller snarere i måden, 
hvorpå vi kommunikerer krops-
ligt. En sådan kommunikation 
kan man analysere ved at studere  
de forskellige former for gestik 

(hånd og armbevægelser), ansigts-
mimik, kropspositur og bevægel-
ser, som bliver brugt i interaktio-
nen. Derudover spiller stemme-
føring – om man hvisker, råber, 
taler med ’sjov’, smilende eller 
grådkvalt stemme - også en vigtig 
rolle, og er derfor også med som 
parametre i undersøgelserne.

Eksempler
En knap syv årig udviklingshæm-
met dreng skal gennemgå forskel-
lige ordlege med en specialpæda-
gog. I starten siger drengen meget 
lidt og vil helst bare gentage, hvad 
pædagogen lige har sagt. Han vir-

ker indesluttet og uvillig. Dette 
skifter dog drastisk, i det øjeblik 
drengen kommer op på en tram-
polin. Imens han holder pædago-
gen i hånden hopper han op og 
ned, smiler og snurrer kroppen 
rundt, mens han nu pludselig selv 
er i stand til at fremsige (dele af) 
flere remser og vers.       

Et tvillingepar bestående af to 
drenge med udviklingshæmning i 
fem-seks års alderen laver sammen 
med en specialpædagog en øvelse, 
hvor de skal sætte ord på forskel-
lige situationer såsom ’pakke gaver 
op’, ’børste tænder’, ’gå i svøm-
mehallen’ osv. afbildet på et sæt 

Måden vi bruger vores hænder på, når vi interagere, kan være med til at kommunikere 
de emotionelle aspekter af det, vi prøver at udtrykke. Foto: Jakob Hunosøe 
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billedkort. Specialpædagogen har 
trods sine anstrengelser svært ved 
at få drengene til at fortælle om, 
hvad de kan se på billedkortene. 
Nogen gange vil de hellere sige 
noget om det, der står på deres 
brors kort end at sige noget om 
deres eget, eller de virker bare 
ikke interesserede i at ’svare rig-
tigt’. Men alligevel fremstå dren-
gene kropsligt engagerede. Hele 
tiden bruger de deres kroppe til 
forskellige former for aktivitet. De 
slår kortene ned i bordet, klap-
per deres hænder under og over 
bordet, hopper i sædet og spar-
ker frem og tilbage med benene 
under bordet. Samtidig siger især 
den ene bror truttelyde, fløjter og 
hviner, mens den anden bror ener-
gisk ryster kroppen og laver fagter.  

Embodiment og social forståelse
De to korte beskrivelser ovenfor er 
eksempler på, hvordan kropslige 
emotionelle handlinger indgår 
som en central del af den øvrige 
kommunikation, men alligevel 
uden at de tildeles samme status, 
som den verbale kommunikation. 
Det skal ikke forstås som en kritik 
af pædagogernes arbejde, hvor de 
som regel virker meget opmærk-
somme på, hvordan kroppen ind-
går i interaktionen. Men måske 
mangler der faglige redskaber til 
fuldt ud at integrere den krops-
lige dimension i den mere verbalt 
orienterede interaktion. Og der 
er gode grunde til denne mangel, 
idet betydningen af kropslig kom-
munikation langt hen ad vejen sta-
dig er underbelyst. 

Et vigtigt begreb i denne sammen-
hæng er termen embodiment, der lidt 
kluntet kan oversættes til ’kropslig 
forankring’. Mange udviklingspsy-
kologiske og kognitive forsøg har 
vist, at menneskets bevidsthed på et 
fundamentalt niveau er forankret i 
kroppens bevægelser og dens oriente-
ring i rummet. Det har ført til, at flere 
forskere i dag taler om tænkning som 
en form for kropsliggjort erfaring 
(se Gallagher 20083). Perspektivet 
for specialpædagogikken kan være, 
at man i langt højere grad integrerer 

fysiske øvelser i læringsprocessen. 
I det første eksempel var skiftet fra 
indesluttet og passiv til en glad og 
ekspressiv tilstand tydeligt forbundet 
med den fysiske aktivitet, der samti-
dig forårsagede en verbal og lærings-
mæssig aktivitet fra drengens side. 

Samtidig er det også vigtigt at 
medtænke et socialt perspektiv i 
forhold til emotionel kommuni-

kation, hvilket det andet eksem-
pel kan illustrere. For det meste 
agerede de to drenge ikke efter 
forventningen om at beskrive de 
situationer, som de så på billedkor-
tene, og pædagogen havde svært 
ved at få ’tændt for kontakten’ til 
drengene. Men både indbyrdes 
og med de forskellige objekter 
omkring dem havde drengene en 

Vi bruger også vores hænder til at skabe betydning. Gestik er ofte et ubevidst og spontant 
fænomen, men alligevel en vigtig del af den samlede kommunikation. Gestik er ofte et 
følgefænomen til tale, der bruges til at markere overgange og udpege bestemte ofte emotio-
nelle aspekter af det, der udtrykkes med ord. Foto: Jakob Hunosøe
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Fakta
Center for forskning i Social 
Praksis og Kognition (SoPra-
Con) under ledelse af lektor 
Gitte Rasmussen blev etableret 
i 2006 på Syddansk Universitet. 
Formålet med centret er gen-
nem empiriske undersøgelser 
at sætte fokus på relationen 
mellem sociale og kognitive 
aspekter i den interpersonelle 
kommunikation hos kommu-
nikations- og udviklingshæm-
mede børn og voksne. Et del-
projekt under centret er ph.d. 
Thomas Wiben Jensens post 
doc projekt om emotionel 
kommunikation blandt udvik-
lingshæmmede børn (og voks-
ne). Med støtte fra VELUX og 
Carlsberg Fonden undersøger 
Thomas Wiben Jensen et stør-
re datamateriale bestående af 
videooptagelser af udviklings-
hæmmedes interaktion i sko-
len og i andre sociale sammen-
hænge. Resultaterne bliver 
publiceret i internationale og 
danske tidsskrifter og vil forhå-
bentlig resultere i en øget fag-
lig såvel som politisk interesse 
for området.   

meget aktiv og emotionelt præget 
kommunikation. De brugte deres 
kroppe til at kommunikere og ska-
be fælles betydning eksempelvis 
gennem den enes rytmiske trutte-
lyde, der blev svaret af broderens 
fagter, spark i luften og klappen 
i hænderne. De to drenge opbyg-
gede et lille interpersonelt ’rum’ 
imellem dem præget af engage-
ment, kontakt, lyst og vilje, hvor 
de vel at mærke uopfordret ofte 
’besvarede’ hinandens billedkort. 
Denne type kommunikation viser 
på et socialt plan noget om bør-
nenes viden og forståelse af deres 
egne ’regler’ og normer for social 
adfærd. De orienterede sig hur-
tigt og fleksibelt efter hinandens 
emotionelle udtryk, mens de var 
i stand til at dele læringsopgaver. 
Men dette fælles rum havde svært 
ved at blive integreret i retningslin-
jerne for den konkrete læringsop-
gave og blev muligvis oplevet som 
modstand af pædagogen.     

Bekræftende (emotionelle) 
handlinger og anerkendelse
At forstå og arbejde med sådanne 
kropslige sociale handlinger er 
selvsagt en udfordring for enhver 
specialpædagog, men man kan 
med fordel forstå disse handlin-
ger som en del af den bekræftelse, 
som er en vigtig del af eksempel-
vis anerkende pædagogik. Således 
bruger Peter Westergaard Søren-
sen udtrykket bekræftende hand-
linger om den primært kropslige 
kommunikation mellem udvik-
lingshæmmede og pædagoger:

Bekræftende handlinger over for 
den sværest handicappede er f.eks. 
at forsøge affektiv afstemning – altså 
at efterligne mimik og kropssprog, 
for derved at vise, at pædagogen for-
står, hvordan personen har det. Eller 
at bruge pludrelyde eller udbrud, den 
udviklingshæmmede selv bruger over 
for pædagogen for derved at vise, at 
hun ønsker at forstå ham. (Fra bogen 
Fra rejseleder til stifinder4)

Dette er selvfølgelig blot et 
eksempel på, hvordan man i sit 
arbejde kan forsøge at integrere 
læringsmæssige opgaver med emo-

tionel kommunikation, men det 
understøttes af mine undersøgel-
ser, der viser, at emotionel kommu-
nikation er en central, men svært 
håndterlig dimension i læringsop-
gaver med udviklingshæmmede 
børn. En dimension som bør kun-
ne integreres mere i specialpæda-
gogikken fremover med baggrund 
i forskningsresultater. Emotionel 
kommunikation foregår på mange 
forskelige planer og med forskel-
lige virkemidler. Som nævnt ind-
befatter de både mimik, gestik, 
kropspositur- og bevægelser, samt 
forskellige typer af stemmelyde. 
Et yderligere centralt aspekt er, at 
den emotionelle kommunikation 
ofte omfatter interaktion med fysi-
ske objekter inden for rækkevidde, 
og netop herved er der mulighed 
for i højere grad at integrere den-
ne kommunikation i læringsmæs-
sige aktiviteter. Men fælles for de 
mange typer af emotionel kom-
munikation er, at de er spontane 
og uden et klart indbygget formål, 
hvilket også er grunden til, at de 
ofte opleves som forstyrrende ele-
menter frem for en alternativ og 
ligeværdig interaktion. Heri ligger 
udfordringen for specialpædago-
gikken såvel som for interaktions-
forskningen.  

NOTER:
1 Rasmussen, Kim (2008): (Udviklingshæmmede) børns hverdagsliv. Beretninger og refleksioner fra en parallel og 

institutionaliseret verden. Forlaget KLIM: s. 117.
2 Damasio, A. (2001): Descartes fejltagelse. København: Hans Reitzels Forlag.
3 Gallagher, S. (2008): How the body shapes the brain. Oxford: Oxford University Press.
4 Westergaard Sørensen, Peter (2001): Fra rejseleder til stifinder – etik og værdier i arbejdet med psykisk udviklings-

hæmmede. Forlaget Udvikling: 68.

Thomas Wiben Jensen
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Det skal være svært 
at arbejde 
med andre mennesker
Af Peter Westergaard Sørensen, Inge Tylvad Andersen, Helle Gaarde Udviklingshuset / HR  
Steen Boris Hansen forstander Bosager, Brohaven

Pædagogisk arbejde er en vanskelig 
disciplin. Det handler i høj grad om 
at kunne iagttage og forsøge at forstå 
nuets ubegribelige kompleksitet, og at 
kunne handle på baggrund af denne 
forståelse. Der findes ingen lette løs-
ninger. Nuet kan ikke sættes på formel. 
Ligegyldigt hvor meget medarbejderen 
ved og forstår teoretisk er det altid i 
nuet, i relationen, i kommunikationen 
og igennem handlingerne, virkelighe-
den skabes. Det er i det medmenneske-
lige møde, medarbejder og borger bliver 
til for sig selv og hinanden.

Pædagogikken kan derfor ikke 
tilrettelægges ved et møde, i en 
handleplan, ud fra særlige meto-
der eller aftaler og beslutninger. 
Det er i øjeblikket, at medarbej-
deren må og skal handle, ud fra 
det der opleves meningsfuldt på 
baggrund af borgerens handlinger 
og reaktioner. Pædagogikken er 
en dans, hvor trinene opfindes og 
afstemmes, mens dansen foregår.

Dermed ikke sagt at der ikke kan 
diskuteres tilgange og metodevalg. 
Det kan og skal der, ligesom medar-
bejderen skal have en solid fagspe-
cifik viden. Men øjeblikket – dan-
sen mellem medarbejder og borger 
- er altid overordnet alt andet. 

4 kernekompetencer
Det er nødvendigt for medarbej-
derne at udvikle 4 kernekompe-

tencer, hvis det skal være muligt at 
skabe øjeblikke af særlig værdi for 
borgeren. Kernekompetencerne 
er centrale, hvis mødet skal under-
støtte borgerens mulighed for at 
opleve og forstå sig selv som et 
unikt, værdifuldt og selvstændigt 
menneske. De fire kernekompe-
tencer er:
•	 Medarbejderens	forståelse	af	sig	

selv som iagttager

•	 Medarbejderens	forståelse	af	re	-
la tionen som omdrejningspunkt 
for menneskelig tilblivelse

•	 Medarbejderens	 forståelse	 af	
egen og borgerens kontekst 
samt kontekstens betydning for 
oplevelse og handlemuligheder

•	 Medarbejderens	 forståelse	 af	
kulturen som et socialt mulig-
hedsfelt der konstant skabes og 
genskabes

Kompetencerne kan illustreres således:

Figur 1 pædagogiske kernekompetencer

Medarbejderens 
forståelse af sig  
selv som  
iagttager 

 
Medarbejderens 
forståelse af relationen 
som omdrejningspunkt 
for menneskelig 
tilblivelse 

 
Medarbejderens forståelse 
af egen og borgerens 
kontekst samt kontekstens 
betydning for oplevelse og 
handlemuligheder 

 
Medarbejderens forståelse  
af kulturen som et socialt 
mulighedsfelt der konstant 
skabes og genskabes 
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De fire kernekompetencer ud gør et 
afgørende fundament under borge-
rens selvbestemmelse og inklude-
ring. De skaber ikke i sig selv selvbe-
stemmelse og inkludering, men de 
understøtter borgerens oplevelse af 
sig selv som et særligt og eneståen-
de menneske, der har ret til at træf-
fe vigtige valg i sit liv. Uden denne 
oplevelse er selvbestemmelse og 
inkludering illusoriske skueværdier.

Kernekompetence 1: 
Medarbejderens forståelse af sig 
selv som iagttager
”Jeg tager udgangspunkt, der hvor 
borgeren er”, eller ”jeg arbejder 
med hele mennesker” er ofte brug-
te sætninger i den pædagogiske ver-
den. I forhold til vores teoretiske 
udgangspunkt tager medarbejder-
ne imidlertid ikke udgangspunkt 
der, hvor andre er, men alene i 
det billede de har inden i hovedet 
af, hvor andre er. Med Anais Nins 
ord: ”Vi ser ikke verden som den er, 
men som vi er”. 

Medarbejderen kan derfor ikke 
sige om andre, at de er sådan og 
sådan, men kun at hun har det 
billede af dem, at de er sådan og 
sådan. Og det billede vil være for-
skelligt fra medarbejder til medar-
bejder, og ligeledes forskelligt fra 
det borgeren selv oplever.

Medarbejderen modtager kon-
stant inputs fra sin omverden. 
Hjerneforskere har regnet ud, at 
vi modtager, hvad der svarer til 11 
millioner bits i sekundet. Desværre 
kan vores hjerne ikke bearbejde 
flere end 40. Vi er altså tvunget til 
at udvælge, hvad der skal slippe ind 
igennem vores sanseapparat. 

De bits vi vælger at modtage, for-
tolker vi. Der kan ikke finde en iagt-
tagelse sted uden en fortolkning. 
Fortolkningen foretages på bag-
grund af vores forforståelser. Den 
menneskelige hjerne forsøger hele 
tiden at skabe sammenhænge og 
mening i de inputs, den modtager. 
Som sorteringsmekanisme bruges 
forforståelserne - det vi allerede ved, 
kender og forstår. Forforståelserne 
udgør vores indre landkort, som vi 
navigerer i verden efter. Landkor-

tet er helt nødvendigt for os, men 
udgør samtidig en begrænsning. Vi 
kan ikke forstå noget, som vi ikke 
allerede forstår i et vist omfang. Ny 
viden skal kobles på noget vi ken-
der, for at vi kan skabe helhed og 
mening.

Det er derfor en central kompe-
tence, at medarbejderen forstår sig 
selv som iagttager. Dvs. medarbej-
deren ved, at det billede, hun har i 
hovedet, kun er et billede af virkelig-
heden skabt på baggrund af udvæl-
gelse og fortolkning, og at andres 
billeder er ligeså rigtige (eller for-
kerte). Samtidig har medarbejde-
ren en forståelse af, hvad der ligger 
bag hendes fortolkninger. Hvad er 
det hun allerede ved og forstår, som 
på den ene side gør det muligt for 
hende at navigere men som samti-
dig begrænser hendes horisont?

Kernekompetence 2: 
Medarbejderens forståelse af rela-
tionen som omdrejningspunkt for 
menneskelig tilblivelse
Det vigtigste omdrejningspunkt i 
pædagogisk arbejde er relationen 
imellem medarbejder og borger. 
Det er i relationen virkeligheden 
skabes, igennem den kommunika-
tion, der foregår, og er mulig. For 
at vende tilbage til dansemetaforen, 
skal der som bekendt to til en vals. 
Man kan ikke skabe dansen selv – 
det er i samspillet med partneren, 
man kan udfolde sig som danser.

Mennesker har præferencer og 
måske også særlige egenskaber, 
men det er i relationerne vi har 
mulighed for at udfolde os og få 
anerkendt de forskellige sider af 
os selv. Jeg kan kun være et godt 
menneske, hvis mine handlinger 
modtages og anerkendes som gode 
i de relationer, jeg indgår i. Derfor 
er de modsvar, omgivelserne giver 
på mine handlinger af afgørende 
betydning for min selvopfattelse og 
identitet.

Dette forhold forstærkes i relatio-
ner, hvor den ene part er afhængig 
af den anden, hvilket kendetegner 
alle omsorgsrelationer.

Der påhviler derfor medarbej-
deren et særligt ansvar for altid at 

have øje for, hvilken andel hun selv 
har i det der sker i relationen. Hen-
des opmærksomhed skal være rettet 
mod mønstre og kommunikation 
som rammen, hvori menneskelige 
egenskaber bliver til. Mennesket 
er ikke stædigt, uregerligt, aggres-
sivt, udfordrende, træls, svært, godt, 
medgørligt osv.  Stædigheden (og 
alt det øvrige) kommer til stede i 
bestemte relationer, mønstre og 
kommunikation. 

Kernekompetencen indebærer  
en erkendelse af, at adfærd og 
egenskaber må forstås cirkulært og 
ikke lineært. I relationerne påvirker 
vi hele tiden gensidigt hinanden, 
og vore handlinger sker som et pro-
dukt af helheden. Det lyder måske 
indviklet, men er i virkeligheden 
ikke så svært. Langt de fleste af os 
har en cirkulær oplevelse af vores 
egne handlinger. Vi agerer, som vi 
gør, fordi det giver mening at gøre 
dette i øjeblikket. Vi ved også om 
os selv, at vi er meget forskellige 
mennesker i forskellige situationer 
og sammenhænge. Kompetencen  
handler derfor om at overføre 
denne forståelse af os selv og vores 
handlinger på andre. 

Kernekompetence 3: 
Medarbejderens forståelse af egen 
og borgerens kontekst samt kon-
tekstens betydning for oplevelse og 
handlemuligheder
Kontekst betyder medtekst. Kon-
teksten er den ramme, der giver 
mening, til det der foregår i mødet 
og i kommunikationen imellem 
mennesker. Konteksten fortæller 
os, hvad det er, vi har gang i her.  
Vi rammer noget ind, men lukker 
samtidig noget andet ude.

I enhver kommunikation er der 
altid både et indholdsniveau og et 
kontekstniveau. Uden konteksten 
vil det, vi siger og gør ikke give 
mening.  Det gælder for alle former 
for kommunikation, hvad enten 
den er sproglig, kropslig, skrevet, 
fotograferet, malet etc. Kommuni-
kation skal fortolkes op imod noget.

Konteksten hjælper os til at forstå 
det, der kommunikeres. Samtidig 
hjælper den os til at forstå, hvad 
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der er meningsfuldt at gøre eller 
sige. Når vi står i en undervisnings-
situation, er det f.eks. helt igennem 
meningsfuldt, at en person står op 
og taler, mens de øvrige sidder ned, 
lytter og noterer. Hvis den person, 
der står og taler udviser samme 
adfærd i bussen på vej hjem fra 
arbejde, og måske endda tysser på 
de andre passagerer, hvis de ikke er 
stille og hører efter, så giver hand-
lingen pludselig en ganske anden 
mening. Hvis en mand kaster sig 
over en kvinde og siger ”jeg elsker 
dig”, giver det én mening, hvis det 
er hans kone, men en ganske anden 
mening, hvis de ikke kender hin-
anden. Konteksten fortæller os, 
hvad der er meningsfuldt at gøre i 
bestemte situationer, og hvad der 
falder helt ved siden af.

Med udgangspunkt i Gregory 
Batesons kontekstmarkører (mar-
kører der kan udforskes for at for-
stå, hvad der er på spil for de enkel-
te parter i et samspil) bør medarbej-
deren i mødet med borgeren altid 
spørge sig selv om:
•	 Hvad	 er	 vi	 sammen	 om	 lige	 nu?	

Min opfattelse og borgerens op-
fattelse

•	 Hvad	 er	 vores	 forhold	 til	 hinan-
den? Min opfattelse og borgerens 
opfattelse

•	 Hvad	er	det	her	for	et	sted	(kon-
tor, arbejdsplads, hjem osv.)? 
Min opfattelse og borgerens op-
fattelse

•	 Hvad	 betyder	 tiden	 (tid	 på	
dagen, arbejdstid, hvem styrer 
tiden osv.)? Min opfattelse og 
borgerens opfattelse
En medarbejder siger til borge-

ren: ”jamen så aftaler vi at….” Hvad 
betyder den sætning? Meningen 
tilskrives via markørerne. Opfatter 
borgeren at vi i fællesskab er ved 
at lave en aftale, udfra ligeværdige 
positioner, i borgerens hjem og 
med tid nok til at borgeren kan sæt-
te sig ind i aftalens konsekvenser – 
så har udsagnet en mening. Opfat-
ter borgeren derimod at medarbej-
deren er ved at udstede en ordre, 
at medarbejderen er i en magtpo-
sition, på kontoret og medarbejde-
ren har travlt med at komme videre 

– så betyder udsagnet noget ganske 
andet. For at forstå borgerens svar 
må medarbejderen derfor forsøge 
at afklare, hvilken kontekst borge-
ren oplever at svare i.

Kernekompetence 4: 
Medarbejderens forståelse af kul-
turen som et socialt mulighedsfelt, 
der konstant skabes og genskabes
Kulturen, hvad enten den er lokal 
på en arbejdsplads eller national 
udgør en ramme – en overordnet 
kontekst - for mulige handlinger. 
Steen Hildebrandt definerer kort 
kultur som: ”Den måde mennesker 
behandler hinanden på”. 

Kulturen giver os et socialt mulig-
hedsfelt. Der er noget vi kan og 
andet vi ikke kan. Men samtidig 
med at vores handlemuligheder 
afgrænses af kulturen, skaber og 
genskaber vi kulturen gennem dis-
se handlinger. Vi er påvirkede og 
påvirker på en og samme tid i en 
cirkulær proces.

En kultur påvirker ved hjælp af 
kontekstuelle kræfter. Kulturen 
muliggør bestemte selvfortællin-
ger, der igen muliggør bestemte 
relationer, der muliggør bestemte 
situationer, der muliggør bestemte 
handlinger. Handlinger kan med 
andre ord ikke forstås løsrevet fra 
deres kulturelle sammenhæng. For 
at forstå borgeren må medarbejde-
ren forstå den kultur, der påvirker 
borgerens handlemuligheder. 

Det enkelte menneske påvirker 
samtidig kulturen igennem impli-
kative kræfter, der enten kan gen-
skabe eller, i visse tilfælde, foran-
dre kulturen. Bestemte handlinger 
påvirker opfattelsen af situationen, 
der påvirker opfattelsen af relatio-
nen, der skaber mulige selvfortæl-
linger, der påvirker oplevelsen af 
kultur. Handlinger kan forandre 
kulturen og dermed også introdu-
cere nye sociale mulighedsfelter.

Ved at forstå disse modsatrettede 
og gensidigt afhængige kræfter, kan 
medarbejderen forsøge at skabe 
nødvendige forandringer i de kul-
turer, der indskrænker borgerens 
livsudfoldelsesmuligheder. Dvs. der 
hvor kulturen indebærer et socialt 

mulighedsfelt, der ikke understøt-
ter borgerens mulighed for en selv-
fortælling om et selvstændigt, lige-
værdigt, handlekraftigt og ukrænke-
ligt menneske.

Det komplekse nu
Det nu, hvor mødet sker mellem 
mennesker, er præget af en ubegri-
belig kompleksitet. Man kan forsø-
ge at reducere kompleksiteten på to 
væsensforskellige måder:
•	 At	 gøre	 virkeligheden	 mindre	

kompleks ved at sætte den på for-
mel og i faste rammer. Det svarer 
til at forsøge at få overblik over 
en gobelin ved at trævle den op!

•	 At	 forøge	 medarbejderens	 be--
redskab til at begribe kompleksi-
teten. Man formindsker oplevel-
sen af det komplekse ydre, ved at 
øge kompleksiteten i det indre. 
En tilegnelse af kernekompeten-
cerne medfører netop dette.
Det er store krav at stille til med-

arbejderen. At forstå nuet er ufatte-
ligt svært. Men det skal være svært 
at arbejde med andre mennesker. 
Afhængighedsforhol det mellem 
medarbejder og borger sætter med-
arbejderen i en magtposition, hvor 
hun, med sine handlinger, er med 
til at få borgerens liv til at lykkes 
eller ikke. Det er et ansvar og en 
opgave, som skal være svær. Hvis 
den opleves let, bør man finde sig 
et andet arbejde. Med et begræn-
set udsyn vil der være alt for meget, 
der overses eller negligeres, og der-
med er risikoen for at gøre skade på 
medmennesket overhængende. 

MERK
Ovenstående betragtninger ligger 
til grund for et omfattende udvik-
lingsprojekt der aktuelt gennem-
føres i Sønderborg kommune. Alle 
medarbejdere der yder socialpæda-
gogisk bistand til voksne med sær-
lige behov har gennemført ni dages 
uddannelse. I øjeblikket er den nye 
viden og fælles referenceramme 
ved at blive omsat til delprojekter 
på hver enkelt arbejdsplads.

MERK projektet er en del af det 
landsdækkende projekt ”Kompe-
tenceudvikling i botilbud”.
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Et overflødighedshorn 
af viden og inspiration
Af Henning Jahn - Formand for EUSE Danmark.

”Tænker politikere kun på øko-
nomi?” Spørgsmålet blev stillet 
af PhD Robert Cimera fra Kent 
Stae University i USA, ved den 10. 
Europæiske Konference om Sup-
ported Employment (arbejde med 
støtte i almindelige virksomheder) 
i København.  

De 250 deltagere fra hele Euro-
pa, USA, Australien og Canada i 
konferencen reagerede ret enty-
digt på spørgsmålet. Der var vist 
ingen tvivl om at økonomi fylder 
ret meget!

Robert Cimera har i USA foreta-
get omfattende studier og under-
søgelser af omkostningerne ved 
henholdsvis beskyttet beskæfti-
gelse og arbejde med støtte. Hans 
konklusioner er ret entydige. Det 
er væsentligt billigere at etablere 
ordninger hvor udviklingshæm-
mede, andre mennesker med 
handicap, sindslidende og andre 
marginaliserede grupper får den 
nødvendige støtte til et arbejde i 
en almindelig virksomhed frem 
for en ofte livslang karriere på et 
beskyttet værksted.

Et af de forhold som Robert 
Cimera også havde afdækket i sine 

undersøgelser var at omkostnin-
gerne ved beskyttet beskæftigelse 
som hovedregel steg år for år, 
mens omkostningerne ved arbejde 
med støtte oftest blev lavere og 
lavere for hvert år der gik. Dette 
var der selvfølgelig flere forklarin-
ger på, men den væsentligste årsag 
er at en borger der er i en ordning 
med arbejde med støtte oftest bli-
ver mindre og mindre afhængig 
af støtte efterhånden som arbejds-
rutiner og kendskab til arbejds-
pladskultur udvikles. Et længere 
arbejdsforhold medfører også at 
ansatte i virksomheden kan tage 

over med nogle af de støttefunk-
tioner, der måtte være behov for.

En anden af hovedoplægsholder-
ne Dan Finn, Professor of Social 
Inclusion, University of Ports-
mouth, der i sit oplæg bl.a. fokuse-
rede på de reformer som det socia-
le område har gennemgået og som 
fortsat pågår.

Dan Finn pegede på at det socia-
le område herunder jobindsatsen 
for handicappede i stigende grad 
privatiseres. Fra oprindeligt at 
være en ren offentlig indsats sup-
pleret med private velgørende 

  

  

Den  10.  europæiske  konference  om  Supported  Employment  afholdes  i  dagene  15.  
og  16.  juni  2011  på  Hotel  Marriott  i  København.  

Hør  om  
• Arbejde  med  støtte  til  handicappede  nu  og  i  fremtiden  
• Fra  passiv  forsørgelse  til  aktiv  beskæftigelse  
• De  økonomiske  fordele  ved  arbejde  med  støtte  
• Hvorfor  er  retten  til  arbejde  også  en  menneskeret  for  personer  med  handicap  
• Arbejde  med  støtte  i  de  nordiske  lande  
• Den  europæiske  "værktøjskasse"  om  arbejde  med  støtte  

  
Konferencen  byder  også  på  valget  mellem  32  workshops  præsenteret  af  fagfolk  fra  de  europæiske  lande.    
  
Yderligere  information  og  tilmelding  på  
  

www.euse2011.org  

➤

Travlhed ved check in.
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organisationer er udviklingen nu 
at opgaveløsning sendes i udbud 
blandt private organisationer, der 
både kan være såkaldte non profit 
eller for profit (rene private virk-
somheder). 

Her til kommer at man ser en 
udvikling hvor det ofte er meget 
store og ofte multinationale fore-
tagender der byder ind på opga-
veløsningen. Disse store virksom-
heder benytter sig så af lokale og 
mindre underentreprenører til 
selve opgaveudførelsen.

En anden tendens er at det 
offentlige ved udliciteringen stiller 
klarere og klarere krav til de mål 
der skal opfyldes og til hvorledes 
en tilbagemelding skal ske. I den-
ne forbindelse er den nyeste ten-
dens at det offentlige rent faktisk 
først betaler serviceleverandøren 
når opgaven er udført som aftalt.

På en såkaldt pre conference 
dagen før den egentlige konfe-
rence, præsenterede Vibeke Stock-
holm Weigelt fra COWI, resultater-
ne af den undersøgelse som COWI 
på vegne af EU har gennemført 
om arbejde med støtte i Europa.

Undersøgelsen rummer en lang 
række anbefalinger til både hvor-
dan EU systemet, medlemslande-
ne og de der leverer servicen kan 
understøtte metoden - arbejde 
med støtte. 

Johan ten Geuzendam, Head of 
Unit for Rights of Persons with

Disabilities, European Commis-
sion, kommenterede rapporten 
og redegjorde for den indsats, der 
sker i EU for EU`s arbejde med at 
sikre inklusion af handicappede 
på arbejdsmarkedet med udgangs-
punkt i FN’s handicapkonvention.

Der vil ikke her blive redegjort 
i detaljer for indholdet i de meget 
interessante oplæg, men læs dem 
på www.euse2011.org. Indholdet 
i begge oplæg vil givet få en stor 
betydning for udviklingen af ind-
satsen for at inkludere handicap-
pede på arbejdsmarkedet.

Den 10. Europæiske Konfe-
rence om Supported Employ-
ment var et overflødigheds-
horn af ny viden om arbejde 
med støtte og de udviklings-
tendenser der internationalt 
er på dette område og det 
sociale område generelt. Alle 
oplæggene kan for de særligt 
interesserede findes på kon-
ferencens hjemmeside www.
euse2011.org.

Johan ten Geuzenberger - EU.

To fra Livgardens Musikkorps blæste konferencedeltagerne velkommen.
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Det nyvalgte forretningsudvalg med Margareth 
Haddock i spidsen siger tak til afgående formand 
Mike Evans.

Forskellige sprog har forskellig betydning.

Formand for arrangørerne - EUSE Danmark - 
Henning Jahn tager en tænkepause.
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Udviklingshæmmede 
med diabetes får støtte
Af Michael Korsbæk, journalist i Diabetesforeningen

25 medarbejdere i Fredericia Kommune 
er blevet uddannet til nøglepersoner 
inden for diabetes af Diabetesforenin-
gen. Nøglepersonerne gør en forskel for 
udviklingshæmmende borgere, som har 
type 2-diabetes, og kommunen skaber 
mere lighed i sundhed også for dem, 
som skal have hjælp i hverdagen.

Fredericia Kommune
Egenomsorg er en vigtig del af 
behandlingen af type 2-diabetes, 
men en del af diabetikerne har 
ikke forudsætningerne for selv 
at tage hånd om deres situation. 
Derfor er det vigtigt, at de kan få 
hjælp, og det har Fredericia Kom-
mune taget konsekvensen af. Kom-
munen har derfor sendt 25 medar-
bejdere på et kursus arrangeret af 
Diabetesforeningen.

Leder af Voksne Udviklings-
hæmmede i Fredericia Kommune, 
Charlotte Enevoldsen, fortæller:
- Vi havde konstateret, at der var 

mange flere med type 2-diabetes 
blandt vore udviklingshæmmede 
end blandt borgerne som sådan. 
Vores medarbejdere har en mu--
lighed for at gøre en forskel i 
de menneskers liv, fordi de er i 
daglig tæt kontakt. Vi har brugt 
nøglepersonsuddannelsen for, at 
deltagerne kan gå i forvejen 
og gå konstruktivt ind i de dag - 
lige udfordringer på bostederne, 
værk stederne og borgernes hjem.

Uddannelse til nøglepersoner
I Fredericia har 7,3 procent af de 
voksne udviklingshæmmede type 
2-diabetes, hvilket er mere end 

dobbelt så mange som i befolk-
ningen som helhed. Med kommu-
nens målsætning om at fremme 
den sociale lighed på sundheds-
området, valgte man at investere i 
uddannelse til nøglepersoner:
- Det er også vigtigt for at udbre-

de forståelsen af sundhed som 
noget vi gør som en del af arbej-
det og ikke betragte indsatsen 
som noget ekstra, der ligger ud 
over hverdagen, forklarer hun.

Sukker er ikke helt forbudt
Over to dage samlede Diabetesfor-
eningens kliniske diætist, diabetes-
sygeplejerske og motionskonsulent 
de 25 nøglepersoner til lære om 
sygdommen, sund mad og vægt-
tab og fysisk aktivitet i hverdagen. 
En blanding af viden og praktiske 
øvelser gav over de to dage delta-
gerne nye idéer og inspiration og 
ikke mindst en bedre forståelse af 
sygdommen og dens konsekvenser.

Kursusdeltager Lars Eriksen, 
som er hjemmevejleder tilknyttet 
bofællesskabet Frejasvej, var begej-
stret:
- Indholdsmæssigt kan jeg kun 

anbefale det. Det var 100 pro-
cent relevant, og faktisk burde 
alle komme på det. Der var en 
god vekselvirkning mellem prak-
sis og teori, og jeg fik mange 
aha-oplevelser undervejs, fortæl-
ler han og nævner som eksem-
pel, at det var overraskende for 
mange af kursusdeltagerne, at 
sukker ikke automatisk er helt 
forbudt for mennesker med 
type 2-diabetes.

Små ændringer med stor effekt
Lars Eriksen kan nogle uger efter 
kurset mærke en ændring i hver-
dagen i bofællesskabet, som har 
kontakt til omkring 35 af de i alt 
cirka 200 udviklingshæmmede, 
som bor i kommunen eller bruger 
nogle af tilbuddene om aktivering 
og støtte.
- Vores hverdag er blevet nemme-

re efter kurset. Vi har f.eks. fået 
en masse gode eksempler på 
hvor lidt, der skal ændres på en 
opskrift, for at gøre den egnet 
til alle, forklarer han.

Også den del af uddannelsen, som 
handler om fysisk aktivitet, har 
Lars Eriksen fået et stort udbytte 
af, fortæller han:
- Det er utrolig brugbart og inspi-

rerende at få tips til hvor meget, 
man faktisk kan gøre uden at 
skulle stille en hel gymnastiksal 
op. Vi må som medarbejdere 
tage ansvar for at engagere bru-
gerne, for vi er en vigtig brik 
i de her menneskers liv, siger 
Lars Eriksen.

Det glæder kursuskoordinator og 
motionskonsulent i Diabetesfor-
eningen, Kirsti Pedersen, at med-
arbejderne i Fredericia Kommune 
har fået så meget ud af kurset.
- Vi har tænkt meget på, at kur-

set skulle give nøglepersonerne 
praktiske redskaber, de kan bru-
ge i deres arbejde med udvik-
lingshæmmede. Det er selvfølge-
lig noget med at forstå sygdom-
men og samtidig kunne forstå 
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symptomerne hos de borgere, 
som måske er i risikogruppen 
for at få diabetes. Men det er 
også noget med at kunne tage 
sig bedre af dem, der allerede 
har diabetes: Små ændringer 
i borgernes hverdag kan ofte 
have stor effekt, forklarer hun.

Få mere information
Kurset er sammensat, så det kan til-
passes andre kommuner, som også 
ser et behov for mere viden om 
diabetes og flere konkrete redska-
ber til at tilpasse kost og introdu-
cere mere fysisk aktivitet i hverda-
gen for de borgere, som skal have 
hjælp støtte til at komme i gang. 

Diabetesforeningen uddanner 
i samarbejde med University Col-
lege Lillebælt flere nøgleperso-
ner den. 2. og 3. november 2011 i 
Odense. Få mere information om 
Diabetesforeningens kurser på 
http://www.diabetes.dk/Diabetes-
foreningen/Kurser.aspx
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Glad mad
”Alle har ret til at betyde noget i 
nogens liv”
Om ”Glad mad – og et gladere ældre-
liv” en ganske særlig § 103 beskyttet 
beskæftigelse i Ringsted Kommune. Når 
solide fundamentale værdier om med-
menneskeligt ligeværd og det relationel-
les betydning for trivsel møder stor poli-
tisk åbenhed, velvilje og mod til at sætte 
handling bag ordene – så kan der ske 
ting og sager.

 
På et plejecenter i Ringsted 
Kommune ligger der en café – det 
er en meget smuk café i et prisbe-
lønnet byggeri og dermed burde 
alt være i skønneste orden.

Der var bare det ved det at der 
ikke rigtig var liv i cafeen, der var 
ingen summende snakken, ingen 
duft af mad og ikke ret mange 
gæster.

Det synes kommunens ældreud-
valg var trist og de spekulerede en 
del over hvordan det kunne gøres 
muligt at puste noget mere liv i 
Cafeen.

De havde to ønsker – der skul-
le dufte af sund dejlig mad til de 
ældre og der skulle skabes en glad 
stemning omkring både Café og 
de ældre.

 
”De ældre siger jeg ikke må holde 

ferie for så savner de mig”
Rikke Yde, cafeservicemedarbejder 

og Feel good ansvarlig
 

Hvem i alverden skulle man hyre 
til den sammensatte opgave både 
at lave ”Glad mad – og et gladere 
ældreliv” – hvem ville kunne løfte 
opgaven og mestre både at kunne 
lave dejlig sund ældremad og sam-

tidig stå for god stemning i Cafeen 
og servicere gæsterne med stort 
engagement og umiddelbart nær-
vær.

Menuplanerne skulle have et 
løft, der skulle benyttes friske råva-
rer og køkkenet skulle præsentere 
sig lækkert og indbydende – hvem 
kan tage ansvaret for det – det kan 
en kok og nogle køkkenuddanne-
de med mod på udvikling og fag-
lige udfordringer.

 
”Normalt render jeg altså ikke rundt 
og krammer andre kokke, men her 
er det helt naturligt – det går lige i 

hjertet og giver mig livsglæde”
Kim Svendsen – kok i Glad mad 

– og et gladere ældreliv

Hvem kunne være eminente til at 
skabe liv, glæde og god stemning. 
Hvem har et omsorgs-gen som alt 
for ofte visner fordi omverdenen 
gør en til passiv omsorgsmodtager 
snarere end værdsat omsorgsgiver? 
Hvem trænger om nogen til at vi 
bryder de begrænsende, define-
rende og kassetænkende vaner og 
få mulighed for at bruge deres helt 
særlige kompetencer på noget der 
har værdi og hvem har ikke sjæl-
dent en vidunderlig intensitet og 
en evne til ukompliceret nærvær?

   
”Jeg er god til at spille ludo, det er 

en af mine spidskompetencer”
Kurt Hansen, servicemedarbejder 

på afd. A stuen
 
Det har en ret stor del af menne-

sker med udviklingshæmning når 
vi professionelle tør slippe en del 
af vores kontrol og magt og i stedet 
åbne vores øjne og se på individet, 
og når vi tør se udviklingshæm-
mende i en bred og åben forståel-
se af at ”der er altid noget man er 
god til, man skal bare finde ud af 
hvad det er” som Ole Lund Kirke-
gård skrev i Gummi Tarzan

Kunne vi simpelthen blande de 
her kort – en kok, nogle køkken-
uddannede og så lave beskyttet 
beskæftigelse og kunne vi repræ-
sentere et mangfoldigt menneske-
syn hvor det at introducere to vidt 

Af projektleder Anne Mikkelsen, Ringsted Kommune.

Bo Bang laver dejlig sund mad.
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forskellige marginaliserede grup-
per – ældre mennesker og men-
nesker med udviklingshæmning 
– for hinanden ville være værdiska-
bende for begge grupper og skabe 
gensidig gavn og glæde?

Ja – det ku vi og Ja det gjorde vi 
og det er helt fantastisk.

 
”Det er dejligt – det er rigtig dejligt”

Gerda – gæst i Cafeen i TV2 nyhederne 
den 21. maj 2011

 
Udover at facilitere en åbenlys og 
ikke uvæsentlig medmenneskelig 
gevinst, giver det mening at præ-
sentere mennesker med udvik-
lingshæmning for et reelt stykke 
arbejde. Et arbejde der har et pro-
dukt som er til glæde for andre, og 
et arbejde hvor ens fremmøde og 
indsats har en reel betydning. Et 
arbejde der rummer mulighed for 
udvikling. 

Vi ønskede at skabe et tilbud, 
der fungerer som rugekasse for 
udvikling, livslang læring og kom-
petenceudvikling, der åbner 
muligheder for at bryde fastlåste 
forståelsesrammer.

 
”Det jeg lærer er at lave mad fra bun-
den sammen med Kim og de andre og 
jeg lærer om hvordan man arbejder 

sammen med andre – også når der er 
travlt og vi har det rigtig godt sam-
men alle sammen og de ældre kan 

rigtig godt lide vores mad”
Nikolaj Kaagård, kokkemedhjælper

  

I dag er vi et team på 15-16 perso-
ner med hver vores særlige kompe-
tencer og (livs-) uddannelser der 
arbejder samme på så lige fod som 
vi overhovedet kan komme til, og 
vi arbejder hele tiden på at vi alle 
husker på, på hvilket værdigrund-
lag vi startede det her op.

På plejeafdelingerne har vi skabt 
servicemedarbejder-stillinger der 
hjælper til med nogle af de bløde 
omsorgsopgaver – laver kaffe, dæk-
ker bord, sludrer med de ældre.

- og det er fuldstændig rigtigt, at 
kunne spille ludo og tage gamle 
LP plader med Marguerite Viby 
med på job – det er en spidskom-
petence når opgaver lyder på et 
gladere ældreliv.

Vi har ansat nogle som aldrig 
har været på arbejdsmarkedet 
fordi de ikke har passet ind på det 
ordinære arbejdsmarked og ikke 
har kunnet se sig selv i mere tradi-

tionelle værksteder eller aktivitets-
centre?

Flere startede her med meget 
stor tvivl om deres egne arbejds-
evner og lagde meget forsigtigt 
fra kaj - allerede her to måneder 
efter taler flere om at arbejde flere 
timer, om at give en ekstra hånd 
og om betydningen af virkelig at 
kunne mærke at der er nogen 
der glæder sig til man kommer på 
arbejde og nogen der har brug for 
en.

 
”Der har ikke været nogen der ku’ 
skaffe mig et job i 20 år og så kom 

det her – jeg startede med 9 timer om 
ugen og nu er jeg 22 fordi jeg har så 

meget lyst til at være her”
Kurt Hansen servicemedarbejder

 
Der er vidunderligt og meget 
givende at få lov både at være aktiv 
deltager men også diskret tilskuer 
til andre menneskers udvikling fra 
puppe til smuk sommerfugl med 
varme og glød i øjnene.

  
”Det er blevet så dejligt at komme 

her og jeg får sådan en god betjening. 
Rikke spurgte om jeg var gift og om 

min kone blev jaloux – men nej  
svarede jeg – min kone er så glad for 

at jeg kender en som dig”
Jørgen – gæst i cafeen

 
Yderligere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til:
Projektleder Anne Mikkelsen
E-mail: ami@ringsted.dk
Tlf. 57 62 77 77

Bo Bang og 
Susan Hansen 
i fuld gang i 
køkkenet.

Nu er der 
duft af frisk-
lavet mad i 
plejecentrets 

café. 
På billedet 
er Pernille 

Steen i fuld 
sving.
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”Gir’ I ikke en pizza?”
Af Professionsbachelor i ernæring og sundhed Lotte Køhler.

”boller i karry! Det kan jeg lige så 
godt sige, det får I altså ikke. Det gider 
jeg ikke at æde og jeg kan heller ikke 
finde ud af at lave det. Gir’ I ikke en 
pizza? Udtalelse fra en pædagog-
medhjælper, der mødte ind til 
eftermiddagsvagt i et bofællesskab, 
henvendt til husets beboere. På 
menuplanen stod der; Boller i kar-
ry med ris og grønt.

Bachelorprojektet, ”Gir I ikke 
en pizza?”, er baseret på litteratur- 
og feltstudier, og har til formål at 
belyse voksne psykisk udviklings-
hæmmede borgers sundhedsvil-
kår, skabe klarhed over centrale 
dilemmaer, samt indkredse kom-
munernes muligheder for at 
understøtte omsorgspersonalets 
sundhedsfremmende arbejde i 
landets botilbud. Målet med pro-
jektet er at skabe opmærksomhed 
omkring vigtigheden af det sund-
hedsfremmende arbejde på han-
dicapområdet og derved fremme 
den enkeltes mulighed for at leve 
et sundt liv.

Med kommunalreformen i 2007 
fik kommunerne hovedansvaret 
for den borgerrettede forebyg-
gelsesindsats.  I henhold til folke-
sundhedsprogrammet ”Sund hele 
livet” – de nationale mål og stra-
tegier for folkesundheden 2002 – 
2010, har den kommunale indsats 
hidtil haft fokus på forebyggelse 
og sundhedsfremme ud fra fastsat-
te mål for udvalgte risikofaktorer 
og otte folkesygdomme. Specifikke 
målgrupper, som f. eks. menne-
sker med udviklingshæmning, var 
i den sammenhæng kun nævnt i få 
sætninger.

I dag tager det forebyggende 
arbejde udgangspunkt i Sund-
hedspakken 2009, som er den 
nuværende regerings nationale 
handlingsplan. Her er formålet 
at øge danskernes gennemsnitsle-
vealder fra 79 år til 82 år over en 
periode på 10 år. Når handlings-
planen nærlæses, tager den afsæt 
i seks grundlæggende principper: 
Det personlige ansvar, klare incitamen-
ter, det sociale ansvar, det kommunale 
ansvar, virksomhedernes ansvar og 

det økonomiske ansvar. Gennemgå-
ende i handlingsplanen benævnes 
borgerne som patienter, hvilket 
henleder opmærksomheden på, 
at det er sygdom, som er i fokus 
og handlingsplanen retter sig pri-
mært mod det forebyggende arbej-
de med udgangspunkt i borgere, 
som er blevet syge, og dermed er 
patienter. Der er tilsyneladende 
ikke brugt spalteplads på det sund-
hedsfremmende borgerrettede 
arbejde, hvor fokus er rettet på, 
hvad der skal til for at raske borge-
re forbliver raske, og dermed ikke 
bliver patienter. 

Udviklingshæmmedes vilkår 
før og nu
Omkring 1960’erne boede bor-
gere med funktionsnedsættelser 
almindeligvis på større centralin-
stitutioner underlagt særforsorg, 
hvor beboernes samlede behov 
blev varetaget inden for institu-
tionens eget lukkede kredsløb. 
Centralinstitutionerne udgjorde 
et kopi- samfund, som tilbød alt, 
hvad man mente, beboerne havde 
behov for.  Mange mennesker med 
en funktionsnedsættelse levede 
derfor størstedelen af deres liv 
inden for institutionens rammer 
uden mulighed for frie valg, og at 
færdes i det omkringliggende sam-
fund. 

Fra 1960’erne og frem til i dag 
har området været præget af en 
gradvis afvikling af centralinstitu-
tionerne og en etablering af min-
dre boformer. Ligestillingsbøl-
gen i 1970’erne medvirkede til et 
ændret syn på handicappede, og 
tænkningen bag de store institu-
tioner havde efterhånden udspillet 
sin rolle.

Lotte Køhler
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Den statslige særforsorg blev i 
1980 udlagt til amterne, og det blev 
et af de mest markante udviklings-
spring i nyere tids handicappolitik. 
Grundstenene til et nyt handicap-
begreb var lagt, og det skabte de 
grundprincipper, som handicap-
politikken bygger på i dag.

Udviklingshæmmedes 
sundhedstilstand
I dag er psykisk udviklingshæmme-
de borgere ligestillet med resten 
af befolkningen og måske derfor 
er deres sundhedstilstand ikke 
undersøgt og dokumenteret i Dan-
mark. Men en lang række pårø-
rende og fagfolk på området peger 
på, at mange voksne med psykisk 
udviklingshæmning har proble-
mer med over- eller undervægt og 

følger deraf. En række udenland-
ske undersøgelser dokumenterer, 
at voksne med udviklingshæmning 
ofte har problemer med fordøjel-
sen, væskemangel, fedme, under-
ernæring, diabetes, højt blodtryk 
og allergi, i samme eller højere 
grad end resten af befolkningen. 
Forskellen er blot, at mange udvik-
lingshæmmede borgere er uden 
fornemmelse for mæthed, og har 
svært ved at forstå vigtigheden af 
sund kost på længere sigt. Det stil-
ler udviklingshæmmede borgere 
i en svær situation i relation til 
sundhed. Desuden har udviklings-
hæmmede det til fælles, at de ved 
fraflytning fra barndomshjemmet 
har rigtig svært ved at styre deres 
madvaner og overtage ansvaret for 
egen sundhed.

Selvbestemmelse og omsorgspligt
I feltet mellem borgerens ret til 
selvbestemmelse og den kommu-
nale omsorgspligt, opstår der nemt 
pædagogiske og sundhedsfaglige 
dilemmaer. Jf. Serviceloven § 81 
og 82 har udviklingshæmmede 
borgere ret til selvbestemmelse og 
dermed retten til at leve af øl og 
flødeboller? Socialpædagoger og 
andet omsorgspersonalets fortæl-
ler at deres daglige arbejde med 
at støtte borgeren i retten til selv-
bestemmelse afføder dilemmaer 
i forhold til madvaner, fordi mad 
er forbundet med lyst, nydelse og 
oplevelsen af livskvalitet. Omvendt 
kan psykisk udviklingshæmmedes 
intellekt ikke altid følge med i for-
hold til at overskue konsekvenser 
af overspisning og uhensigtsmæs- ➤

Kunstskole
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sig kost over lang tid. Det stiller 
krav om en ernæringsfaglig viden 
som socialpædagoger pr. defini-
tion ikke nødvendigvis er i besid-
delse af. 

Personalets person- 
professionelle rolle
At kunne forvalte selvbestemmelse 
er betinget af at være i besiddelse 
af en række borgerkompetencer. 
Altså en blanding af intellektuelle, 
sociale og personlige færdigheder. 
Borgeren skal være oplyst om sine 
rettigheder, men også have hand-
leevne, selvværd, mod og viden. 
Færdigheder som mange udvik-
lingshæmmede ikke er stærke i. 
Hvordan undgås det så at selvbe-
stemmelse bliver til omsorgssvigt 
eller pædagog- bestemmelse?

Her kan, med fordel, hentes 
inspiration fra eksistensfilosoffen 
Martin Bubers JEG - DU forhold. 
Den fundamentale forudsætning 
for den dialogiske relation mel-
lem borger og vejleder er anerken-
delse og omslutning sammenholdt 
med vejlederens personlighed og 
ansvarlighed. Altså at vejlederen 
evner at se borgeren i sin helhed 
og samtidig være klar over sin egen 
person- og faglighed. Begrebet ”at 

Kilder
 Grundtvig, Lone Buus, mf. 2003. Person og profession
 Regeringen 2002. Sund hele livet – de nationale mål og strate-

gier for folkesundhed 2002 – 2010. Indenrigs- og sundhedsmi-
nisteriet

 Sundhedspakken 2009
 Holmskov og Iversen 2007. Veje til reelt medborgerskab – en 

kortlægning af udviklingshæmmedes livsvilkår for selvbestem-
melse og brugerinddragelse. Servicestyrelsen. Handicapenhe-
den. Nørretorv 30,1. 4100 Ringsted

 Nørgaard og Iversen 2000. Når mødet lykkes – i undervisnin-
gen. 1. oplag. 700 eksemplarer. Skipper Clement Seminarium 
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 Sundt er sjovt – et forsøgsprojekt i Frederiksborg Amt for udvik-
lingshæmmede med vægtproblemer

 www.euromind.com Article 39
 www.retsinformation.dk  Serviceloven

omslutte” beskriver Buber som en 
ensidig proces. Det er alene vej-
lederen, der skal erfare og forstå 
borgeren og stå ved begge ender 
af den fælles situation. Vejlederen 
skal magte overblikket og perspek-
tivskiftet.

Kommunernes muligheder 
Med afsæt i et kommunalt aner-
kendelses perspektiv i forhold til 
psykisk udviklingshæmmede bor-
gers livsvilkår, kan fokus rettes på 
udvikling af praksisfællesskaber 
og en større anerkendelse af det 
pædagogiske personales centrale 
funktion som vejledere og rolle-
modeller i det sundhedsfremmen-
de arbejde. Behovet for vejledning 
i forhold til mad, motion, livsstils-
sygdomme og sundhed generelt 
ser ud til at være stigende. Derfor 
må det være oplagt at samtænke 
det socialpædagogiske arbejde 
med de ernæringsfaglige kompe-
tencer som professionsbachelorer 
i ernæring og sundhed besidder. 
Sammen har de to professioner 
optimale muligheder for at støtte 
psykisk udviklingshæmmede bor-
gere i at leve et sundt liv med fokus 
på, hvad der giver den enkelte 
størst mulig livskvalitet.

Fakta
Kost og ernæringsforbundets 
bachelorprisvinder forår 
2011
Lotte Køhler har skrevet 
afgangsprojektet ”Gir’ I ikke 
en pizza?” Udviklingshæmme-
des vilkår og kommunernes 
muligheder i det sundheds-
fremmende arbejde. Projek-
tet blev tildelt Kost og Ernæ-
ringsforbundets Bachelorpris 
Foråret 2011 og behandler 
en meget relevant samfunds-
mæssig problemstilling, de 
psykisk udviklingshæmmedes 
sundhed. Psykisk udviklings-
hæmmede borgere befinder 
sig, sundhedsmæssigt, i en 
gråzone. Hvem har ansvaret 
for deres sundhed? Dem selv, 
deres pårørende eller det per-
sonale, som de omgiver sig 
med i hverdagen? Projektet 
peger på et afgørende dilem-
ma vedrørende Servicelovens 
fortolkning af den udviklings-
hæmmedes ret til selvbestem-
melse kontra de professionel-
les omsorgspligt/svigt. For 
hvordan sikrer vi at de udvik-
lingshæmmede ikke sætter sig 
mellem to stole, der handler 
om at ”fri vilje” er et krav – 
upåagtet konsekvenserne?

Lotte Køhler
Lotte Køhler, uddannet pro-
fessionsbachelor i ernæring 
og sundhed med speciale  
i sundhedskommunikation 
jan. 2011, og arbejder som 
hjemmevejleder i et lille 
bofællesskab i Køge kommne 
i en tidsbegrænset stilling.
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Lille ændring 

Stor betydning
Af ergoterapeuterne Andrea Hadberg Nielsen, Maria Sørensen og Mika Schleien,  
Center for Specialterapi, Job–og Aktivitetscenteret, Gentofte Kommune. 

Hvordan ændringer i omgivelser-
ne har en stor betydning for vores 
adfærd
I vores arbejde med mennesker 
med udviklingshæmning og med 
autisme, møder vi rigtig mange 
der har problemer med bearbejd-
ningen af deres sanser i en sådan 
grad at det påvirker deres daglig-
dag. Alle mennesker har sansefor-
arbejdningsforstyrrelser i større 
eller mindre grad. Det kan komme 
til udtryk ved at man nemt bliver 
køresyg, har svært ved at koncen-
trere sig om at læse i larmende 
omgivelser eller at man har svært 
ved at gå med en fyldt kop i hån-
den. For de fleste af os bliver dette 
kun til små irritationer i hverda-
gen, da vi finder på forskellige 
måder at kompensere for vores 
problemer. For andre, særligt 
udviklingshæmmede og menne-
sker med autisme, kan det gribe 
så forstyrrende ind i hverdagen, at 
det kommer til udtryk gennem en 
uhensigtsmæssig adfærd. Ændrin-
ger i deres omgivelser kan have en 
positiv effekt på deres adfærd, da 
der derigennem bliver kompense-
ret for deres sanseforarbejdnings-
forstyrrelser. 

I Center for Specialterapi bru-
ger vi Sanse Profilen til at vejlede 
og rådgive omkring indretning af 
pædagogiske miljøer og planlægge 
aktiviteter med fokus på sanser og 
adfærd, for mennesker med pro-
blemer indenfor sansebearbejd-
ning. Det er nødvendigt at have 
fokus på det pædagogiske miljø, 
da de ydre faktorer har stor betyd-
ning for menneskets adfærd og 
trivsel. 

Samspillet mellem omgivelserne. 
Handicap er en følge af samspillet 
mellem mennesker med handicap 
og omgivelsernes holdninger og 
miljøbestemte forhindringer, som 
hæmmer eller udelukker deres 
fulde og effektive deltagelse i sam-
fundslivet på lige fod med andre. 
Den måde, man opfatter et han-
dicap på, er altså i høj grad styret 
af det fysiske miljø (FN’s Konven-
tion, 2010). De fysiske omgivelser 
har stor betydning for menneskers 
krop, psyke, trivsel og adfærd og 
vi påvirkes kontant af de omgivel-
ser, vi befinder os i www.godtsyge-
husbyggeri.dk (2011). Hjernen er 
det, vi kalder plastisk, det vil sige, 
at den er i stand til at forandre sig, 
hvis den bliver stimuleret. Plasti-
ske ændringer, altså tilpasninger 
i hjernen, forårsages af sanseind-
tryk, erfaringer, læring og adfærd, 
som vi oplever gennem hele livet. 
Andre mere fysiologisk orientere-
de processer har også betydning, 
men fælles for dem alle er, at de 
stimuleres af de ydre faktorer, som 

de fysiske rammer er med til at 
skabe. Det er derfor nødvendigt at 
overveje det pædagogiske miljø, og 
hvilke faktorer i det fysiske miljø 
der kan påvirke brugerens adfærd 
i en positiv eller negativ retning 
(Mortensen, 2010).

Henrik
Henrik er en ung mand med cere-
bral parese og udviklingshæmning, 
som bor på et bosted for voksne 
mennesker med udviklingshæm-
ning. Henrik kan rigtig godt lide 
fester og sociale arrangementer. 
Problemet er bare at når Henrik 
endelig kommer til festen bliver 
han meget voldsom både verbalt 
og fysisk. Han råber grimme ting af 
folk og slår ud efter dem, der kom-
mer for tæt på. Dette medfører, 
at Henrik ikke særlig tit kommer 
med til fester. Personalet på hans 
botilbud har tolket hans udbrud 
som et udtryk for at han ikke kan 
lide det og ikke kan rumme for 
mange mennesker på en gang. 
Henrik har brug for faste rammer 
og trives bedst med en fast struk-
tur på dagen. Han har det bedst i 
trygge omgivelser, men giver alli-
gevel udtryk for at han gerne vil 
deltage i flere aktiviteter. I samar-
bejde med Henriks faste personale 
udarbejdede ergoterapeuten en 
SanseProfil. Den viste at Henrik 
ikke kan rumme særlig mange san-
seinput før det bliver for meget for ➤



22 • • • UDVIKLING NR. 3 • 2011

ham. Hans sansesystem bliver hur-
tigt overfyldt, og det får ham til at 
reagere voldsomt. Henrik har brug 
for struktur og forudsigelighed 
så han får kontrol over sin hver-
dag og ikke bliver overrasket over 
uforudsete ting og skal bruge res-
sourcer på at være på vagt overfor 
dette. Vi besluttede at have fokus 
på hvordan Henrik kunne deltage 
i de sociale arrangementer uden at 
blive udadreagerende. Henrik skal 
først ind i rummet og til bordet 
først. Han skal sidde med ryggen 
mod væggen og med godt udsyn 
til døren så han kan holde øje med 
hvem der kommer og går, samt at 
han ikke skal bekymre sig om, om 
der pludselig sker noget bagfra. 
Denne lille ændring i Henriks dag-
ligdag har medført at han nu kan 
deltage på lige fod med de andre 
til fester og sociale arrangementer. 
Henrik kan dog ikke deltage lige 
så længe som andre, men han er 
glad for at være med. 

Vi fandt også ud af at det er 
vigtigt for Henrik med en tydelig 
begyndelse og slutning på aktivite-
terne, så han kan gennemskue for-
løbet af dem og derved fastholde 
kontrollen så han ikke mister over-
blikket. 

SanseProfilen 
Sanse Profilen er den første stan-
dardiserede test til at måle bear-
bejdningen af sanseinformationer 
i hverdagen. Testen undersøger 
sammenhængen mellem bruge-
rens evne til at forarbejde sansein-
formation og brugerens adfærd i 
forbindelse med udførelsen af dag-
lige aktiviteter. 

Testen støtter en pædagogisk - 
og familiecentreret indgangsvinkel 
ved at inddrage pædagogernes og 
de pårørendes viden, når der sam-
les information om brugeren. San-
se Profilen giver forslag til over-
ordnede pædagogiske strategier 
med fokus på ændringer i miljøet. 

Problemer inden for bearbejd-
ningen af sanseinformationer kan 
komme til udtryk gennem en 
bestemt adfærd, som beskrives her 
til højre. 

SanseProfilen beskriver 4 overordnede kategorier 
ud fra brugerens adfærd:

1. Nedsat registrering/ Bystander 

2. Sensorisk søgende/ Seeker

3. Sensorisk følsomhed/ Sensor

4. Sensorisk skyhed/ Avoider

Typisk adfærd for de forskellige kategorier:

BySTANDER

•	 Ved	ikke	hvad	de	går	glip	af!
•	 Er	rolige	og	kan	fokusere	på	trods	af	støj	omkring	dem.
•	 Lang	responstid.
•	 Sløv	og	apatisk.
•	 Har	lidt	energi	og	virker	trætte
•	 Fraværende	og	uinteresserede

SEEKER

•	 Sensorisk	søgende	vil	altid	have	mere!
•	 Skaber	spænding	omkring	dem.
•	 Bemærker	og	nyder	al	aktivitet	i	omgivelserne

SENSOR

•	 Opmærksomme	på	alt	hvad	der	foregår	omkring	dem!
•	 Har	svært	ved	at	holde	fokus.
•	 Beklager	sig.
•	 Har	brug	for	struktur.

AVOIDER

•	 Vil	have	mere	af	den	samme	og	intet	andet!
•	 Er	vild	med	regler,	rutiner	og	struktur.
•	 Har	brug	for	forudsigelighed.
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DEFINITION

Definition af sansebearbejdning (sensory processing): Nervesyste-
mets måde at modtage beskeder på og omdanne dem til reaktioner, 
så man kan handle i samspil med omgivelserne (Lucy Jane Miller, 
2006). SPD opstår når sanse signalerne misforstås i hjernen, og der-
for griber forstyrrende ind i brugernes daglige rutiner og vaner, så de 
ikke handler i relation med omgivelserne.

HVEM ER VI

I Center for Specialterapi er vi, tre ergoterapeuter ansat under Job–
og Aktivitetscenteret i Gentofte Kommune. 
Vi arbejder med voksne mennesker med varigt og betydelig nedsat 
fysisk og psykisk funktionsevne, samt mennesker med autisme.  
For mere information kontakt: ergo@jobogaktivitet.dk eller 
www.centerforspecialterapi.dk

KURSER TILByDES

Vi udbyder kursus i bl.a. Sansebearbejdningens betydning for vores 
adfærd. 
– se vores hjemmeside www.centerforspecialterapi.dk, 
eller kontakt os for at høre hvad vi kan tilbyde lige netop til jer på 
tlf.: 39 98 79 16

PRISER

Pris for udarbejdelse af Sanse Profil 4.000 kr. 
Prisen inkluderer udarbejdelse af test, analyse, skriftlig konklusion 
med forslag ændringer i miljøet og pædagogiske strategier, samt en 
opfølgende samtale. 
Yderligere konsulent bistand koster 750 kr. i timen. 
Der kan søges betalingstilsagn i brugerens handle kommune. 
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Hygiejnebind strikket af 
Susse fra ”Bramsnæsvig”
Af Gunvor M. Juul.

Susse hedder i virkeligheden Bir-
the Ulla Christiansen. Hun bor 
på institutionen ”Bramsnæsvig” i 
Kirke Hyllinge og har kontaktper-
sonen Kirsten Rasmussen. Kirsten 
er en fantastisk person – og Susses 
bedste ven!

Susse er årgang 1924. Hun blev 
klemt under fødslen og har fået 
en hjerneskade af manglen på ilt. 
Ligeledes er hendes tunge blevet 
tyk, så hun har svært ved at tale. 
Hun har været på institution siden 
hun blev 7 år.

Hun er datter af skomagerdat-
ter Else Elisabeth (1899-1987) og 
elektriker og tegnestueleder Svend 
Johan Christiansen (1898-1976), 
som også fik sønnen Kjell Aksel 
Christiansen (1927-2001).

Kjell giftede sig med Ellen (1931-
2005) og fik to døtre: Karin(1957-) 
og Gunvor (1966-).

Familien ville egentlig gerne 
have beholdt Susse hjemme, men 
på lægens anbefaling blev hun 
anbragt på institution, da man 
mente at hun ”trak hendes lille-
bror med ned på sit eget niveau”!

Hun kom hjem i weekender og 
ferier.

Hjemmefra lærte Susse at strik-
ke og brodere. Moderen var ikke 
så ferm til at strikke, men god til 
andet håndarbejde, og det forplig-
tede vist også at en af moderens 
mange søstre fik en datter som 
blev en meget dygtig håndarbejds-
lærerinde (Grethe Bentzen Møller 
– har blandt andet udgivet bogen 
”Håndarbejde som jeg husker 
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➤

det” i 1995 på Odense Universi-
tetsforlag). I det hele taget var der 
en kreativ åre i familien, hvor far 
havde en fortid som hyggepianist 
på Wivel i Tivoli og mor i sin tid 
havde håndkoloreret papirserviet-
ter for Stenders Forlag. Lillebror 
uddannede sig som litografisk 
tegner, men valgte dog senere en 
anden levevej, som skolelærer.

Susse har altid arbejdet med 
håndarbejde: i over 50 år er fami-
lie og venner blevet forsynet med 
hendes legendariske grydelapper 
etc. Så sent som denne sommer 
har en af mine veninder spurgt 
om hun måske ville strikke et par 
til hende, da det er ”de eneste 
som duer”. (Grydelapperne kalder 
Susse frimærker – hendes talehan-
dicap gør at y og p er meget svære 
at sige – så hendes far fik ideen at 
hun da bare kunne kalde dem fri-
mærker i stedet – når man hækler 
musetakker rundt om en grydelap 

ligner det nemlig takkerne på et 
frimærke).

Susse har lavet alt fra strikkede 
grydelapper til broderede duge 
og puder og fine møbelstoffer (til 
forstanderindens spisestue!). Hun 
er kreativ og farveglad og har en 
meget stilsikker smag. Den er ikke 
helt efter tidens mode, men det er 
tydeligt, at hun vil noget bestemt 
med det hun laver. Og der er 
bestemte farver hun aldrig kunne 
drømme om at sætte sammen. 
Hun er også meget produktiv. Vi 
får altid en posefuld frembringel-
ser til jul og fødselsdag. Med årene 
er kvalitetskontrollen dog gået lidt 
ned ad bakke, så hun nogle gange 
tænker: hvad søren, de kan da vel 
selv finde ud af at hæfte de løse 
tråde og hækle en kant på. 

For 2 år siden var min søster og 
jeg på besøg hos hende til 85 års 
fødselsdag. Og da vi skulle af sted 
for Susse ind i sine gemmer og 

fandt sit store lager af strikkede 
ting frem. Vi skulle have gaver 
med hjem. Blandt andet fandt 
hun en lime-grøn ting frem som 
vi først ikke kunne se hvad var. 
Den havde et patentstrikket mid-
terstykke med ret-strikkede tre-
kanter og små stropper i enderne. 
Det patentstrikkede midterstykke 
var lagt dobbelt, men var ikke syet 
sammen i den ene side. Den skulle 
Karin (min søster have). Men hvad 
var det? Min søster fik associatio-
ner i retning af en soldaterhue og 
åbnede den og satte den på hove-
det. Susse var nær død af grin. 
Hun grinede så tårerne trillede og 
udbrød ”Karin altså”! Pludselig gik 
der en prås op for os. Susse havde 
strikket et hygiejnebind!

Ikke et praktisk hvidt – koge-
ægte – hygiejnebind, som dem 
hun givet havde strikket hundred-
vis af i 30´erne og 40´erne (hvor 
hun givet også skulle strikke til 

Susse hedder i virkeligheden Birthe Ulla Christiansen og bor på Bramsnæsvig.
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de andre piger på hjemmet). Nej, 
hun havde strikket luksus-hygiej-
nebind: superblødt og i den flot-
teste farve.

Vi skyndte os at fortælle at vi 
godt kunne se hvad hun havde 
lavet og hun nikkede glad og tri-
umferende: de unge tøser (på 43 
og 52) var åbenbart ikke tabt helt 
bag af vognen.

Vi regner med at Susse ikke har 
strikket bind siden 2. verdenskrig. 
Hun fik fjernet livmoderen på et 
tidspunkt. Hendes mor fortalte at 
det var fordi hendes blødninger 
blev meget voldsomme (?).

Hvorfor hun pludselig kom i 
tanker om opskriften på et hygiej-
nebind er mig en gåde. Desværre 
lever hendes forældre og hendes 
bror og svigerinde ikke længere, 
og hendes sprog er lidt svært for 
os at forstå, så vi kan nok heller 
ikke finde ud af det. Men hun har 
ingen problemer med at huske 

visuelt og med tal. Hun har altid 
haft en faible for tal og farver, så 
det har ikke været et problem at 
huske opskriften. Men hvorfor vi 
lige nu skulle have en opdateret 
version af netop hygiejnebind – tja 
det må forblive en hemmelighed. 

Der er lidt småfejl på de 3 bind. 
Patentstrikning suger godt, det 
giver tykkere strik, men det er 
langsommeligt og lidt svært – og 
især hvis man snor to farver garn 
sammen, er det meget let at tabe 
en maske, og i patentstrikning er 
det meget svært at samle en tabt 
maske op igen!  I sine unge dage 
strikkede Susse hele håndklæder i 
patentstrik – jeg har vist stadig et 
par af de mindre liggende. Men 
hun fik som regel en hjælpende 
hånd fra sin mor, hvis der røg en 
maske af pinden. (Hun kom tit 
hjem i weekenden).

Efterskrift af Henning Jahn
Som redaktør af www.forsorgshistorien.
dk og frivillig ved Dansk Forsorgshi-
storisk Museum i Slagelse modtager 
jeg mange henvendelser. Det kan f.eks. 
være folk, der prøver at efterspore slægt-
ninge, der som helt små blev anbragt 
på en af de store centralinstitutioner, 
og derefter glemt, eller folk der vil give 
effekter til museet eller har en god histo-
rie.

Ovenstående historie kunne jeg bare 
ikke stå for og den måtte videreformid-
les. Historien om strikkeriet af hygiej-
nebind minder os om at de arbejdsføre 
på de store institutioner havde mange 
og varierede arbejdsopgaver og vi ved 
at de fleste faktisk knoklede med hårdt 
arbejde i systuer, køkken, landbrug og 
gartneri eller var hjælpeplejere på afde-
linger for de svagest fungerende.

Se mere på 
www.forsorgshistorien.dk
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Appetitvækkeren Af Hans Christian Hansen

Jakob Østers klassiker

Det kan være tankevækkende og 
interessant at læse gamle fagbø-
ger. Der er viden som er evigtgyl-
dig, men også områder hvor forsk-
ning har bidraget med ny viden. Et 
eksempel er Jakob Østers bog ”Det 
åndssvage barn”. Bogen udkom 
i 1962 og i bogen beskrives det 
eksempelvis at den første medde-
lelse om kromosomafvigelser hos 
mennesket netop var fremkommet 
fra Paris, hvor Lejeune, Gautier og 
Turpin den 26. januar 1959 med-
delte, at de hos 3 mongoler fandt 
47 kromosomer mod normalt 46. 
Det der dengang var banebryden-
de ny viden er i dag almindelig 
kendt, at mennesker med Downs 
syndrom har ét ekstra kromosom. 
I dag findes der masser af litteratur 
der omhandler mennesker med 
udviklingshæmning, men før 1962 
hvor Jakob Østers bog udkom, var 
der nærmest ingen litteratur om 
emnet.  
Bogen ”Det åndssvage barn” blev 
i 1962, som en gave fra Landsfor-
eningen Evnesvages Vel, udsendt 
til samtlige alment praktiserende 
læger og yngre læger.
Tidligere forsorgschef N. E. Bank-
Mikkelsen har bidraget med et for-
ord til bogen.

Bogen kan stadig lånes på bibliote-
ket eller købes antikvarisk.

Jakob Øster
Det åndssvage barn
Munksgaard
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Fra anstalt til bofællesskab
En anden klassiker er Erik Ejlers 
bog ”Fra anstalt til bofællesskab”. 
Bogen udkom i 1994. I bogen 
beskriver arkitekten Erik Ejlers 
åndssvageforsorgens mange for-
skellige institutioner. Gammel 
Bakkehus, Kellers Park i Brejning, 
Rødbygaard, Ribelund, Sundby-
vang - ja, alle de kendte institutio-
ner for udviklingshæmmede, der 
blev bygget rundt om i Danmark i 
perioden 1855 – 1990.  
Bogen er illustreret med fine teg-
ninger fra de forskellige institutio-
ner. 

Lån bogen på biblioteket eller køb 
den antikvarisk.

Erik Ejlers
Fra Anstalt til bofællesskab
Åndssvageforsorgens 
bygningshistorie 1855 – 1990
Historisk Selskab for Handicap 
og Samfund
Christian Ejlers’ Forlag
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Rettelse

I artiklen ”Udviklingshæmning og psykiatri” 
i sidste nummer af Udvikling – Nr. 2 – 2011 – 
var Fig. 3 på side 19 ved en fejl en gentagelse 
af Fig 2.

Udvikling beklager fejlen og bringer her den 
rigtige illustration. 

 

 
 

Low expressed emotionLow expressed emotion

•• Acceptere at de psykotiske forestillinger er Acceptere at de psykotiske forestillinger er 
virkelige for pt.virkelige for pt.

•• Respekt for pt.Respekt for pt.’’s behov for at vs behov for at væære alenere alene
•• Accept af lavt funktions evneAccept af lavt funktions evne
•• TTåålmodighed ( bedring kan vare lmodighed ( bedring kan vare åår )r )
•• Accept af behov for stAccept af behov for støøtte og omsorgtte og omsorg
•• Fleksibel holdningFleksibel holdning
•• Engagement uden overinvolveringEngagement uden overinvolvering
•• God evne til at lytteGod evne til at lytte
•• God problemlGod problemløøserser

 
 

 

Fig. 3

Socialt Leder Forums årlige 

EFTERÅRSKONFERENCE
13. oktober 2011

på Hotel Nyborg Strand

Konferencen henvender sig til ledere og konsulenter 
på alle niveauer på tilbud for mennesker med udviklingshæmning 
samt til konsulenter fra området.

Information, program og tilmelding på www.socialtlederforum.dk 

Yderligere oplysninger på Socialt Leder Forums sekretariat: 
mail@socialtlederforum.dk  eller tlf. 6471 5993
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SOCIALT LEDER FORUMS 
KALENDER

Oversigt over aktiviteter 
i Socialt Leder Forum 2011

Læs mere og tilmeld dig på 
www.socialtlederforum.dk

4. oktober Kursus: Den nødvendige samtale
  Ringsted

6.-7. oktober Lille Landsmøde + Repræsentantskabsmøde
  Brejning

7. oktober Reception (inviteret):
  Socialt Leder Forums 25 års jubilæum
  Brejning

13. oktober Konference: Efterårskonference 2011
  Nyborg

25. oktober Kursus: Den nødvendige samtale
  Horsens

8. november Kursus: Fundraising
  Ringsted

22. november Kursus: Fundraising
  Horsens
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Udvikling for Udviklingshæmmede

Landskonference 
2011

- er alt kommunikation?

levs landskonference 
Fredag d. 11. november 2011
kl. 8.45 til 16.00

trinity hotel og konferencecenter
gl. færgevej 30
7000 fredericia

kom-
mu-
nika-
tion 
er alt
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VISO
TIL DIG, DER ER NOGET SÆRLIGT
Kig ind på hjemmesiden: http://www.servicestyrelsen.dk
og klik på linket VISO 

VISO er en videns- og specialrådgivningsorganisation, der skal sikre, at borgere 
med handicap og svære sociale problemer får den bedst mulige hjælp og støtte. 
VISOs opgave er at yde specialrådgivning til både kommuner, borgere og kom-
munale, regionale og private tilbud i de mest komplicerede og specialiserede 
enkeltsager. Og kommuner kan desuden få hjælp til udredning af deres borgere, 
når det handler om de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.

Videnscentre under VISO:
Videnscenter for Autisme 
Videnscenter for Bevægelseshandicap 
Videnscenter for Døvblevne, Døve og 
Hørehæmmede 
Videnscenter for Døvblindblevne 
Videnscenter for Døvblindfødte 
Videnscenter om Epilepsi 
Videnscenter for Hjerneskade 
Dansk Videnscenter for Ordblindhed 
Dansk Videnscenter for Stamen 
Videnscenter for Synshandicap 
VIKOM 
Hjælpemiddelinstituttet 
Center for Små Handicapgrupper 
Videnscenter for Socialpsykiatri
  

VISOdEN NaTIONalE VIdENS-  Og 

SpECIalrådgIVNINgSOrgaNISaTIONSpecialistrådgivning og 
viden om udsatte personer, 

specialundervisning og handicap

www.servicestyrelsen.dk/viso
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Forlaget Udvikling
Spurvedans
Kofoedsmindes historie
Af Oda Lauridsen

Kofoedsminde er en spe-
cialinstitution for voksne, 
domsanbragte, udviklings-
hæmmede. I 2006 og 2007 
besøgte forfatteren Oda 
Lauritsen gentagne gange 
Kofoedsminde i Rødbyhavn 
på Lolland. Oda Lauritsen 
fulgte livet på Kofoedsmin-
de, interviewede beboerne, 
indsamlede oplysninger fra 
det gamle Rødbygård og fik 
en række tidligere forstan-
dere på Kofoedsminde til at 
bidrage til bogen. I bogen 
indgår også forfatterens 
egne refleksioner og de tan-
ker besøgene på Kofoeds-
minde igangsatte hos Oda 
Lauridsen. På den måde 
belyser bogen institutionen 
fra en række forskellige 
synsvinkler over en længere 
årrække. 
Pris kr. 250,- inkl. moms + 
forsendelsesomkostninger.  

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan 
opfattelsen af udviklingshæmmedes sociale net-
værk har udviklet sig historisk. I den forbindelse 
illustreres blandt andet det frivillige arbejde med 
netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. 
På baggrund af danske og internationale undersø-
gelser dokumenteres værdien og vigtigheden af, 
at udvik lingshæmmede har socialt netværk, og der 
gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som 
pædagogisk personale og støttepersoner kan anven-
de, når de skal hjælpe og vejlede udviklingshæmm-
mede med at udvikle og bevare socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte om arbejdet 
med mediepædagogik med udviklingshæmmede. 
Udgivet i samarbejde med Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor 
den anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle sevær-
dighederne undervejs.
At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet udstuk-
ket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accep-
terer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne fin-
der vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger 
sammen med de samfundsmæssige forandringer, der sker 
omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov 
om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pæda-
gogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

112 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostnin ger.

De glemte 
Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udvik-
lingshæmning og socialt netværk“ bliver der kastet lys på for-
tidens og nutidens behandling af en overset og glemt gruppe 
af udvik lingshæmmede. Det dokumenteres, at manglende 
socialt netværk ikke kun er et historisk fænomen. I dag lever 
hundredvis af udviklingshæmmede på amtslige botilbud uden 
nogen form for kontakt udefra.
Der bliver givet en række konkrete bud på, hvad vi kan og bør 
gøre for at afhjælpe situationen.

172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger. 

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udviklingshæmmede i arbejde 
– mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på udvik-
lingshæmmedes integration på arbejdsmar-
kedet. Forfatterne peger i bogen på nye veje, 
der kan udvide udviklingshæmmedes jobmu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Lisbeth Bru-
us-Jensen og Henning Jahn fremlægger en 
vidtfavnende og aktuel gennemgang af udvik-
lingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk

Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har været udsat for rigelige mængder af 
opdragelsesforsøg i deres opvækst og i mange tilfælde langt 
ind i deres voksenliv. Sådan introducerer Per We stergaard 
Sørensen temaet i hans bog ”Jeg er OK som jeg er”. Med ud-
gangspunkt i praksis giver forfatteren herefter en bred gen-
nemgang af emnet. Teorier og den praktiske virkelighed for-
bindes på en fremragende måde, og ikke mindst med stor re-
spekt og solidaritet i forhold til menne sker med handicap. 
 Peter We stergaard Sørensen har tidligere udgivet bogen 
”Fra rejseleder til stifinder”. Bogen henvender sig til alle fag-
grupper, der arbejder i handicapområdet, men også til pårø-
rende, politikere, embedsmænd og andre der vil styrke deres 
viden og indsigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.   
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Dansemusen
Af Lars Holmgaard Jørgensen

Stedet er Åndssvageforsorgens Center V i Hammer Bakker ved 
Vodskov i Vendsysseel. Bogen beskriver 1960’ erne, hvor så 
mange forhold ændredes for den store gruppe af medborgere, 
som dengang bar betegnelsen “åndssvage”, og som for største-
delens vedkommende var samlet på gigantinstitutioner, anstal-
ter som den i Hammer Bakker. Vi følger en stor dreng, hvis far 
arbejder ved forsorgen, og vi følger en voksen åndssvag mand 
- i den turbulente tid, som 1960’erne var for både de åndssvage 
og for de mennesker, der arbejdede med dem - og for den lille 
by, hvis eksistens i høj grad var afhængig af anstalten i Bakker-
ne. Mange af de personer, der optræder i bogen, lever eller har 
levet i det virkelige liv - på den tid, der skildres i bogen. Bogen 
er skrevet som fiktion, og ikke alle begivenheder, som personer-
ne i fortællingen drages ind i, er hændt. Bogens forfatter, Lars 
Holmgaard Jørgensen, er født i 1952 i Vodskov af forældre, der 
arbejdede på Statens Åndssvageforsorgs Center V i Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og brugerinddragelse
- ”det er mig, der bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona Burgdorf Herskind lys på 
betingelserne for brugerinddragelse og brugerindflydelse 
for mennesker der er udviklingshæmmede. Det er en gedi-
gen, grundig og meget inspirerende bog, der også peger på 
udfordringerne i arbejdet for at realisere brugerinddragelse. 
I bogen giver Mona Burgdorf Herskind de udviklingshæmme-
de ordet. Ved hjælp af kvalitative interviews med udviklings-
hæmmede fremkommer herlige kriti ske udsagn som ”Der er 
hele tiden nogen der blander sig i vores forhold – vi må snart 
ingenting – de tror de skal dirigere det hele – de jager så’n 
med os – vi skal skrue ned for fjernsynet.” Men brugerind-
dragelse afdækkes også gennem det professionelle personales 
øjne. På den måde giver bogen et nuanceret billede af hvor-
dan det står til med brugerinddragelse hos mennesker der er 
udviklingshæmmede.
Mona Burgdorf Herskind er cand. scient. soc. fra Aalborg 
Universitet og områdeleder for ti forskellige dag- og døgntil-
bud for voksne udviklingshæmmede.
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale netværk, når man skifter job 
fra et beskyttet værksted til et job på det almindelige arbejds-
marked? Det belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik lingshæmning, 
beskæftigelse og netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg kender man-
ge flere. Alle ved, hvem jeg er og snakker med mig. Før var det 
kun dem fra værkstedet, man snakkede med og ikke andre.”  
En anden fortæller: “Jeg har det bedst med, at de personer, jeg 
omgås, er på samme niveau, som mig.” Men hun fortæller også 
om en god ikke-handicappet kollega: “Vi hilser på hinanden, 
når vi ser hinanden og skriver sammen på mobilen.” En række 
andre tankevækkende udsagn fremlægges i bogen. Udsagn fra 
mennesker der selv har oplevet forandringen. Bogen giver også 
et godt teoretisk og historisk indblik.
Lis Jessen er cand. mag. fra Århus Universitet og afdelingsleder 
på et beskæftigelsestilbud der støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære arbejdsmarked.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Med liv og Sjæl
Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien om Rita Møller Nielsen og hendes 
arbejde for udvik lingshæmmede.
I bogen skildrer hun i dagbogsform udviklingen fra 1961 til 2004 
i arbejdet for udviklingshæmmede. Det er en konkret, nærvæ-
rende og hjertevarm skildring af institutionslivet. I bogens ind-
ledning til læserne argumenterer forfatteren for åbenhed på 
dette område: ”Jeg har valgt åbenheden. Det er der brug for på 
det her område. Det er ingen skam at være handicappet. Det er 
ikke noget, der skal gemmes væk og skjules.”
I forordet til bogen skriver Helen Jørgensen ”Med liv og sjæl” 
bør være lærebog på alle landets seminarier. Her får de stude-
rende virkelig noget, der fortæller om fortid og nutid skrevet af 
en kvinde med hjertet på rette plads.”
Rita Møller Nielsen blev uddannet som omsorgsassistent i 1964 
og har siden 1969 været leder på forskellige institutioner på han-
dicapområdet.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk



• • • 392011 • UDVIKLING NR. 3

Forlaget Udvikling
Kampen for et godt liv
Af Jytte Faureholm

”Man må jo kæmpe for det”, siger Anders. Og det har han og 
de øvrige børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en mor, som er udviklingshæm-
met. Forfatteren har fulgt børnene gennem 10 år – fra de var 
ca. 10 år til de var ca. 20 år gamle. I bogen fortæller børnene 
om deres oplevelser og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professionelle, som er i kontakt med 
familier, hvor en eller begge forældre er udviklingshæmmede. 
Støtten fra det offentlige er nemlig helt nødvendig i familien. 
Og både børn og mødre har resurser, som de gerne vil bruge, 
hvis de kan få lov til det.
Bogen bygger på Jytte Faureholms ph.d.-afhandling. ”Man må 
jo kæmpe.”
165 sider. 
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge

”Forvist til forsorg” undersøger skiftende bevæggrunde og hold-
ninger til, at grønlændere med handicap fra 1950’erne og helt 
frem til i dag er blevet sendt 4000 kilometer væk fra deres fami-
lier og anbragt på institutioner og senere i botilbud i Danmark – 
hvor maden, klimaet, omgangsformen og sågar personalets sprog 
er fremmed.
Tine Bryld, socialrådgiver og forfatter og Martha Lund Ol sen 
departementschef i Grønlands Hjemmestyre, bidrager til bogen 
med to debatterende indlæg om den nuværende situation for 
grønlændere med handicap i Danmark.
Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og politiske 
beslutningstagere in den for det sociale område i Danmark og 
Grønland. Den er desuden relevant for grønlandsforskere og 
grønlandsinteresserede i almindelighed.
157 sider. 
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for og 
med mennesker, der er udviklingshæmmede.

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvikling, 
dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og som 
noget helt naturligt noget om, hvordan brugerene ser 
på tingene.

Har du lavet et spændende projekt eller en opgave i 
forbindelse med din uddannelse, så send en artikel 
om det til Udvikling.

Udviklingshæmmede der har lavet digtsamlinger, 
postkort eller lignende kan få formidlet materialet 
gennem Udvikling.

Grib pennen og brug fotografiapparatet og send en 
artikel til Tidsskriftet Udvikling.

Redaktionen


