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Socialt Leder Forums 
jubilæumsreception
Af Ib Poulsen, direktør for Socialt Leder Forum.

Fredag den 7. oktober 2011 fej-
rede Socialt Leder Forum sit 25 års 
jubilæum på Comwell Kellers Park 
i Brejning. Samarbejdspartnere, 
medlemmer, repræsentanter samt 
nuværende og tidligere bestyrel-
sesmedlemmer var inviteret til at 

fejre dagen, der bød på hygge og 
flotte taler.

Karen Klint, psykiatriordfører 
(A, MF) og tidligere tillidsrepræ-
sentant for Åndssvageforsorgen, 
indledte dagen med en inspire-
rende tale om sine historiske rød-

der på Brejning og om den store 
udvikling, der er sket på området 
gennem tiden. 

Hun fortalte om det store frem-
skridt i 1980’erne, hvor man med 
frygt for ”stærekasseeffekten” rev 
bygninger ned. Karen Klint for-
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klarede, at man lige som dengang 
bør fokusere på at skabe udvikling: 
- Man skal turde kassere, det skal være 
lyst og venligt, og der skal være ene-
værelser.

I sin tale gjorde hun det klart, at 
man førhen også strejkede. Den-
gang strejkede man ikke for bedre 
løn, men for bedre vilkår. Karen 
Klint savner det ’fanden-i-voldske’, 
og det, at sætte sin stilling over styr 
for andre mennesker: 

- Hvor er dem, der kører ankesager? 
spørger hun, og fortsætter: - Vi skal 
genudsende holdningen, at det KAN 
nytte noget. Vi skal dokumentere at det 
nytter, og at vi er et talerør. Vi skal tur-
de være mere politiske. Vi skal gå politi-
kerne lidt mere på klingen.

Senere på dagen stillede konsu-
lent Anne Skov fra Servicestyrelsen 
sig op og fortalte om de nye ildsjæ-
le. Anne Skov har arbejdet inden 
for handicapområdet siden 2001, 
hvor hun blandt andet har arbej-

det med kompetenceudviklings-
projekter og borgerkompetence-
udvikling. Det var med et stort 
engagement, at Anne Skov fortalte 
om et medborgerprojekt, som 
netop er i gang: - Svage borgere skal 
vide noget om deres rettigheder. Der er 
en gruppe af ildsjæle, og de ildsjæle er 
udviklingshæmmede. De har været på 
kursus i rettigheder, om hvordan man 
bruger sine rettigheder. 

Afslutningsvis holdt Michael 
Sandal, koncerndirektør for Team 
Online Global, en flot tale om det 
gode samarbejde mellem Socialt 
Leder Forum og Team Online. 
Team Online er i en rivende 
udvikling, og Michael Sandal var 
ikke bleg for at rose og anerkende 
Socialt Leder Forum for at have 
haft indflydelse på udviklingen af 
nogle af de værktøjer og metoder, 
som Team Online har succes med.

Det var en vellykket dag, som vi 
hos Socialt Leder Forum ser tilba-

ge på med et smil. Særligt alle de 
fine taler og det hyggelige samvær 
med vores gode samarbejdspartne-
re, medlemmer og repræsentanter 
var med til at gøre dagen speciel.

Vi retter en tak til jer der fejre-
de dagen sammen med os, tak for 
gaver og hilsner – også fra jer, som 
ikke kunne deltage i receptionen.

Karen Klint og Ib Poulsen.

Ved receptionen fik Karen Klint en snak 
med forbundsformand Benny Andersen. 

Mona Herskind fra Socialt Licer Forums 
bestyrelse taler med en af de mange gæster.

Konsulent Anne Skov fra Servicestyrelsen.
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Baggrunds-historik: Faser i Indsats-reformerne.

Segregering:
- eksklusion & internering
- forebyggelsessmål
- lukkede etats-systemer

Integration:
- adgang & tilgængelighed
- normaliseringsmål
- decentrale forvaltnings-
systemer

Inklusion:
- aktivitet & deltagelse
- udviklingsmål
- lokale pædagogiske 
systemer

Cohesion:
- diversitet & sammenhæng
- styringsmål
- konkurrerende markeds-
& civil-systemer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’Den Store Løsladelse’ 
Historien om brugerstemmens opståen og vækst

Af Frank Bylov, dr.pæd.

På Socialt Lederforums efterårskonference 2011 
på Nyborg Strand var jeg blevet bedt om at fortælle 
nogen af hovedpunkterne fra min doktorafhandling 
’Den Store Løsladelse’ – eller som den også hedder: ’En 
kulturhistorisk beretning om empowermentbevægelserne 
blandt udviklingshæmmede i Danmark 1980-95’.

Som opfølgning på dette blev jeg så også spurgt om 
at skrive en kort oversigt til nærværende tidsskrift. Det-
te er altså et overblik over et overblik1 . 

I det mundtlige oplæg havde jeg valgt at samle over-
blikket i en serie af historiske udviklingsbilleder:
•	 En	 baggrunds-historie	 om	 de	 skiftende	 faser	 i	 ind-

sats-reformerne,
•	 en	 forgrunds-historie	 om	 paradigmeskiftene	 i	 den	

socialpædagogiske diskurs,
•	 en	central	historie	om	brugerstemmens	udviklings-

former – og
•	 et	historisk	overblik	 til	en	aktuel	problematisering:	

er historien på vej til at gentage sig?

Jeg vælger her at bruge disse fire historiske billeder 
og give nogen uddybende forklaringer. Det første bil-
lede viser baggrunds-historien, dvs. de skiftende faser 
i de store reformer der blev gennemført i indsatsen 
for udviklingshæmmede i løbet af anden halvdel af 
1900-tallet. Eller mere præcist: Fra statens overtagelse 
med Åndssvageloven af 1959; over Udlægningen til 
amterne i 1980; og til Kommunalreformen i 2007.

Denne udvikling er sammenfattet i figur 1:

’Segregering’:
Åndssvageforsorgen havde frem til reformerne først og 
fremmest den opgave at gennemføre en ’segregering’, 
dvs. en udskillelse og internering af de ’åndssvage’ bor-
gere. Disse mennesker blev anset for en risiko, ikke så 
meget for sig selv, men desto mere for os andre. På det 
individuelle plan blev de set som kun delvist menne-
skelige, og først og fremmest i deres ’drifters vold’. De 
ville ikke selv kunne ’styre sig’ og indebar derfor, som 
fritgående, en stadig trussel. På det almene plan kom 
hertil den ’eugeniske risiko’: Man gik ud fra degenerati-
ons-teorien, der sagde at de uønskede liv ville formere 
sig hurtigere og i større omfang end pæne menne-
sker, og at hele samfundet i løbet af få generationer 
ville være degenereret. For at forebygge dette var det 
nødvendigt ikke blot at internere de åndssvage, men 
også effektivt at afskære deres reproduktive formåen. 
Som en logisk konsekvens fandt man den mest effek-
tive indsatsform i de lukkede etats-systemer, der også 
var et særligt træk ved totalforsorgen. Plejepersonalet 
var internt oplært og blev ind-socialiseret i de typisk 
stærkt restriktive hierarkier, der også herskede blandt 
de ansatte.

’Integration’:
Med statens overtagelse af Åndssvageforsorgen i 1959 
blev de store reformer indvarslet. De næste 11 år frem 
til den endelige udlægning i 1980 kan ses som ét sam-
let tilløb. Det handlede om at udbygge de fagligheder, 
der kunne tage over, og om at få løst det kommende 
systemskifte uden alt for stor konflikt. Hensigten var, 
som daværende forsorgschef Bank-Mikkelsen prokla-
merede det, at de åndssvage nu skulle leve et liv ’så 
nær det normale som muligt’: at totalforsorgen og dens 
særlovgivning og internering skulle afvikles – eller 
med andre ord, at målet var ’integration’. Det betød i 
de første mange år, at man måtte afprøve nye indsats-
former der kunne give øget adgang og tilgængelighed, 
sådan at flest mulige kunne leve i lokalsamfundet og 
optimalt udnytte dets almene tilbud. Det betød også at 
man måtte lægge vægt på ’normalisering’ – på den ene 
side ved at nedtone eller helt afvikle alle særforanstalt-
ninger – og på den anden side ved at man kunne øge 
chancerne for en vellykket adgang til normal-samfun-

Figur 1



• • • 72011 • UDVIKLING NR. 4

➤

det, hvis afvigerne kunne lære at ’normalisere sig’. Med 
disse mål var de lukkede etats-systemer klart uegnede, 
og i stedet udvikledes en række af decentrale forvalt-
nings-systemer med amts- og primærkommunal sekto-
ransvarlighed. 

’Inklusion’:
I løbet af reformernes implementering opstår der en 
ny orientering og en ny opmærksomhed: Fokus på 
indsatsen skifter fra ’integration til inklusion’. Efter at 
man i nogen år havde været mest optaget af at sikre 
adgang og tilgængelighed blev det efterhånden relativt 
afklaret, hvordan man bedst kunne tackle disse opga-
ver. Det næste spørgsmål, der rejste sig var hvad man 
kunne stille op med de mange, der nu var kommet 
ind i varmen. Det betød med andre ord, at man måtte 
afprøve nye indsatser, nu for at sikre den ’aktivitet og 
deltagelse’, der var nødvendig for at de integrerede også 
kunne udnytte de personlige udviklingspotentialer, 
hvilket jo var det egentlige mål. Man kan enkelt sige, 
at adgangen i høj grad skulle løses i ’enten-eller’-afgørel-
ser, mens deltagelsen i højere grad indebar ’både-og’-
balancer. Det betød så også, at mens integrationen pri-
mært var en opgave der skulle løses i forvaltnings-regi, 
så måtte de nye opgaver løses i den konkrete og lokale 
pædagogiske praksis. Det er her næppe tilfældigt at 
man i forbindelse med udlægningsreformen også gen-
nemførte en total omlægning af den socialpædagogi-
ske uddannelse.

’Cohesion’:
I det nye årtusinde, og accentueret af kommunal-
reformen og New Public Management kan vi så se 
en ny tendens gøre sig gældende. Selv om vi fortsat 
(også) taler om integration og inklusion, fordi det 
fortsat er opgaver der skal løses – så er den overord-
nede opmærksomhed i langt højere grad rettet mod 
samfundets ’sammenhængskraft eller cohesion’. Med et 
stadigt mere multikulturelt samfund og en markant 
øget betoning af ’diversitet og mangfoldighed’ – stilles der 
så også helt nye spørgsmål til hvor store forskelle vi 
fortsat kan rumme uden at den sociale sammenhæng 
revner: Hvad er det egentlig der får et samfund til at 
hænge sammen? Og: hvis det knirker i fugerne, hvilke 
håndtag er det så vi kan skrue op eller ned på for at 
det ikke falder fra hinanden? I dag bliver disse spørgs-
mål typisk formuleret som ’styringsmål’: Hvilke indika-
torer skal vi følge med opmærksomhed? Hvilke orga-
nisationsformer kan vi effektivisere? Hvordan kan vi 
dæmme op for uproduktive ressource-forbrug? Det er 
klart nok, at mennesker med udviklingshæmning ikke 
er den centrale risikogruppe – men også at retorikken 
om ’uønskede liv’ i dag kommer skarpere frem på over-
fladen end vi længe har hørt det. Som en del af løsnin-
gen (men også som en del af problemet?) satser man 
samtidig på neoliberaliserede management-løsninger, 
hvor de offentlige myndigheder i stigende grad træk-

kes tilbage fra rollen som udførende service-producen-
ter, for i stedet at nøjes med at definere (og visitere) 
opgaverne, der nu bliver løst af konkurrerende mar-
keds- og frivilligheds-systemer. 

I det næste billede viser jeg så hvordan den social-
pædagogiske faglighed har opfattet sig selv under 
disse skiftende rammevilkår. Jeg har kaldt det for en 
’forgrunds-historik’ fordi socialpædagogerne var blandt 
de afgørende aktører i den historie der beskriver de 
udviklingshæmmedes vej til deres egen myndiggørel-
se. Jeg har valgt at se denne udvikling af fagligheden 
som en serie af ’paradigmeskift’ for dermed at sige, at 
jeg ser det som skiftende betoninger og begrundelser 
indenfor én og samme diskurs. Der er ikke tale om 
afgørende brud med tidligere forståelser, men snarere 
om en vis smidighed, der sætter fagligheden i stand til 
at holde sig i spil med stadigt nye udfordringer (samt 
med en del af de ældre der ikke helt forsvandt). Jeg 
viser denne udvikling i Figur 2:

Figur 2

’Optræning’
Vi kan sige, at dette paradigme blev overtaget og vide-
reført fra den pleje- og omsorgs-pædagogik, der var 
udviklet i Statens Åndssvageforsorg, men som mange 
steder blev videreført ind i 1980’erne. Udgangspunk-
tet var den grund-antagelse, at ’den åndssvage’ qua sin 
åndssvaghed ikke evnede en egentlig selv-indsigt, og 
dermed heller ikke kunne have overblik over sine egne 
handlinger. Dette overblik måtte andre derfor tilføre, 
og dét blev set som pædagogikkens hoved-opgave. Det 
var pædagogikken der magtede at overskue de opti-
male udviklingsforløb (ofte hjulpet af div. udviklings-
manualer) og som var i stand til præcist at detaljere 
og trindele dem (f.eks. fra grov- til finmotoriske fær-
digheder). Man kan også sige, at denne forståelse af 
fagligheden meget klart rettede sig imod en livspraksis 
i særligt tilrettelagte miljøer, hvor kravene nøje kunne 
trinstyres, og at pædagogikken med denne forståelse 
derfor også var med til at realisere den segregerende 
politik.

 
 
 
 
 
Figur 2 

Forgrunds-historik: Socialpædagogikkens paradigmeskift.

Optræning:
- den åndssvages manglende

selv-forståelse 
- manualstyrede funktioner
- særligt tilrettelagte miljøer

Mestring:
- den udviklingshæmmedes 
begrænsede overblik
- kompetence-sammenhænge
- alment tilgængelige miljøer

Livskvalitet:
- brugerens usikre selv-kritik
- flerstrengede udviklingsmål
- åbne & alternative miljøer

Ejerskab:
- borgerens motivations- og
myndigheds-formåen
- positions-forhandling
- uforudsigelige flow-miljøer
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’Mestring’
Som jeg har kunnet se det i kilderne, bliver dette 
paradigme lanceret på Personalehøjskolen midt i 
1980’erne. Den blev et fælles teoretisk uddannelsessted 
allerede før Udlægningen, men fortsatte som overbyg-
ningsuddannelse også efter 1980. Udgangspunktet for 
dette nye paradigme kan ses som en nuancering af det 
forrige: Man så, at ’den udviklingshæmmede’ nok havde 
en mulig evne til selv-indsigt, men manglede evnen til 
situations-forståelse. Hermed fortsætter pædagogikken 
som hovedansvarlig for lærings- og udviklingsforløb, 
men nu med den afgørende vægt på helheds- og kom-
petence-sammenhænge. Det handlede nu i højere 
grad om at opsøge og afprøve forskellige typiske ’situa-
tioner’ for dér at kunne møde de situationsbetingede 
kompetencekrav. Man kan derfor lige så tydeligt se 
denne forståelse som rettet mod en livspraksis i alment 
tilgængelige miljøer, hvor situationsfornemmelsen 
ofte er mere afgørende end de konkrete færdigheder, 
og at pædagogikken hermed også blev optimeret til at 
realisere den integrerende normalitets-politik.

’Livskvalitet’
Begrebet om ’livskvalitet’ har været brugt i socialforsk-
ningen siden 1960’erne, men får sin ganske sær lige 
betydning som socialpæda go gisk paradigme fra o. 
midten af 1990’erne. Det bliver lanceret af et team af 
fagpersoner fra såvel Personalehøjskolen og DPU som 
fra praksis, og interessant nok på et initiativ fra pårø-
rendeorganisationen LEV. Og endnu engang kan vi se 
det nye paradigme som en videreudvikling af de for-
rige. Udgangspunktet bliver nu, at man ser den indi-
viduelle ’bruger’ med en ret og en (delvis) evne til selv-
forvaltning – men også med en mangelfuld evne til selv-
kritik. Dermed bortfalder pædagogikkens rolle som 
overordnet vejviser, og det faglige ansvar betones i 
balanceringen af støtten til og udfordringen af brugerens 
bestræbelser på at nå sin egen personlige form for ’det 
gode liv’. Opdagelsesrejser og subkulturer blev vigtige 
markører, og vi kan sige, at paradigmeskiftet endnu 
engang bragte socialpædagogikken på omgangshøjde 
med de politiske mål, der nu snarere søgte at realisere 
en inklusiv og mangfoldig velfærds-politik.

’Ejerskab’
Dette sidste paradigmeskift falder udenfor min egen 
doktorafhandlings tidsramme. Jeg har heller ikke helt 
så kildefaste dokumentationer for det, men jeg ser de 
problematikker det rummer stadigt hyppigere i opga-
vetekster fra socialpædagoger på diplom- og masterstu-
dier. Og jeg ser også, at det forsøger at tackle nogen af 
de nye udfordringer, der kommer dels fra en indsats-
politik, der er mere optaget af ’cohesion’ – og dels 
fra service-modtagere, der er mere optaget af ’med-
borgerskab’. Derfor begrundes det tilsyneladende i et 
helt andet perspektiv, nemlig i borgerens eget ansvar 
for, motivation til og myndighed i sin egen tilværelse. 

Også uanset evt. funktionsnedsættelser. Her overfor 
kan den faglige selvforståelse næppe sætte andet end 
pædagogens tilsvarende ansvar for og myndighed i 
sin egen praksis. Hvis vi alle – såvel service-ydere som 
–modtagere - agerer på et åbent og foranderligt mar-
ked, kan vi kun gøre det i kraft af at vi ejer os selv. Kun 
dermed kan de mulige støtterelationer forhandles 
på plads inden for rammerne af det sociale medbor-
gerskab. Vi kan sige, at de tidligere paradigmers blik 
for ’mangelfuldhed’ nu er overladt til de visiterende 
myndigheder – og at pædagogikken dermed ret beset 
kun skal tage sig af borgernes ’evne-variation’ i stadigt 
uforudsigelige flow-miljøer. Også herved kan vi sige, 
at det nye paradigme kan ses som en (af måske flere 
mulige?) bekræftelse af en individualiseret og mar-
kedsgjort service-politik.

Med det tredje billede tegner jeg så den centrale 
historie i min doktorafhandling: historien om hvor-
dan, og mod hvilke udfordringer de udviklingshæm-
mede fandt og styrkede ’deres egen fælles stemme’ i 
en koblet interesse- og identitetspolitisk selv-organise-
ring. Jeg har kaldt afhandlingen for en kulturhistorisk 
beretning, selv om den i høj grad også handler om de 
socialpolitiske indflydelsesformer. Men min pointe er, 
at længe før de skiftende bevægelser, med bare nogen 
chance for at lykkes, kunne gribe ud efter indflydel-
sen, var de nødt til at afprøve og udvikle både indhol-
det og formen for denne ’fælles stemme’. Historien er 
med andre ord også en historie om udviklingen dels af 
fællesgjorte erfaringer og fælles temaer, dels af stadigt 
mere bæredygtige medieringer. Og det er den histo-
rie, jeg viser i figur 3:

Fig. 3.

’Resignationen’
Tilværelsen som interneret på anstalterne var først 
og fremmest præget af resignation. Og selv om der er 
beretninger om sporadiske oprør, så var de netop spo-
radiske og satte sig ingen spor i form af fortsat mod-
stand. Der opstod ikke nogen fælles erfaringer om 
noget der kunne gøre en forskel. De fælles erfaringer 
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jeg utallige gange siden har hørt fortalt er netop at 
man fandt sig til rette, som man nu kunne, i de fastlå-
ste og stigmatiserende roller som ’åndssvage’. Det er 
også et gennemgående træk, at disse erfaringer ikke 
blev italesat i noget fælles sprog: Både i de formelle 
journaler, men også i øvrigt i samtiden var de indsatte 
tavse. Da det så også blev tydeligt efter at anstalterne 
var nedlagt, at der var mange der nu kunne fortælle 
deres oplevelser, må det være rimeligt at se denne 
tavshed som snarest en forstummelse. Og bagom denne 
totale tavshed finder vi så de utydelige spor af det jeg 
har kaldt ’skjulte ulydighedsformer’ – som en oversæt-
telse af et amerikansk begreb ’the hidden transcripts’, 
der er brugt om neger-slavernes dobbelt-kultur:  
de glade syngende sorte overfor herskabet – og de skar-
pe udfordringer skjult i barakkerne! Et godt eksem- 
pel fra anstalterne er de ’ulydigheds-sange’ jeg har  
fået fortalt af flere. Sange som f.eks. ’Overlægen og 
insp’tøren gik sig en tur’ (turen ender med at de triller 
rundt i ko-møg mens de tæsker vildt løs på hinanden). 
Man kunne synge dem f.eks. hvis man var sat i ’cellen’ 
og med lidt held ville kammeraterne brumme med  
ud af vinduerne på den anden side af den store græs-
plæne. (Jeg har hørt tilsvarende sange i England,  
f.eks. ’The Bacon-Song’ om det røgede flæsk som ’staff-
people’ spiste, mens ’inmates’ måtte tygge det tørre 
brød).

’Rolle-Overskridelsen’
Som jeg har vist det i afhandlingen, så møder vi alle-
rede overraskende tidligt i 1980’erne en lang række 
kulturelle udtryk for et opbrud fra anstalt-tilværelsens 
resignation. Dette får både individuelle og kollektive 
udtryk. Jeg har kaldt det for ’rolle-overskridelsen’ fordi 
dét er det fælles og centrale tema: et opbrud ikke blot 
fra den traditionelle og stigmatiserende rolle som 
’åndssvag’ (hvilket alle gode kræfter bag Udlægnin-
gen jo også havde satset på) men også, til de flestes 
undren, fra den pæne rolle som ’beskyttet’ i de nye 
beskyttede tilværelser – og hen imod langt mere aktive 
roller som ’normaliserede’ – stort set overalt hvor dét 
nu kunne udfoldes. Især i de kollektive bevægelser 
fik disse nye erfaringer karakter af en fælles kulturel 
mobilitet. Man nøjedes ikke længere med at udfolde 
sig aktivt i de dertil opsatte rammer (skoler, værkste-
der, botilbud) men rykkede ud i langt mere åbne for-
mater: idrætsstævner frem for gymnastiksale, festivaler 
frem for musiklokaler. Og erfaringen blev i høj grad 
også, at uanset hvor man rejste hen, så ville man møde 
et mylder af andre, der ville det samme: Løbe om  
kap, skyde mål, høre Kim Larsen og danse og snak-
ke hele natten. Og overalt kan vi møde erfaringerne  
som de ’modets og tapperhedens fortællinger’,  
man kunne dele ud af når man kom hjem: ”Var det 
spændende?” ”Ja” – ”Vandt du noget?” ”Nej” – ”Var der 
bal bagefter?” ”JA” – ”Dansede du med en sød dreng/pige?” 
”JAAAA”.

Bagsiden af medaljen –prisen for denne mobilitet 
kan så siges at være, at hele denne åbning af de kultu-
relle rum kun kunne ske fordi så mange professionelle 
og pårørende hjalp til. Der var faktisk ingen udvik-
lingshæmmede blandt stævne- eller festival-arrangø-
rerne. Man brugte uden større besvær de kulturelt 
tilgængelige (og acceptable) udtryksformer – men 
dermed jo også de lige så acceptable måder at itale-
sætte dem på. Modets & tapperhedens fortællinger 
blev aldrig et fælles sprog som udviklingshæmmede 
delte med hinanden – men snarere et sprog de delte 
med deres ’voksne hjælpere’. Man kan sige, at ved fortsat 
at dele sine erfaringer med forældre og lærere – blev 
man så også ved med netop at være ’deres børn’ resp. 
’deres elever’. Og: man blev i hvert fald ikke ’sin egen sam-
men med sine egne’.

’Græsrods-bevægelserne’
De bevægelser der fra starten af 1980’erne tegnede 
det kulturelle opbrud og rolle-overskridelserne var 
især præget af de mange unge og yngre voksne, der i 
kraft af Udlægningens ’tyvstart’ allerede fra 1960’erne 
aldrig havde oplevet anstalt-livet. Denne særlige alders-
fordeling kan nok være medvirkende til, at så mange 
af opbruddets erfaringer især tog form af kådhed. De 
nye bevægelser der viser sig i slutningen af 1980’erne 
er så til gengæld snarere præget af mere erfarne voks-
ne, her også med erfaringer fra fornedrelsen og resig-
nationen. Dermed kommer så også en klarere alvor 
og kritik til orde. Rundt omkring, typisk i de mindst 
overvågede ’nicher og sprækker’ i de beskyttede livsrum 
opstår der ’bruger-fælleskaber’. Og her begynder man at 
samle de fælles erfaringer. Og fra 1987 finder langt de 
fleste af disse lokale fællesskaber en national platform 
på LEVs ’Kulturkonference for Udviklingshæmmede’. I løbet 
af få år bliver disse årlige konferencer et tydeligt – og 
deltager-bevidst – medie for en fortsat opskrivning af 
de fælles erfarings-forråd, der nu også bliver ordnet i 
sammenhængende temaer. Det lykkes også ret enkelt 
både at fastholde ’de erfarne’ og hele tiden rekruttere 
’nye’, sådan at bevægelsen fik et vist greb om sin egen 
vækst. Det lykkedes også i løbet af 7 år helt at udfase 
de professionelle arrangører, der fra start havde været 
enerådende, derpå medansvarlige, så hjælpere (og til 
sidst pensionerede historikere). Vi kan sige, at bevæ-
gelsen gradvist, men også effektivt overtog sig selv. I 
hvert fald delvist: Trods flere tilløb fik man således 
aldrig sat et fælles ’navn’ på sin bevægelse. Og dermed 
heller ikke på sin fælles identitet. Og fordi der hele 
tiden skulle være plads til flere ’nye’, og fordi de fra 
start skulle kunne opleve, at deres stemme var lige så 
vigtig som enhver andens – fandt man i bevægelsen 
heller aldrig helt ud af, hvordan man kunne arbejde 
med mere langsigtede planer. Dette er ret alminde-
ligt i græsrods-bevægelser: På de indre linjer bliver 
man hængende i ’øjeblikkets stemning’, fordi der ikke er 
nogen der har autoritet til at ’sige det sidste ord’. Og på 
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de ydre linjer havde man klart nok held med en lang 
række af spektakulære symbolske aktioner (Det trans-
portable værested foran Christiansborg, Besættelsen 
af Rådhuset i Svendborg, Kidnapningen af to hjem-
meboende kammerater i Rønne) – aktioner der hver 
for sig var ladet til randen med fælles symbolik – og 
som blev opført ’lige op i ansigtet’ på myndighederne. 
Men netop fordi de var symbolske, og fordi bevægel-
sen hverken havde mandat eller strategi – kunne de 
selvsamme myndigheder roligt tage smilende imod og 
klappe de aktionerende på håret – i hvert fald mens 
der var fotografer på! 

’Selv-Organiseringen’
Det var netop i erfaringen af, at de stemningsbårne 
og symbolske former ikke rigtig førte til nogen foran-
dringer, og at man blot ville blive stående på stedet, i 
det som nogen engelske forskere kalder ’victimiserings-
fælden’ – der fik nogen af veteranerne fra Kulturkonfe-
rencen til at finde sammen for at opstille en ny form 
for fællesskab, der netop skulle kunne agere foran-
dringsrettet. Eller med andre ord: kunne udvikle en 
sammenhængende (over tid og sted) identitets- og 
interesse-politik. Denne selv-organisering, Udviklings-
hæmmedes LandsForbund, ULF, blev stiftet på et 
landsmøde i 1993 og blev en konkret realitet via samar-
bejdsaftalen med LEV og oprettelsen af ULF-kontoret 
i Vejle i 1994. ULF har med noget held været i stand 
til at videreføre de åbne og imødekommende (græs-
rods-) formater på den indre medlems-arena og senere 
også i ULF-Ungdom, hvor en stadigt stigende tilgang 
af nye medlemmer kan bidrage med også deres person-
lige erfaringer i en dermed stadigt voksende erfarings-
kapital – som organisationen så, med den anden hånd, 
kan omsætte i stadigt nye kampagner og poitikker via 
de offentligheds-former, der opereres med udadtil. Vi kan 
her allerede se en bred vifte af påvirknings-kanaler og 
medier: Via samarbejdet med LEV har man en place-
ring i de Danske Handicaporganisationer; via lokale 
afdelingsbestyrelser og et netværk af brugerråd har 
man adgang til medindflydelse i de lokale miljøer; 
via skiftende kampagner kan man med skiftende held 
forsøge at nå offentligheden; via de skolerede bruger-
vejledere kan man i dag i flere tematiseringer af myn-
digblivelse også optræde som formidlere af erfaringen 
i at erfare; og i en serie af efterhånden ganske store 
udviklingsprojekter kan man gå i partnerskab med 
videncentre og forskningsmiljøer nu også målrettet 
forsøge at udvikle ny viden. De største udfordringer i 
denne succes-historie er nok risikoen for at der udskil-
les en ny elite. Og mere konkret at dette kan blive pro-
blematisk i forhold til det generations-skifte i den cen-
trale organisation, der før eller senere bliver nødven- 
digt. Lige nu, må jeg så tilføje, ser det ud til, ikke blot 
at man i ULFs ledelse er helt klar over denne udfor-
dring, men at man faktisk også forsøger at tage hånd 
om den. 

Det sidste billede er en opsamling eller et over - 
blik, der måske kan give afsæt til nye problematise-
ringer:

Fig.4.

’Går historien i ring – eller sker det hele samtidig?’
Én umiddelbar tanke kunne være om det hele er på 
vej til at gentage sig, om vi lærer så lidt, at historien 
simpelthen kører i selvsving. 

Med de aktuelle økonomiske kriser hører vi også sta-
digt mere skingre krav om større eget-ansvar og flere 
nedskæringer – krav, der enkelt kan ses som skridt i 
retning af nye segregeringer, nye optrænings-regimer 
og ny resignation.  Det er da også et tema, der er klart 
understreget i handicaporganisationernes aktuelle 
retorik. Og det er nok udmærket, at der er nogen, 
der er på vagt overfor forringelser og tilbageskridt. 
Men samtidig er det så alligevel et spørgsmål, om der 
er historisk belæg for at tolke disse tendenser som  
en ’historisk rundkørsel’? Selve cirkelfiguren er jo blot 
en analytisk konstruktion, der lige så godt (om end 
grafisk mere kompliceret) kunne være tegnet ander-
ledes. 

Og nok så væsentligt: Hele billedet er måske snarere 
én og samme samtids-historie, og det kunne derfor være 
mere givtigt at se de fremhævede positioner som fort-
sat tilstedeværende, om end i vekslende aktualiserin-
ger. Der er reformanalytikere, der har vist, at alle disse 
beskrevne indsats-tendenser faktisk hele tiden findes, 
og at det der forandres snarere er hvilke af dem der 
bliver fremhævet og gjort til kulturelle symboler for 
’vores indsats’. 

Med den fortolkning bliver konklusionen så også 
snarere, at der ikke er nogen bestemt tendens vi især 
skal være på vagt overfor, men at vi måske snarere skal 
være opmærksomme på hvordan de balancerer ind-
byrdes på ethvert tidspunkt – og hvordan disse balan-
ceringer kan ses forskelligt i indsatsernes praksis – og i 
deres symboliseringer. Vi kunne med andre ord vælge 
af og til at stille os selv udenfor ’tendensernes stadige 
med- og modspil’? 
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’Er socialpædagogikken så på omgangshøjde  
– og med hvem?’
Med disse overvejelser over, hvad vi måske skal være 
mest opmærksomme på, kan jeg afsluttende stille 
spørgsmålet om socialpædagogikkens aktuelle position 
i denne samtids-historik. Sådan som jeg har beskrevet 
udviklingsfaserne i de tre foregående billeder – eller 
’historiske lag’ – kan det allerede anes, at jeg kan være 
i tvivl. De udfordringer, som rejses med den socialpo-
litiske prioritering af samfundets sammenhængskraft, 
fik jeg vel ret tydeligt vist, at ULF nok egentlig var kla-
rere indstillet på at tage op. ’Ejerskabet’ til sine egne 
fælles erfaringer håndteres tilsyneladende langt mere 
bevidst af de udviklingshæmmede end af socialpæda-
gogerne. Jeg ser f.eks. stadigt flere socialpædagoger 
som studerende på de specialpædagogiske diplom- og 
masteruddannelser – der snarere fokuserer på det 
individuelle end på det sociale!  Jeg hører kommuner, 
der nu forsøger at omstille deres indsatser fra diagno-
sespecifikke ’søjler’ til åbne ’flex-rammer’, men som 
ikke vurderer, at deres medarbejdere er fagligt gea-
ret til det!! Og som et ekko fra fortiden den stadige 
insisteren på en særlig ’ekspertise’ – som om vi ikke 
for længst havde set, hvad dét kan risikere at føre til.. 
Så jo: jeg kan ikke se andet, end at der er grund til at 
ruske op i socialpædagogikkens faglige selvforståelse – 
så den først og fremmest kom på omgangshøjde med 
sig selv! 

I skal have tak for at I gad høre / læse dette til ende. 
Og måske på genhør i et forsøg på at revitalisere social-
pædagogikken som en faglighed der allerede er stærk 
i sig selv – og som handler om noget andet end de fag-
ligheder den i dag så hårdnakket forsøger at ligne.   

1 Evt. interesserede kan finde hele afhandlingen på www.nvie.dk som pdf-fil til fri 
udprint – eller på www.bod.dk i en  færdigtrykt udgave.  

NOTER
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Liv og energi
Anerkendende øvelser i et bofællesskab

Af Okyay Kuyutu, Anne Petersen, Tove Teichert, Lissi Smidt, Marion Krebs, medarbejdere Bofællesskabet Højløkke  
samt Peter Westergaard Sørensen, Ledelses- og organisationskonsulent.

 

”Nu skal du altså huske kun at 
smøre 2 stykker rugbrød. Du ved 
godt det der er for meget”. ”Du 
skal spise noget sundt – ikke al 
det pålægschokolade”. ”Tanja og 
Bent fylder altså bare så meget. Jeg 
gider ikke være i stuen, når de er 
der”. ”Gå dog ind til dig selv. Du 
siger det samme hele tiden. Det 
gider jeg ikke høre på”.

Igennem længere tid har per-
sonalet i Bofællesskabet Højløkke 
i Sønderborg Kommune oplevet 
en ret træls stemning blandt bebo-
erne. Medarbejderne synes bebo-
erne kontrollerer, bagtaler, kritise-
rer, driller, konkurrerer, irriterer 
og mobber hinanden i et væk, lige-
som der sladres meget i krogene. 
Der er mange konflikter, og flere 
af beboerne trækker sig fra fælles-
stuen til deres egne lejligheder – 
også selvom de ikke har lyst til at 
være alene.

Det fælles udgangspunkt
I løbet af efteråret 2010 og foråret 
2011 har personalet været på kur-
sus sammen med alle andre med-
arbejdere, der yder socialpædago-
gisk bistand til voksne med særlige 
behov i Sønderborg Kommune. 

Kurset er bygget op omkring den 
anerkendende og værdsættende 
tilgang med afsæt i socialkonstruk-
tionistisk erkendelsesteori. Nogle 
af hovedpointerne i kurset lyder:
•	 Det	 vi	 fokuserer	på	bliver	 vores	

virkelighed
•	 Vi	 erkender	 vores	 sociale	 virke-

lighed igennem kommunika-
tion i relationer

•	 Det	vi	giver	energi	vokser
•	 Sprog	 er	 aldrig	 neutralt.	 Kom-

munikation er en skabende 
handling

Medarbejderne har i forløbet 
arbejdet med en række konkrete 
øvelser, der belyser og afprøver 
teorierne i praksis. De har oplevet 
mange af øvelserne som livgiven-
de. Der er en vældig frigørende 
kraft i at sætte fokus på det, der 
giver energi og liv i dagligdagen. 
Medarbejderne har talt meget om 
deres oplevelser, og om hvordan 
de kan bruge deres viden og inspi-
ration til at skabe en bedre stem-
ning i bofællesskabet. 

De bakser lidt med hvordan de 
kan omsætte teorierne til noget 
praksisnært. Hvordan er det man 
opbygger en anden stemning? 
Og er de overhovedet sikre på, at 
beboerne oplever det samme som 
dem?

Medarbejdernes drøftelser mun-
der ud i et konkret forslag om, at 
afprøve nogle af de øvelser, de selv 
har været igennem, med beboer-
ne. Konkret tilbydes beboerne et 

to dages kursus. Der opstilles ikke 
mål for dagen. Ønsket er at se, 
hvad der vokser frem og gribe det 
til evt. at skabe forandringer. 

Kurset bygges op omkring 
spørgsmålet: ”Er det muligt igen-
nem anerkendende tilgang og 
socialkonstruktionisme, at ændre 
beboernes tilgang og opfattelse af 
hinanden”?

Beboerkursets udgangspunkt
Udgangspunktet for kursets ind-
hold er at skabe nogle samtaler 
og situationer, der sætter fokus på 
den enkeltes særlige ressourcer, 
de gode fælles oplevelser, det fysi-
ske nærvær, beboernes forestilling 
om det gode samvær fremadrettet, 
og endelig hvad beboerne ønsker 
og ikke ønsker hjælp til fra perso-
nalet. 

Kurset løber over to dage fra 
10.00 – 16.00

Talentspejder
Dag 1 starter med en sang. ”Jeg 
ved en lærkerede”. Derefter star-
ter den første øvelse som kaldes 
talentspejder. Øvelsen skal sætte 
den enkelte i stand til at se sine 
egne stærke sider og at få en til-
bagemelding på, hvad de andre 
beboere også oplever som noget 
særligt ved vedkommende. På skift 
er beboerne i fokus. De sidder for-
an de andre og fortæller hver især 
ud fra spørgsmålet:

Hvad kan du sige om gode ting 
ved dig selv?

Bofællesskabet

Højløkke er et 

botilbud efter

Servicelovens § 107
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Dernæst følger en runde, hvor de 
andre fortæller ud fra spørgsmålet:

Hvad kan dine medbeboere sige 
om gode ting ved dig?

Medarbejderne beskriver forlø-
bet af øvelsen på denne måde:
•	 Vi	 oplevede	 en	 beboergruppe	

som formåede at være koncen-
treret i to og en halv time.

•	 Vi	oplevede	en	oprigtig	 interes-
se for hinanden, som strakte sig 
ud over det sædvanlige.

•	 Vi	 oplevede	 at	 beboerne	 blev	
synligt påvirket. Nogle fik det 
store smil frem, andre blev 
meget rørte.

Efterfølgende er samtlige udsagn 
blevet til et ”Talenttræ”, som man 
kan se i fællesrummene.

Hver beboer har sin egen gren, og 
på bladende er udsagnene om den 
pågældende beboer skrevet ned.

Den bedste oplevelse  
vi har haft sammen
Efter talentspejderøvelsen giver 
beboerne på skift hinanden et 
fodbad. Det er lidt grænseover-
skridende for nogle at være i så 
tæt fysisk kontakt men det opleves 
også sjovt og hyggeligt.

Derefter sætter beboerne sig 
samme to og to og beskriver hver 
især den bedste oplevelse, de har 
haft med den anden. Når begge 
har fortalt finder de sammen med 
en ny partner. Alle beboere kom-
mer på et tidspunkt til at sidde 
overfor hinanden.

Der sidder en medarbejder med, 
der støtter op om samtalerne.

Medarbejderne fortæller om 
øvelsen at:
•	 Vi oplevede at beboerne fortsat 

formåede at være koncentrerede.
•	 Vi	 oplevede	 at	 beboerne	 var	

seriøse.
•	 Vi oplevede at der opstod en in--

tens stemning imellem beboerne.
•	 Vi	oplevede	at	beboerne	lyttede	

til hinanden.
•	 Vi oplevede at beboerne begyndte 

at erindre sig og hente oplevelser 
frem, som allerede lå år tilbage.

Dermed slutter dag 1.

Hvis du skulle gøre noget godt 
for den anden
Dag 2 starter også med en sang. 
Beboerne glæder sig til dagen og 
siger, at dagen i går var en god 
oplevelse.

Dernæst starter dagens første øvel - 
se. Igen er beboerne sammen to og 
to. Medarbejderne er interviewere. 
Først spørger medarbejderen bebo-
er A om: ”Hvis du skulle gøre noget 
godt for B, hvad kunne det så være”?

Når A har svaret spørger medar-
bejderen beboer B: ”Hvordan ville 
det være for dig”? 

Når B har svaret finder beboer-
ne sammen i nye par.

Medarbejderne fortæller om 
øvelsen at:
•	 Vi	 oplevede	 at	 beboerne	 var	

motiverede og koncentrerede.
•	 Vi	 oplevede	 at	 der	 var	 stor	 for-

skel på beboernes individuelle 
bud på, hvad de kunne gøre for 
andre.

•	 Vi	 oplevede	 at	 det	 for	 nogle	 af	
beboere var en udfordring, at 
komme med et bud på, hvad 
han/hun kunne gøre for andre.

 Et eks: ”Hvis du skulle gøre 
noget godt for … Hvad kunne 
det så være?” Efter en længere 
tænkepause: ”han er god nok. ”

•	 Vi	 oplevede	 at	 mange	 havde	
gode bud på, hvad de kunne 
gøre for hinanden. F.eks. sagde 
en beboer, at hun ville begynde 
at tale ordentligt til en anden 
beboer, fordi hun gerne ville 
bevare venskabet.

•	 Vi	 oplevede	 at	 beboerne	 sagde	
fra, hvis de ikke syntes om det, 
den anden havde foreslået.

•	 Andre	bud,	der	fremkom	i	sam-
talerne:
o Besøge hinanden i lejlighe-

derne
o Tage til en håndboldkamp 

sammen
o Give en kage eller blomster.
o Høre musik sammen.
o Tage på tøsetur
o Ikke skændes mere
o Male et billede
o Give et knus
o Ikke bestemme over hinanden
o Ikke drille

•	 Flere	 udsagn	 havde	 fællesnæv-
neren: at være mere hjælpsom 
overfor hinanden.

•	 Vi	 oplevede	 at	 beboerne	 fik	
berørt emner, som i dagligda-
gen var irritationsmomenter.

•	 Vi	oplevede	at	beboerne	fik	sagt	
ting til hinanden, som de ellers 
ikke ville have sagt.

Hvordan vil vi gerne have det  
med hinanden fremover
Da beboerne på første dag snakke-
de om de bedste oplevelser, de har 
haft med hinanden kom det frem, 
at nogle af dem, for år tilbage spil-
lede sammen i et band. En af dem 
har et kassettebånd med musik-
ken. Efter frokost sættes båndet 
på, og der bliver danset igennem.

Efter dansen er der efterhånden 
ved at indfinde sig en smule træt-
hed blandt kursisterne. Alligevel 
går alle koncentreret ind i en snak 
om, hvordan beboerne gerne vil 
have det med hinanden fremover. 
Snakken foregår i plenum. Der 
fremkommer 15 udsagn, bl.a.:
•	 Vi	vil	snakke	pænt	til	hinanden
•	 Lade	være	med	at	hakke	på	hin-

anden
•	 Give	lov	til	at	smøre	madpakken	

i fred og ro
•	 Lade	være	med	at	være	sure	på	

hinanden

Dernæst fortsætter gruppen med 
at drøfte: ”Hvad vil vi have perso-
nalet til at hjælpe os med? Og hvad 
vil vi ikke have hjælp til?”

Medarbejderne fortæller, at 
snakken meget kom til at handle 
om hjælp til tandbørstning, og 
muligheden for at smøre sin mad-
pakke uden andres indblanding. 
Nogle vil smøre madpakken i egen 
lejlighed.

Andre udsagn der fremkom:
•	 Jeg	 vil	 gerne	 have	 hjælp	 til	 at	

sortere NYT vasketøj”
•	 ”Jeg	 vil	 gerne	 vaske	 tøj	 uden	

hjælp”
•	 ”Hvis	min	I-dag	bliver	aflyst,	skal	

den flyttes til en anden dag”
•	 ”Jeg	vil	lave	aftensmad	selv,	men	

jeg skal have hjælp til at handle 
ind”
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Medarbejdernes konklusion
Medarbejderne fortæller om ud - 
byttet af kurset:

”Vores udgangspunkt var: Er det 
muligt igennem anerkendende til-
gang og socialkonstruktionisme at 
ændre beboernes tilgang og opfat-
telse af hinanden.

Igennem hele forløbet, har vi 
ikke på noget tidspunkt offentlig-
gjort det overordnede formål.

Vi ville se, om det igennem øvel-
serne var muligt at røre ved bebo-
ernes opfattelse af hinanden og sig 
selv. Og det må vi sige bestemt var 
muligt. Vi havde et håb, der er ble-
vet mere end indfriet.
•	 Vi	 er	 blevet	 meget	 positiv	 over-

rasket.
•	 Vi	 havde	 ikke	 forventet	 den	

enorme koncentration beboer-
ne udviste.

•	 Vi	 havde	 ikke	 forventet	 den	
enorme tålmodighed, som øvel-
serne ind imellem krævede.

•	 Vi	havde	ikke	forventet	så	man-
ge kvalificerede udsagn.

Igennem forløbet kom beboerne 
selv ind på den negative stemning, 
som før har været dominerende i 
bofællesskabet, og de gav udtryk 
for et ønske om forandring.

De gav ligeledes udtryk for, at 
det havde været et godt kursus og 
at de gerne ville have noget tilsva-
rende en anden gang igen”.

Hvad er det der skaber forandringen
Personalet i bofællesskabet Høj-
løkke kaster sig ud i et forløb, 
som ikke har andet formål end at 
prøve nogle samtaleformer af, og 
se hvad der sker. Resultatet er, at 
der sker en hel masse i forhold til 
den sociale virkelighed i bofælles-
skabet.

Medarbejderne var bekymrede 
for stemningen og omgangstonen 
blandt beboerne, men det bliver 
ikke sat på dagsordenen. I stedet 
skabes et program, der udelukken-
de fokuserer på ressourcer, gode 
oplevelser, energi og liv. Og andet 
skal der ikke til, før beboerne får 
mulighed for at blive nogle andre 
for sig selv, hinanden og for med-
arbejderne. 

Virkeligheden er forandret og 
forandringen er skabt af beboerne 
igennem en anden form for kom-
munikation i relationer med et nyt 
og positivt fokus.

Det var enkelt, det var billigt 
men det betød en verden til for-
skel. Skulle du have mod på det 
samme, er det bare at kopiere pro-
grammet – og så se hvad der sker.

MERK pROjEKTET 
i Sønderborg Kommune

Beboerkurset i Højløkke er 
en del af et omfattende udvik-
lingsprojekt, der aktuelt gen-
nemføres i Sønderborg kom-
mune. 
Alle medarbejdere der yder 
socialpædagogisk bistand til 
voksne med særlige behov 
har gennemført ni dages 
uddannelse. I øjeblikket er 
den nye viden og fælles refe-
renceramme ved at blive om--
sat til delprojekter på hver 
enkelt arbejdsplads. 

MERK projektet er en del 
af det landsdækkende pro-
jekt ”Kompetenceudvikling i 
botilbud”.
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Var der noget, du ville?
Interview med direktør Allan René Olesen, Addfokus, Hadsten.  

Så sig det. Ellers kan du være ret 
sikker på, at du aldrig får det. Men 
sørg for, at du siger, hvad du vil - 
i stedet for hvad du ikke vil. Som 
bonus minimerer du samtidig 
antallet af idioter omkring dig, og 
det er noget, der giver trivsel og 
arbejdsglæde. Både for dig og dine 
kolleger, siger trivselsekspert Allan 
René Olesen.

“Jeg vil ikke være en grøntsag!”, 
skreg den dengang 23-årige Allan 
René Olesen fra sin hospitalsseng. 
Der lå han efter en voldsom tra-
fikulykke, der havde kostet hans 
søster livet, og nu truede med også 
at koste hans - eller i hvert fald 
hans førlighed.

“Hvad vil du så?”, spurgte hans 
ven, Asbjørn.

Allan syntes, han var en nar, 
men Asbjørn blev ved:

“Du siger, du ikke vil være en 
grøntsag, men hvad vil du så?”

“Jeg vil gå!”, brølede Allan til 
sidst.

“Fint, så har du da en retning”, 
sagde Asbjørn.

Og 10 måneder senere gik Allan 
- stik mod alle odds - op ad kirke-
gulvet for at gifte sig med sin kære-
ste.

Det er 15 år siden nu, og Allan 
René Olesen har gjort det til sit 
livsformål at inspirere andre at væl-
ge deres retning og gå efter den, 
ligesom han selv gjorde dengang 
- og stadig gør i dag. Og det har 
han hjulpet mange af Danmarks 
største virksomheder, kommuner, 
hospitaler og fagforbund med at 
integrere i både medarbejdere og 
organisation.

Rigtig mange oplever, nedskæ-
ringer, fyringsrunder og stress. 

Og det skal man selvfølgelig tage 
alvorligt. Samtidig er det min erfa-
ring, at omstændighederne ikke er 
så vigtige for, hvordan vi har det. 
Det vigtige er, hvad vi gør med det. 
Verden er som den er. Virkelighe-
den er, som vi oplever den. Hvis 
du oplever, at du er omgivet af  
40 idioter, så er den største af  
dem måske på den anden side af 
øjenlågene, påpeger Allan René 
Olesen.

Hvor blev idioterne af?
Rigtig mange undersøgelser viser, 
at det hverken er lønnen eller 
frynsegoderne der afgør, hvor gla-
de vi er for vores arbejde. Og det 
er Allan René Olesen enig i:

“Jeg har aldrig set en massageord-
ning, der gav arbejdsglæde. Vi er hin-
andens arbejdsmiljø, og den måde vi 
har det med hinanden på, er altafgø-
rende for vores trivsel. Trivsel er, når 
vi ikke kan få øje på en idiot i miles 
omkreds! Og når man ikke kan det, 
så er det fordi man ikke leder efter 
idioter. For vi har det med at finde 
det, vi leder efter.

Hvis man har vedtaget med sig 
selv, at chefen er et røvhul - så bli-
ver det meget svært at gribe ham 
i at gøre noget som helst rigtigt. 
På den måde har vi hele tiden et 

aktivt valg i forhold til den hver-
dag, vi skaber.

Det nytter jo ikke at hænge med 
hovedet og sige: “Pyh, det er godt 
nok hårdt. Det bliver svært at lave 
om på! Eller: ”Hvis rammerne 
var anderledes – så skulle I se en 
mand, der trivedes”. Nej, det star-
ter indefra med at man spørger sig 
selv: Hvad kan jeg byde ind med 
her? Og hvis vi i stedet for hele 
tiden at holde øje med hinandens 
fejl, begynder at spejde efter, når 
vores kolleger gør noget godt - så 
vokser vi alle sammen.”

Hvor vil du hen?
Det er en af Allan René Olesens 
pointer, at det, vi fokuserer på 
bestyrkes, forstørres og forstærkes. 
Hvis vi fokuserer på at chefen er en 
nar - så finder vi det, der bekræfter 
den opfattelse. Hvis vi fokuserer 
på, at vi har travlt og er stressede - 
så er det først for alvor, at vi bliver 
det. Derfor gælder det i stedet om 
at sætte sig et mål for det, vi rent 
faktisk vil:

“Den store forskel ligger i den 
retning, man lægger i sit ønske. 
Om den er frem mod eller væk fra 
noget. Om man siger ”Jeg vil ikke 
være en grøntsag” og ”Jeg vil ikke 
være stresset” – eller man siger 

Allan René Olesen har 
gjort det til sit livsformål 

at lære andre at vælge 
retning og gå efter den. 
Det er den eneste vej til 

sand trivsel, mener han.
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”Jeg vil gå!” og ”Jeg vil trives i mit 
arbejde!” 

Bag ethvert problem, ligger en 
frustreret drøm - og drømmen 
kom først. Så det gælder om at fin-
de tilbage til drømmen. Hvad var 
det, jeg gerne ville – og hvorfor?

Hvis man for eksempel er social- 
og sundhedsassistent, så er man 
nok ikke blevet det for lønnen. 
Hvad var det så? Var det for at være 
noget for andre? Jamen, så er det 
der, ens fokus skal være. Der er jo 
ingen mening i at være på vej, hvis 
du ikke ved, hvor du vil hen. Det 
svarer til at sætte sig ind i en taxa 
og sige: “Jeg skal ikke i lufthav-
nen”. Øh, nej - men hvor skal du så 
hen?”, spørger Allan retorisk.

Handling skaber forvandling
Allan René Olesen mener, at vi 
generelt lever i en problemfikseret 
kultur, hvor vi taler om problemer 
og holder møder om dem:

“Der findes tusindvis af bøger 
om fx stress - men næsten ingen 
om glæde. Og hvornår har du sidst 
hørt nogen sige: “Det går helt vildt 
godt - det må vi lige holde et møde 
om!” eller: “Vi har haft en succes 
- lad os holde et møde!” Nej, vel? 
Det hedder: “Vi har et problem 
- det må vi hellere tage op på et 
møde”.

Og det er en skam, for det, vi 
fokuserer på, forstørrer vi i vores 
bevidsthed. Det er derfor, vi skal 
fokusere på drømmen og retnin-
gen. Hvor er det, vi gerne vil hen? 
Hvad ville være det allerbedste, 
der kunne ske?

FIND DIT NORD
* Hvad vil du frem imod?
* Hvad brænder i dig, hvad 

er din drøm?
* Det begynder med dig, så 

hvad kan du gøre?

Allan René Olesen er kursus-
leder, foredragsholder og pro- 
ceskonsulent. Han er ud -
dannet ICC Coach og er direk-
tør i konsulentvirksomheden 
Addfocus, som laver teamud-
vikling, kurser, workshops og 
foredrag for mange af Dan-
marks største virksomheder, 
kommuner, hospitaler og fag-
forbund. Han arbejder ud fra 
indstillingen om, at ledelse 
mere er en indstilling end en 
stilling. Og at det interessante 
ikke er, hvad der sker med dig, 
men hvad du vælger at gøre 
med det.
Se mere på: www.addfocus.dk

SÆT KONKRETE MåL
Find dem, der er rigtige for 
dig - fx:
* Find en ting om ugen, du 

kan rose en kollega for
* På vej på arbejde udser du 

dig hver dag en ting, du 
kan bidrage med i dag

* Find og nedfæld tre positive 
ting ved din dag - hver dag 
- og del dem med en  (for 
dig) betydningsfuld person

“Det interessante er ikke, 
hvad der sker med dig, 

men hvad du vælger 
at gøre med det”

Og her kommer den ulideligt 
svære kunst tålmodighed ind i bil-
ledet. For hvis vi bliver ved med at 
gøre, det vi hele tiden har gjort - 
så får vi også de resultater, vi hele 
tiden har fået. Og vi ville jo gerne 
noget andet. Derfor gælder det om 
at skabe nye vaner, og den slags 
tager tid. Vi er nødt til at melde os 
ind i de små skridts klub og flytte 
os en grad ad gangen. En grad er 
realistisk og indenfor rækkevidde 
- og dermed også langt mere effek-
tivt. Og lige så stille flytter vi os fra 
at være fejlfindere til at være res-
sourcespejdere.

For at nå i mål, er det vigtigt, at 
være enige om, hvad målet er. Hvad 
er det, vi vil skabe sammen, og hvor-
for er det vigtigt? Er det fx at hjælpe 
andre med at få en god hverdag 
og selv have det samme? Fint, så er 
det det, vi gør. Først i tanke og så 
i handling. For selvom vi ikke kom-
mer godt ud af starthullerne uden 
positive tanker - så er det hand-
lingen, der skaber forvandlingen. 
Det er når vi griber både os selv 
og hinanden i at gøre det rigtigt 
og fejrer vores succeser, at trivslen 
og arbejdsglæden blomstrer. Og så 
har idioterne det med at forsvinde,” 
lover Allan René Olesen.
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Digitalisering 
kan være for alle
Af socialpædagog Monica Andersen, Fønixgården, Struer.

 
På Fønixgården i Struer (bosted 
for 24 udviklingshæmmede men-
nesker) bor Mette i sin egen lejlig-
hed med stue, soverum samt bade-
værelse. Mette er en kvinde på 38 
biologiske år, der rent udviklings-
mæssigt ligger på godt 1 år gam-
melt.

Mette er meget glad for at kik-
ke i bøger, få læst op, høre musik 
(Kim Larsen, Børnesange), bygge 
med klodser, tegne kruseduller på 
papir, samt kikke i billedmapper 
helst med billeder af sig selv og 
familien. Dyr har også hendes inte-
resse, hun går til handicapridning, 
og Mette kan også godt huske 
Miki, familiens hund som godt 
nok er død for mange år siden.

For Mette er det dejligt at være i 
lejligheden, der er ro og hun kan 
selv bestemme over egne ting. Met-
te har sværere ved at være i fælles-
rummene, der skal opmærksom-
heden fra personalets side deles 
med andre og det sociale samspil 
kan være svært for Mette, da hun 
kun kan anvende få ord, og ofte 
misforstår de øvrige både i kom-
munikationen og hvad angår deres 
hensigter.

Som noget nyt har Mettes far 
købt en computer med en stor flot 
touch-skærm. På denne computer, 
har personalet omkring Mette, 
indlagt elektroniske billedbøger, 
med Mettes egne billeder fra hen-
des hverdage. Der er billeder fra 
dagligdagen på Fønixgården, bil-
leder fra Dagsværket hvor Mette 

opholder sig i dagtimerne mandag 
til og med fredag. Forældrene har 
taget billeder fra weekenderne 
hvor Mette er på hjemmebesøg og 
fra forskellige begivenheder hvor 
Mette har været sammen med den 
øvrige del af familien og venner/
bekendte, disse er også lagt ind. 
Mette synes bedst om de billeder 
hvor hun er med, så de billeder er 
der flest af på Mettes computer!! 
Der også lige sneget sig en lille kat 
ind, som forsidebaggrund, og den 
synes Mette er rigtig sød.

You Tube, er en fantastisk side 
på Nettet, hvor der findes rigtig 
mange gode videoklip og musik-
videoer. Mette griner meget af 
Kaj og Andrea eller Bamse og Kyl-
ling. Derforuden hygger hun sig 
med at klikke på Kim Larsen, så 
lyden af Jutlandia kan fylde hen-
des lejlighed. You Tube siderne, 
med Mettes farvoritter, er lagt ind 
som hendes foretrukne. Hun skal 
have hjælpe til at finde startsiden, 
hvor alle ikonerne fra de forskel-
lige videoer ligger, men så kan 
hun også selv trykke på den video/
musikvideo som hun gerne vil se.

Med hjælp fra Centret for Kom-
munikation i Herning, har per-
sonalet købt spil til Mette, som 
er indlæst på hendes computer. 
Simple ”bygge på” spil, hvor Mette 
kan samle forskellige ting. Der er 
for eksempel, en kutter som skal 
samles. Sejlet sættes og til lyden af 
kutterens signalhorn, sejler båden 
af sted, spillet er slut. 

 Med digitalisering og anvendel-
se at computere åbner der sig en 
masse muligheder for at tune ind 
på beboernes behov. Ofte er disse 
personer svage i deres udtryk, og 
med deres fuktionsnedsættelser, 
kan det som personale være svært 
at gøre tilbudene individuelle og 
interessante nok, til at beboerne 
kan finde mening med de akti- 
viteter, som der fremlægges for 
dem.

For Mettes vedkomne, handler 
det meget om at fange hendes 
interesse lige her og nu. Hun har 
store vanskeligheder med, at være 
i blandt andre eller i store rum, 
hvor stimuli ikke kan begrænses. 
Mette trives i hendes lejlighed, 
måske fordi hun der er skærmet 
fra den ydre verden, som hun har 
så svært ved at forstå og håndtere 
på egen hånd. 

Med indkøb af en computer, har 
Mette fået et nyt virkemiddel til en 
aktivitet, som giver hende mening 
og glæde. Hun begejstres af sine 
billeder med sig selv i centrum, 
og hun fortæller højt, med sine få 
ord/lyde, når Bamse bare er for 
skør! Sætter personalet gang i You 
tube og Kimmi (Mettes eget ord 
for Kim Larsen) danser hun rundt 
om sig selv i lejligheden og fortæl-
ler at hun er dygtig.

Digitalisering er mange ting, 
men på Fønixgården betyder det 
blandt andet nye muligheder for 
en gruppe af mennesker som ofte 
befinder sig i en gråzone. 
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Deres behov er meget, som hos 
det mindre barn, at lege samt 
udforske. De har stor behov for 
legeaktiviteter til netop deres 
niveau. Men fordi de befinder sig 
i en voksen krop med voksne kræf-
ter og volume, bliver det legetøj 
som anvendes til børn, mange gan-
ge forkerte i deres hænder. 

Der findes nicheproduktioner 
som udvikler ”legetøj” til voksne 
handicappede, men det er svært at 
få tilpasset den enkelte og dennes 
behov. 

Computeren kan for nogen bru-
ges som et aktivitetstilbud, og den 
kan opsættes til meget individuelle 
behov. Det er en mulighed som 

er nemt at håndtere, i den verden 
som vi lever i, og som mange har 
erfaring med allerede. 

Indenfor It og handicaptekno-
logi, findes der masser af mulig-
heder, så selv den svageste bruger 
kan få oplevelser som kan give glæ-
de og livskvalitet. 

Oplevelsen af, at kunne bevæge 
sin verden, er måske kun et klik 
med en finger.

 
 

 Mette ved sin computer

Fotovan
g.dk
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Bosted System i USA 
Af Per Roholt.

Socialområdet har sjældent 
erhvervslivets store fokus, men 
ingen regler uden undtagelser! 
For i år er leverandøren af Bosted 
Systemet, Team Online A/S uden 
modkandidat blevet hædret af 
DI Kreds Fyn med Initiativprisen 
2011.

- Team Online A/S er et sjæl-
dent eksempel på en virksomhed, 
som har gjort en særlig indsats, 
hvor en ide, som i 1998 var forud 
for sin tid, er blevet udviklet til et 
meget værdifuldt virksomhedskon-
cept. 

I er en virksomhed, der har suc-
ces, fordi I har forstået, hvor vigtigt 
det er at satse på innovation og på 
samarbejdet mellem det offentlige 
og det private, sagde DI Fyns for-
mand, administrerende direktør 

Clas N. Andersen, som begrundel-
se for, at DI Fyn har valgt at hædre 
netop Team Online i 2011.

Efter prisoverrækkelsen takkede 
Odense Kommunes borgmester, 
Anker Boye virksomheden og dens 
grundlægger:

- Vi er stolte af din virksomhed, 
Vi har brug for dig og dit eksempel 
for din virksomhed er prototypen 
på de, som vi skal leve af i frem-
tiden, sagde borgmester Anker 
Boye, Odense Kommune.

Skulderklap for vækst
Det er Team Onlines vækst på 
det danske marked, hvor virksom-
heden for 4. år i træk er blevet 
Gazelle-virksomhed, og det succes-
fulde fremstød på det amerikanske 
marked, der har bragt den oden-

seanske teknologileverandør i DIs 
søgelys:

- Velfærdsteknologi er et område, 
hvor samarbejde mellem virksom-
heder og det offentlige kan give 
forretning langt ud over landets 
grænser. I har formået at udvikle 
jeres IT-systemer i samarbejde med 
sociale institutioner og gjort det 
til en forretning. Først i Danmark, 
så på Malta og senest i USA, sagde 
DI Fyns formand, administrerende 
direktør Clas N. Andersen.

Mere tid til pleje og omsorg
I Team Online er der naturligvis 
stor glæde, men også en vis ydmyg-
hed ved at modtage DI kreds Fyns 
Initiativpris:

- Jeg er naturligvis både stolt og 
meget taknemmelig for den pris, 

Under Kronprins-
parrets tur til USA i 
oktober 2011 besøgte 
de Lifespire Inc. i New 
York City. 
Lifespire samarbejder 
med Team Online om 
IT-udstyr til hjælp 
for mennesker  med 
udviklingshæmning
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som DI Fyn i dag har givet til Team 
Online, og jeg betragter det først 
og fremmest som en stor anerken-
delse af virksomhedens dygtige og 
engagerede medarbejdere, som 
hver dag knokler for, at vi kan 
levere verdens bedste socialfaglige 
it-værktøjer.

- Men jeg synes også, at en stor 
del af rosen, skal gå til de mange 
tusinde socialpædagoger, social-
rådgiver, social- og sundhedsassi-
stenter, forstandere, administrato-
rer med mere, som hver eneste dag 
arbejder med vores system i prak-
sis og bidrager positivt med deres 
feedback til, at vi hele tiden kan 
udvikle vores system med fokus på 
fagligheden, siger koncerndirek-
tør Michael Sandal, Team Online 
A/S:

Den vækst, vi skaber i USA lige 
nu, skyldes i høj grad, at jeg i USA 
kan fortælle, at Bosted System er 
udviklet igennem snart 14 år i tæt 
samarbejde med socialområdets 
aktører, og at vi betragter Dan-
mark som et professionelt labora-
torium, hvor ca. 30.000 aktive bru-
gere på systemet sikrer, at vi hele 
tiden er up to date med udviklin-
gen på social-området ved at stille 
de krav til systemet, så vi kan udvik-
le og levere et værktøj, der under-
støtter hverdagens arbejdsgange. 
For Team Onlines mål har aldrig 
været at udvikle et IT-system. 

Vores mål har været at digitali-
sere det specialiserede socialom-

råde, så medarbejderne får frigjort 
mest mulig tid til pleje og omsorg 
for de borgere, som det i sidste 
ende handler om: Samfundets sva-
geste - de fysisk og psykisk udvik-
lingshæmmede, de udsatte og van-
skeligst stillede børn og unge, der 
alle har krav på, at vi sætter fokus 
på borgeren frem for på admini-
stration og papirnusseri.

Fit for USA
Derfor passer Bosted System også 
perfekt til de amerikanske special-
tilbud. Lige som i Danmark tilby-
des handicappede i USA hjælp 
til hverdagen, og de har også en 
handleplan, som amerikanerne 
kalder for individuel support eller 
serviceplan. En borger med behov 
for særlig hjælp eller støtte bli-
ver typisk visiteret til hjælp i eget 
hjem, en bolig i et gruppehjem, 
jobtræning eller dagtilbud i akti-
vitetscenter, hvor man lærer at 
lave mad og tage vare for sin egen 
personlig hygiejne eller deltager i 
aktiviteter som keramik, musik og 
IT-undervisning.

Tilbuddene lægger meget vægt 
på hele tiden at udvikle den enkel-
te borgers potentiale og målet er 
så vidt det er muligt at sætte bor-
geren i stand til at indtage en aktiv 
rolle i samfundet og meget gerne 
på arbejdsmarkedet.

Borgere med særlige behov får 
økonomisk støtte af staten, men en 
stor del af de sociale tilbud i USA 

drives dog også for indsamlede 
eller donerede midler.

Noget andet særligt for USA er 
det dog, at pengene ubetinget føl-
ger borgeren, det vil sige, når en 
borger er visiteret til en bestemt 
ydelse vælger borgeren selv leve-
randøren af den sociale ydelse. Og 
langt de fleste udbydere af sociale 
ydelser i USA er private. Alene i 
staten Arizona, hvor Team Online 
Inc har sit amerikanske hovedkon-
tor er der næsten 1000 leverandø-
rer af serviceydelser, der spænder 
lige fra store dagcentre til små 
gruppehjem for 5-6 udviklings-
hæmmede.

Og leverandørerne får alle sam-
me betaling pr. time som borgeren 
er visiteret til at modtage. Så for 
udbyderne gælder det om at levere 
den bedst mulige kvalitet, så bor-
gerne vælger netop deres tilbud – 
på den mest effektive måde, så de 
får mest ud af pengene.

- Eneste måde udbyderne kan 
lave overskud på er ved at være 
mere effektive - og her kan Bosted 
System virkelig gøre en forskel, 
siger den administrerende direk-
tør for Team Online Inc., Johnny 
Killerup Pedersen.

- Nu har vi implementeret 
Bosted System i tre stater, og vi er 
endnu ikke stødt på et socialfagligt 
system, der kan det samme som 
vores system. Derfor er vi kun ble-
vet mødt positivt alle steder, hvor 
vi har præsenteret vores system!

Det kan Team Onlines første 
kunde i USA, administrerende 
direktør Cletus Thiebeau fra Val-
leylife i Arizona, bekræfte:

- Bosted System er præcis, hvad 
den amerikanske social service- 
industri har brug for. Allerede nu 
kan vi begynde at se fordelene ved 
at bruge systemet. Data er lettere 
at finde og dele, og vi sparer tid på 
administration, der kan bruges på 
borgerne, siger administrerende 
direktør, Cletus Thiebeau, Valley-
life.

Valleylife i Arizona har 410 med-
arbejdere, der arbejder på orga-
nisationens 25 gruppehjem og 11 
dagcentre i ørkenstaten.

Mary fik under besøget i New Your orientering om 
samarbejdet mellem Team Online og Lifespire
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Appetitvækkeren Af Hans Christian Hansen

årgang 2012
Hvad betyder internettet og de 
mobile medier for dem der blev 
født i 1994 og bliver 18 år i 2012?
Det har forfatteren Søren Schultz 
Hansen undersøgt og i bogen 
”Årgang 2012” belyser han hvor-
dan vi kan forstå de unges til-
gang til medierne. Undersøgelsen 
omfatter interviews med elever i 
to klasser fra skoler i omegnen af 
København samt interviews med 
voksne mediebrugere. Og der er 
stor forskel på hvordan de unge 
og de voksne bruger medierne. 
Årgang 2012 har eksempelvis altid 
mobiltelefonen på lydløs. Hvis 
du hører en mobiltelefon ringe, 
er det med stor sandsynlighed 
en fra den ældre generation. For 
”Årgang 2012” er det direkte pin-
ligt at have ringetone på sin mobil-
telefon. De har den altid på lydløs. 
Når ”Årgang 2012” er sammen 
med en god ven eller samlet med 
familien omkring middagsbordet 
er der næsten uden undtagelse en 
afstandtagen til at være klæbet til 
mobilen. Men det er med forbe-
hold for i praksis kan man altid 
hurtigt og diskret svare på en SMS 
uden at nogen lægger mærke til 
det. Forfatteren til bogen, cand. 
comm og foredragsholder Søren 
Schultz Hansen er digital chef på 
reklamebureauet Republica og 
ekstern lektor på CBS.

Søren Schultz Hansen
årgang 2012
Socialliv og samvær 
i en tid med nye medier.
Informations Forlag

Lederskab  
– til borgernes bedste
Den tidligere generaldirektør i Dan-
marks Radio, Christian S. Nissen har 
udgivet en bog der henvender sig 
ledere i den offentlige sektor. Bogen 
henvender sig både til dem der lige er 
blevet ledere, eller overvejer at blive 
det, til dem der har flere år på bagen 
eller dem der efter et langt arbejdsliv 
skal til at takke af. Christian S. Nissen 
afslutter bogen med følgende vise 
ord: ”Skal jeg koge det hele ind til 
en håndterlig efterrationalisering, er 
det erkendelsen af, at intet af det jeg 
oplevede undervejs og nåede af resul-
tater, kunne jeg have klaret alene - og 
det er vel, når det kommer til stykket, 
lederskabets essens.

Christian S. Nissen
Lederskab - til borgernes bedste
Gyldendal Public
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Diagnoser
I bogen ”Diagnoser i specialpæda-
gogik og socialpædagogik” indle-
der to af forfatterne, Søren Langa-
ger og Anthon Sand Jørgensen, 
deres afsnit med følgende udsagn: 
”En ”tsunami” er de seneste års 
massive øgning i antallet af børn, 
unge og voksne, der får stillet en 
klinisk diagnose, blevet kaldt.” 
Med dette citat er bogens centrale 
emne introduceret: Diagnostice-
ring og medicinering af børn og 
voksne er steget eksplosivt. 
Men hvilke konsekvenser har dette 
for den pædagogiske praksis?
Det spørgsmål bliver i bogen belyst 
ud fra teoretiske og videnssociolo-
giske perspektiver samt erfaringer 
fra praksis.
Bogens bidragsydere er: 
Inge M. Bryderup (red.), Thomas 
Brante, Bjørn Hamre, Janne Hede-
gaard Hansen, Tore Kargo, Søren 
Langager, Niels Rosendal Jensen, 
Anthon Sand Jørgensen og Henrik 
Skovlund, Lotte Hedegaard-Søren-
sen.  

Inge M Bryderup (red.)
Diagnoser i specialpædagogik 
og socialpædagogik
Hans Reitzels Forlag

Den store løsladelse
Frank Bylov blev dr. pæd. på hans 
disputats ”Den store løsladelse” 
i 2010. Det er en kæmpe moppe-
dreng i tre bind på i alt 994 sider 
med resumé på engelsk. Disputat-
sen kaster lys på de empowerment-
bevægelser som udviklingshæm-
mede med og uden professionel 
bistand startede og udviklede i 
perioden 1980 – 1995. 
De tre bind har følgende overskrif-
ter: 
Bind 1: Det kulturelle opbrud
Bind 2: Front-usikkerhederne
Bind 3: Afmagtens omslag til mod-
magt

Frank Bylov
Den Store Løsladelse
En kulturhistorisk beretning 
om empowerment-bevægelserne 
blandt udviklingshæmmede 
1980-95
Disputats. Doktorgrad i pædagogik 
ved Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole
Forlag: Books on Demand, 
København

De glemte piger
Kriminalromanen ”De glemte 
piger” af journalist og forfatter 
Sara Blædel er syvende selvstæn-
dige bog om Louise Rick. Serien 
er under udgivelse over hele ver-
den, senest i USA, og er også solgt 
til filmatisering. Inspirationen til 
”De glemte piger” fik Sara Blædel 
da hun i læste den store prisbeløn-
nede artikelserie ”De åndssvage” 
i Kristeligt Dagblad af journalist 
Line Vaaben i 2010. Men også fag-
litteratur og eksempelvis ”Solborgs 
bog” har været inspirationskilde 
for forfatteren.
Ud over en spændende roman får 
man med Sara Blædels bog også 
indblik i hvordan man behandlede 
udviklingshæmmede, dengang de 
blev stuvet af vejen og gemt væk.

Sara Blædel
De glemte piger
Forlag: People’s Press
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pædagogisk massage
Pædagogisk massage er en sær-
lig hensyntagende massageform, 
hvor pædagogisk viden kombi-
neres med evnen til at kommuni-
kere gennem berøring, massage 
og sanselegeaktiviteter. Nu har 
Hanne Borup og Eirik Tollefsen 
udgivet en DVD der viser eksem-
pler på arbejdsformer med forskel-
lige målgrupper, børn og voksne, 
indenfor det pædagogisk område. 
To af filmene på DVD’en viser 
voksne udviklingshæmmede der 
modtager massage specielt eget for 
dem. 
Klip fra filmene kan ses på: 
www.cfpm.dk
På hjemmesiden kan man også 
printe uddybende tekst ud. 

DVD’en fås ved henvendelse til:
Center for pædagogisk massage Aps
Eirik Tollfsen
Bøgevej 52
8680 Ry
Tlf. 86 89 30 57
www.paedagogisk-massage.dk
E-mail: tollefsen@email.dk

Nord – Øst Nyt
Bladet ”Nord – Øst Nyt” udgives af 
Netværkscenter Lærkevej i Køben-
havns Kommune. Bladet bringer 
billeder og artikler om aktivite-
terne i Netværkscenter Lærkevej. 
Redaktionen består af Ebbe Skov, 
Hanne Christensen og Jens Pers-
son.
Forsidefoto er fra Netværkscen-
trets billardturnering. 
Yderligere oplysninger om bladet 
og Netværkscentret fås ved hen-
vendelse til:
Netværkscenter Lærkevej 
Lærkevej 2
2400 København NV

Djursland Folkehøjskole
Højskoleophold er også for udvik-
lingshæmmede. Djursland Folke-
højskole giver den støtte og prak-
tiske hjælp i hverdagen, som gør at 
udviklingshæmmede kan deltage, 
føle sig trygge og få både fagligt og 
socialt udbytte af et højskolekur-
sus.
Nu er højskolens 
Kursusoversigt 2012 på gaden.
Kursusoversigten fås ved 
henvendelse til:
Djursland Folkehøjskole
Drammelstrupvej 15
Tirstrup
8400 Ebeltoft
Tlf. 87 52 91 20
www.djfh.dk
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Læs mere på www.socialtlederforum.dk 

 
 

Aktivitetskalender 2012 
  Temadag Region Nordjylland  26. januar 
 
Kursusdag ”Rette MK i rette stilling” (Ringsted) 9. februar 
 
Temadag Region Syddanmark 23. februar 
 
Kursusdag ”Rette MK i rette stilling” (Horsens) 1. marts 
 
Temadag Region Sjælland 19. marts 
 
Landsmøde (Nyborg Strand) 29.-30. marts 
 
Temadag ”Dokumentation, kvalitet og effekt” 10. maj 
 
Temadag Region Hovedstaden 24. maj 
 
Kursusdag ”Den nødvendige samtale” (Ringsted) 13. september 
 
Temadag Region Midtjylland 13. september 
      
Kursusdag ”Den nødvendige samtale” (Horsens) 26. september 
 
Efterårskonference 11. oktober 
 
 
 
 
 

Herudover afholdes i efteråret 2012: 
 
Studietur til USA (september/oktober - dato ikke fastlagt) 
 
Temadag på børneområdet (november - dato ikke fastlagt) 
 
Temadag om vitalisering af §104-området (november - dato ikke fastlagt) 
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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, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: mail@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
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, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

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



28 • • • UDVIKLING NR. 4 • 2011

Forlaget Udvikling
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, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: mail@socialtlederforum.dk, www.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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Forlaget Udvikling
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, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: mail@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
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, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: mail@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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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, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

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


