
Socialpædagogik i en  

brydningstid  

– når et nyt paradigme 

udfordrer det gamle 
 

 

Sydjylland 
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Inklusion eller Eksklusion 

Fuld og lige eller begrænset deltagelse 
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Socialpædagogik i en brydningstid 

 Med ratificeringen af FN’s konvention  

 om rettigheder for personer med handicap i 2009  

 forpligtede den danske stat sig på at leve op til  

 denne konventions indhold.  

  

 Et nyt menneskesyn, en ny handicapforståelse og en ny samfundsforståelse  

 er nu grundlæggende for hele den sociale og  

 dermed også den socialpædagogiske indsats.  
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Oplægget vil være et forsøg 

 Et forsøg på at komme tættere på forståelsen af ”det hele”/ det ny 

paradigme efter august 2009 

 Først og fremmest vil fokus være på forståelsen af handicapbegrebet, som det 

formelt er nu, da det er grundlæggende for forståelsen af ”det hele” 

 Et oplæg med alt for mange ord …  

 MEN … hvor mange flere er krævet! 
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FAGETISKE NIVEAUER 

Hvem er den professionelle ansvarlig/forpligtet 

overfor? 

1. Internationale og Europæiske love, konventioner og 
retningslinjer 

2. Dansk lovgivning 

3. De for arbejdet gældende love og retningslinjer 

4. Forvaltningen/arbejdspladsen                                                            
A. Lokale retningslinjer, prioriteringer og mål.                                          
B. Organisatoriske forhold 

5. Brugerne (selve udøvelsen af faget) 

6. Faget/fagrollen 

7. Kollegaer 

8. Samfundet 
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Socialpædagogik  

 

 

Viden/teori                      Det vi ved 

 

Metode,teknik                  Det vi kan 

 

Etik/dømmekraft              Det vi bør 

 

Lov                                 Det vi må og skal 
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Artikel 12: Lighed for loven 

 Formelt vs reelt medborgerskab 

 Reelt mulighed for at udøve og udleve sine rettigheder 

 

”En lov gælder som lov 

En regel gælder som regel” 
Lars Henrik Schmidt 
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Fra den gode vilje til rettigheder 

 

 • 1998: Medborger og livskvalitet (Lov om social service) 

• Ophævelse af institutionsbegrebet (begrebet gav pædagogerne hjemmel/lov til 
at bestemme).  

 

• 2009: Menneskerettigheder/medborgerskab (Konventionen om rettigheder for 
personer med handicap) 

• Inklusion/deltagelse 

• Ret til ikke at blive institutionaliseret 

 

• Socialpædagogens rolle står 
grundlæggende til fornyelse 
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AFINSTITUTIONALISERING 

Det handler  

 Ikke om at skabe gode institutioner og gode institutionsbrugere  

(eksklusion) 

MEN 

 Om at skabe selvstændige, deltagende og kritiske borgere og at vise 

veje ind i samfundet (medborgerkompetencer) 

 samt at skabe tilgængelighed og åbenhed i samfundet (inklusion) 



Fra Etik – til jura 

et farvel til ”gråzoner ” 

(Farvel til 
gråzoner) 

 

 

Etisk rigtigt 

 

Etisk forkert 

 

Lovlydigt 

 

Rigtigt 

 

Moralsk svigt 

 

Lovbrud 

 

Civil ulydighed 

 

Forkert 
lars@romild.dk 14 



Rettighedsrelationer 
hvilke er at foretrække?  

Professionelle 

og brugeres 

positioner 

Optimal 

retssikkerhed 

”Jungleloven” 

 

  

 

Støtteperson 

 

Lovlydig/ 

moralsk 

tilregnelig 

 

”Lovløs” 

 

Bruger 

 

Retssikret/ 

retssubjekt 

 

”Fredløs” 
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Gensidigt anerkendende relationer  

som inklusionskomponenter 

 

 
inspiration Axel Honneth 

 

Sfære Privat Retssikkerheds Solidarisk 

Identitet Privatperson Medborger Medborger 

Individ Retssubjekt Person/medlem 

”Institutioner” Familie, kæreste, 

venner 
Samfundets 

institutioner 
Værdifællesskaber 

Kategori Emotionel Rationel Fornuft 

Relation Asymmetrisk 

/symbiotisk 
Symmetrisk Komplementær 

Form Kærlighed, omsorg,  Politiske 

deltagerrettigheder 

og Sociale 

velfærdsrettigheder 

Social værdsættelse 

af egenskaber og 

præstationer.  

Positivt selvforhold Selvtillid Selvaccept, -respekt Selvværd 

Negativt 

selvforhold 

ved 

krænkelseserfaring

er 

Skam 

Psykisk død 
Social død   

Tab af selvagtelse 
Værdiløs 

Meningsløshed 

 



PROFESSIONSSKIFT 

Omsorg for den enkelte 
Sårbarhedsdiskurs 

 

 

 

 

. 

Forkæmper for rettigheder 
Rettighedsdiskurs 

 

 

 

 

               . 
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Sange om tryghed og frihed 
I hvilke sange synger vi om hvad? 
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LIGE RET  
FOR ALLLE 
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Medborgerskab og ligeværdighed 

”Før man har rettigheder,  
kan man ikke begynde  

at tale om ligeværdighed,  
og det er jo netop det,  

vi skal hen til” 
Erik Olsen, LAP – i Socialpsykiatri, 1/2010 
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(Med-)Borgerkompetencer 

Servicestyrelsen 

• Viden om rettigheder 

 

• Mestring af rettigheder 

 

• Beslutningskompetencer - Hvad skal der til for at kunne træffe en beslutning? 

 

• Demokratikompetencer – Hvad skal der til for at indgå i demokratiske 

processer? 
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Danmarks Riges Grundlov  

nr. 169 af 5. juni 1953.  

 
 

§ 71. 

 Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller 
sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. 

Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. 

§ 72. 

 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, 
telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. 

 

 

Straffeloven 

§ 13 - Nødværge 
Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller 
overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det 
angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. -  

§ 14 - Nødret  

 En handling, der ellers ville være en strafbar lovovertrædelse, straffes ifølge Straffeloven § 14 ikke, hvis den var nødvendig for at afværge 
truende skade på mennesker eller andre værdier; det er ikke afgørende, hvordan nødsituationen er opstået. Nødretshandlingen er ikke 
straffri, hvis det truede gode kunne være reddet med lovlige midler.  
 
Handlingen kan foretages af den person, hvis værdier er truet, eller af andre, og den kan være rettet mod en tredje persons værdier. For at 
være straffri skal handlingen endvidere være af væsentlig mindre betydning end den skade, der ville være sket uden indgriben.  
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Hvad skal vi med lov og ret? 
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Retfærdighed? 

 »Lad nævningene overveje kendelsen«, sagde kongen for omtrent 20. gang i 

løbet af den dag.  

 »Nej, nej!« sagde dronningen. »Først dommen, så nævningenes udtalelse.«  

 »Sikke noget snak!« sagde Alice højt. »Hvad vil det sige? - Dommen først!«  

 »Hold mund!« sagde dronningen, og blev helt ildrød i ansigtet.  

 »Nej, jeg vil ikke!« svarede Alice.  

 »Af med hendes hoved!« skreg dronningen så højt, hun kunne.« 
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Retfærdighed? 

 Hvordan med socialpædagogikken? 

 Hvilke eksempler kender i, hvor i allerede har løsningerne før en reel 

undersøgelse af problemet? 

lars@romild.dk 26 



Rettens funktioner 

 1) Skabe orden i samfundet.  

 2) Status- og værdikonstaterende. (Retsreglerne præciserer individer eller 

gruppers rolle i forhold til hinanden eller over for samfundet).  

 3) Social kontrol og styring.  

 4) Beskytte såvel individ som samfund.  
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Socialpædagogik i en 

brydningstid  

når  

et paradigme  

udfordrer et andet 
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Paradigmeskift 

 

Et paradigmeskift er et skift 
i tænkemåde  

eller nærmere betegnet  

et skift fra et paradigme til et andet 
 

 

 

 

Begrebet blev introduceret af filosoffen Thomas Kuhn i det videnskabelige værk ”The Structure of Scientific Revolutions” 1962 
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Paradigmeskift 

 

 Inden for en videnskab findes et dominerende paradigme i en tidsperiode.  

 

 

 Dette udfordres af nye paradigmer,                                                                 

hvis der findes nye videnskabelige tilgange,                                                   

der er bedre til at finde og løse videnskabelige problemer.  
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Paradigmeskift 

 

 De konkurrerende paradigmer kan sameksistere i en rum tid,  

 men når balancen skifter fra overvejende at have flest,   

 der støtter det oprindelige paradigme til at være flest, der støtter det nye 

paradigme, hvorved det bliver det dominerende,   

 sker en videnskabelig revolution og dermed et paradigmeskift. 
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Paradigmeskift 
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Indvikling – udvikling 
At vikle sig ud af det paradigme man er viklet ind i 
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Udviklingshæmning 

 Hvad hæmmer en persons udvikling? 

 Noget i personen eller noget udenfor personen? 
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Socialpædagog  

fra pioner til forvalter … til … 
En pioner (af fransk : pionier ell. 

peon, fodsoldat) er et menneske, 
der går forrest, gør noget nyt 
først, træder ukendt grund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlag:  
Den gode vilje 
Politiske, ideologiske og etiske 

diskussioner 
Bottom -  up 

Forvaltning er en offentlig 
myndigheds måde at administrere 
lovgivning på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlag: 
Retssikkerhed 
Politiske beslutninger, love og diktater 
Top - down 
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Paradigmer 

Indsatsen i sammenhæng 

Gammelt paradigme 

• Socialpædagogen/ 
socialarbejderen som pionér 

• Den gode viljes politik/ etik 

• Den udsatte som klient (EKJ) 

• ADL og træning 

• Integration 

• Opdragelse  

• Et liv så nær det normale 

• Kompensation 

• Livskvalitet 

Nyt paradigme 

 Socialpædagogen/ 
socialarbejderen som forvalter 

 Retssikkerhed/ jura 

 Den udsatte som borger (?) 

 Individuelle handleplaner 

 Inklusion  

 Deltagelse   

 Et liv ”på lige fod” med alle 
andre 

 Universelt design 

 Ligeret   
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Universelt design 

Artikel 2 

Definitioner  

• I denne konvention: (…)betyder ”universelt design” udformning af produkter, 

omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan 

anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning 

• ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af 

personer med handicap, når der er behov derfor 
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HANDICAPBEVIDSTHED 

 

FØR  

 

 At lære at accepterer et liv med færre 

muligheder end andre 

 At lære at leve med sine defekter 

 ”Jeg er ikke som de andre” 

 

 HANDICAP I DEN ENKELTE  

NU 
 

• At kende sine rettigheder 

 

• At lære at kræve sin ret 

 

• ”Jeg har samme rettigheder (og pligter) som alle 
andre” 

 

• HANDICAP                                             

   I OMGIVELSERNE OG                          

   I ANDRES HOLDNINGER 
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Fra tilpasning af den enkelte borger  

til tilpasning af samfundet 

”Når nu eleverne  

ikke passer til skolen, 

skulle vi så ikke lave en skole,  

der passer til eleverne” 

 

 

Morten Bo ”Folkets skole”, 1980 

Når nu nogle borgere  

ikke passer til samfundet, 

Så lad os forpligte os på  

at lave et samfund,  

der passer til borgerne 
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DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM 

RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 

Præambel 

De i denne konvention deltagende stater, som: 

f) anerkender vigtigheden af de principper og retningslinjer for politikker, der er 

indeholdt i verdenshandlingsprogrammet vedrørende personer med handicap og i 

standardreglerne om lige muligheder for handicappede, som grundlag for at 

indvirke på, hvorledes politikker, planer, ordninger og indsatser kan fremmes, 

udformes og evalueres på nationalt, regionalt og internationalt niveau med 

henblik på yderligere at fremme lige muligheder for personer med handicap, 
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DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM 

RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 

Præambel 

De i denne konvention deltagende stater, som: 

n) anerkender vigtigheden af, at personer med handicap har ret til personlig 

autonomi og uafhængighed, herunder frihed til at træffe egne valg, 
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DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM 

RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 

Præambel 

De i denne konvention deltagende stater, som: 

o) finder, at personer med handicap bør have mulighed for aktivt at blive 

inddraget i beslutningsprocesser om politikker og ordninger, herunder  

enhver politik og ordning, der vedrører dem direkte 
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DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM 

RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 

Præambel 

De i denne konvention deltagende stater, som: 

v) anerkender vigtigheden af, at de fysiske, sociale, økonomiske og kulturelle 

omgivelser, sundhed og uddannelse og information og kommunikation er 

tilgængelige for at gøre det muligt for personer med handicap fuldt ud at nyde 

alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
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MEDBORGERSKAB - RETTIGHEDER 

 

MEDBORGERSKAB - udvikling 

3 typer af medborgerrettigheder: Vækst og karakteristika     
(Marshall 1964) 
 

 

m 

Rettigheder:  

 

 

Medborgerskab 

Civile/borgerlige 

rettigheder 

 

Civilt 

Politiske rettigheder 

 

Politisk 

Sociale rettigheder 

 

 

Socialt 

Karakteristisk periode 18. årh. 19. årh. 20. årh. 

Hovedprincip Personlig frihed Politisk frihed Social velfærd 

Typiske områder Habeas corpus, ytrings-, 

tros- og 

organisationsfrihed, frihed 

til at indgå juridiske 

kontrakter 

Ret til at stemme, 

demokratisk deltagelse 

Fri uddannelse, pensioner, 

sundhedsvæsen 

Institution Domstole Nationale og lokale 

parlamenter 

Velfærdsstaten 

Udvikling  Kumulativ  lars@romild.dk 46 



 

Rettigheder (FN) 

 

Civile og politiske 

 Ytringsfrihed 

 Deltagelse i det politiske og offentlige liv 

 

 Valgret og valgbarhed 

  

 Deltagelse i offentlige anliggender 

  

 Organisationsliv 

 

Økonomiske, sociale og kulturelle 

 Sundhed 

 Bolig 

 Privatliv  

 Familie  

 Uddannelse 

 Arbejde 

 Fritidsliv  

 Kultur 
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Rettigheder (FN) 

 

Civile og politiske 

 Negative (uden statens indblanding – 

omkostningsfri) 

Gælder straks 
 

 

Økonomiske, sociale og kulturelle 

 

Positive (med statens 

indblanding – 

omkostningstunge) 

Progressivt indføres 
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Løfterne skal også være betalt 
Mel. ”Achy breaky heart” Billy Ray Cyrus, Tekst Demokratibandet 

Vers 1 

I knuste vores drømme 

det har gjort os ømme 

selvom i jo lovede os alt 

Politikere prøv at høre  

nu skal det bare køre 

løfterne skal også være 

betalt 

Vers 2 

Så husk informationen  

om handicapkonventionen 

hvis i træder på os bli´r vi 

kvalt 

Politikere prøv at høre  

vi syn´s det jer der´skøre 

hvis løfterne, de ikke bli´r 

betalt 
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KONVENTIONEN I PRAKSIS 

 Alle er ligeværdige 

 

 

 

 

 

 Det skal sikres at alle også er ligestillede 
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NATIONALSTAT 

1870 - 1945 

VELFÆRDSSTAT 

1945 - 1990 

KONKURRENCESTAT 

1990 - 2010 

Subjekt Individ Person 

-uerstattelig 

Person 

-egennyttig 

Styremiddel Disciplinering til 

individualitet 

Dannelse til 

tilværelsesoplysning 

Uddannelse til tilskyndelser 

Fællesskab Nation 

-national identitet 

Demokrati 

ved deltagelse 

Sammenhængskraft ved arbejde 

Ret Frihed 

-garanteret ved ret 

Lige mulighed 

til oplysning 

Lige mulighed  

til arbejde 

Udviklingstrin i den statslige regulering  

af relationen mellem individ og fællesskab 
Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten (2011) 



DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM 

RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 

• Artikel 1 

• Formål  

 

• Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden 

for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med 

andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer 

med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, 

intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med 

forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i 

samfundslivet på lige fod med andre. 
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DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM 

RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 

• Artikel 4 

• Generelle forpligtelser  
 

• 1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle menneskerettigheder 
og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen form for diskrimination på grund af 
handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til:  
 
a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af de 
rettigheder, der anerkendes i denne konvention,  
 
b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, 
sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap,  
 
c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle politikker og 
ordninger,  
 
d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at sikre, at 
offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention,  
 
e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver persons, 
organisations og privat virksomheds side,  
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HANDICAP- eller 

PERSONKONVENTIONEN  

– eller …?  

 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 

 Fokus er den enkelte borgers rettigheder og sikring mod at blive handicappet 

 Så egentlig er der tale om RETTIGHEDSKONVENTIONEN i praksis 

 Eller 

 PERSONRETTIGHEDSKONVENTIONEN 
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MENNESKE VS. PERSON 

MENNESKE - homo   

 Antropologi 

 En artsbetegnelse 

PERSON - persona 

 Filosofi - politik 

 Betegnelse for den der træder frem blandt 

andre personer og taler for sig selv 
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Person 
 

 

• Persona (latinsk)betød oprindeligt den maske, som dækkede en skuespillers 
individuelle ”personlige” ansigt, og som overfor publikum (the public/det 
offentlige) indikerede skuespillerens rolle og andel i skuespillet.  

• På mundens plads en bred åbning, gennem hvilken skuespillerens individuelle, 
umaskerede stemme kunne lyde.  

• Per-sonae, ’at lyde igennem’ 

 

• Romerne var de første til at bruge navneordet i en metaforisk forstand;     i 
romersk lov var  

• persona en, som besad civile rettigheder i skarp distinktion fra ordet 
homo, som blot betegnede en, som ikke var andet end et medlem af den 
menneskelige race 
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MENNESKE VS. PERSON 

Menneskerettigheder  

 FN's Verdenserklæring om 

Menneskerettighederne (1948) 

 Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention 

(1950) 

 Begge resultat af 2. 

verdenskrig  

 Fokus på krigens ofre 

Personrettigheder  

 FN's Konvention om rettigheder for 
personer med handicap (2006 – 
Danmark dog først i 2009) 

 Resultat af vedvarende eksklusion 
OG da der manglede specifik 
benævnelse i de to andre tekster. 

 De handicappede var ikke direkte 
krigsofre da krænkelse og 
udryddelsen af dem var startet 
allerede inden 2. verdenskrig 

 Personbegrebet understreger at 
der ikke blot er tale om 
beskyttelse af mennesker MEN om 
rettigheder til deltagelse. 
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Sprog og 

den ”lige fod” 
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eller 
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Artikel 3 

Generelle principper d): 

Sprog og fokus på menneskehed eller handicap 
ENGELSK (gældende) DANSK - PÅ LET DANSK  

Respect for difference and 

acceptance of  persons with 

disabilities as part of  

human diversity and 

humanity  

Respekt for forskellighed og 

accept af  personer med 

handicap som en del af  den 

menneskelige 

mangfoldighed og af  

menneskeheden  

Alle skal respektere, at 

mennesker er forskellige, og 

at handicap 

er en af  de mange forskelle, 

der kan være mellem 

mennesker. 

Mit bud 

Respekt for forskellighed og 

accept(-ering) af  personer 

med handicap som del af  

menneskelig diversitet og af  

menneske(lig)hed (af  det 

overhovedet at være 

mennesker) 
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Altså! 

Ingen menneskelighed eller menneske(ligt)-samfund uden os alle! 
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Altså! 

Ingen menneskelighed eller menneske(ligt) samfund uden os alle! 
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Artikel 12 

 

Lighed for loven 

• 1.     Deltagerstaterne bekræfter på ny, at personer med handicap har ret til 

overalt at blive anerkendt som havende retsevne. 

 

2.     Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har retlig 

handleevne på lige fod med andre i alle livets forhold.  

 

3.     Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at give 

personer med handicap adgang til den støtte, de måtte have behov for til at 

udøve deres retlige handleevne 
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Vi vil ha´ligeret 
Mel. ”Get Back”, tekst: Jack Wøhler og Morten Nyrup 

Vers 1 

Vi er nogen stykker 

der har fået nykker 

af at bli´ holdt uden for 

I skal lær´ at lytte 

og holde jeres bøtte 

ellers får i noget at tude for 

Omk. 

Vi vil, vi vil, vi vil ha´ ligeret 

Vi vil, vi vil, vi vil ha´ ligeret 

 

Vers 2. 

Hvis i ikke hører alle 

kan alle men´sker falde 

ned og blive anden rangs. 

Når vi mister det sociale 

kan samfund bli´ totale 

som Hitlers Tyskland gjorde en gang 

Omk. 

Syng med, syng med, vi vil ha´ ligeret 

Syng med, syng med, vi vil ha´ ligeret 
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Handicapmodeller  

og diskurser 

. 
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Konvention om rettigheder for personer med handicap  

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

e) anerkender, at handicap er et 

begreb under udvikling, og at 

handicap er et resultat af samspillet 

mellem personer med 

funktionsnedsættelse og 

holdningsbestemte og 

omgivelsesmæssige barrierer, som 

hindrer dem i fuldt og effektivt at 

deltage i samfundslivet på lige fod 

med andre,  

• e)Recognizing that disability is an 

evolving concept and that 

disability results from the 

interaction between persons with 

impairments and attitudinal and 

environmental barriers that 

hinders their full and effective 

participation in society on an equal 

basis with others, 
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Menneskerettigheder 

At  

alle mennesker er født 
lige 

er ikke selvindlysende, 

og det kan heller ikke bevises ... 

Det er  

et spørgsmål om holdning, 

ikke sandhed 

                                                                                                                                                   
Hannah Arendt (Tysk-Amerikansk filosof, 
Sonningprisen 1975) 

 



Vidensanatomi 

 

 Kritisk udforskning af ”ability” (’det at kunne’) 

 For hvad er det, vi holder handicap op imod, når vi skal finde ud af, om man 

er handicappet?  

 Det er ”ability” – men hvad er det? 
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Vidensanatomi 

 Disability: ’Ikke at kunne’ eller ’ikke at kunne godt nok’ er drivkraften i al 

innovation 

 Man skal hele tiden nytænke sine muligheder 

 

 Så ”Dis-disability” bliver fremtidens handicap 

 

 Hvis handicap er ’ikke at kunne’, så er handicap i virkeligheden temmelig 

normalt, ja faktisk det mest normale 
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Vidensanatomi 

 ’Normale’ agerer i stigende grad ud fra den skjulte antagelse, at deres krop 

faktisk er ’handicappet’. Kroppen er med andre ord blevet et grundmodul, 

hvorpå vi applicerer forskellige former for kompenserende og rehabiliterende 

teknologi: deodoranter, hårvoks, kontakt linser, tandpasta, brystimplantater, 

botox og andre mere eller mindre udbredte ’gadgets’ 

 

 ”Disability itself is an unstable category” 

lars@romild.dk 71 



Hvad vil det sige, at være 

handicappet/disabled? 

 
, 
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Handicapbegrebets udvikling 

Medicinsk tilgang (indtil 1980´rne) 

 Personer med handicap var ”objekter” for behandling/omsorg 

 Fokus var på ”defekt” (svagheder/funktionsnedsættelser) i personen 

 

 Evnesvage/funtionsevne(-svage?) 

 

 

 

 Sprog: LEV  
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Handicapbegrebets udvikling 

Menneskeretligt eller social tilgang (siden 1980´rne) 

• Personer med handicap er lige-værdige borgere 

• Personer med handicap er bærere af rettigheder 

• Fokus på mangler (svagheder/barrierer) i omgivelserne 

• Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap 

 

• Handicapområdet er i dag omfattet af diskriminationslovgivning. 
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Hvilket handicapbegreb oplever i at i 

forholder jer til i praksis ? 

Ved problematiseringer: 

Taler pædagoger/i selv mest om  

• brugeren/funktionsnedsættelser  

eller om 

• omgivelserne/barriererne? 

Taler pædagoger/i selv mest om  

• hvad brugeren bør lære/forandre  

eller om  

• hvad omgivelserne/samfundet bør lære/forandre? 
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At være handicappet 

på en ny måde 
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MEDICINSK MODEL 

Funktionshæmning (Impairment) 

(Tab eller abnormalitet af psykologisk, fysiologisk eller anatomisk struktur/art 
eller funktionsevne) 

 

Funktionsnedsættelse (disability) 

(Begrænsning af evne/formåen til at kunne udføre en funktion som kan skyldes 
en funktionshæmning) 

 

HANDICAP 

(Mangel (u-fordel) som p.g.a. en funktionshæmning eller en 
funktionsnedsættelse begrænser eller forhindrer opfyldelsen af en rolle) 
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Ingen arme ingen kager 
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DEN SOCIALE MODEL 

FUNKTIONSHÆMNING/EVNE/SVÆKKELSE (Impairment) 

(funktionelle begrænsninger) 

+ 

BARRIERER 

(organisatoriske, psykiske, holdningsmæssige) 

= 

HANDICAP (Disability) 

(fjern barriererne og du fjerner handicappet  

selvom svækkelsen stadig er der) 
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Belief in the 

medical 

model 



HANDICAPMODELLER 

 

Spørgsmål ud fra den medicinske 

model 

Spørgsmål ud fra den sociale model 

 

• Fortæl hvad du fejler 

• Hvilken funktionsnedsættelse gør, at 

du har svært ved at holde, gribe og 

dreje genstande? 

• Betyder dine funktionsnedsættelser, 

at du må bo hos pårørende eller 

andre, som skal hjælpe dig? 

• Har din 

sygdom/funktionsnedsættelser 

indflydelse på dit arbejde? 

• Fortæl hvad der er i vejen med 

omgivelserne? 

• Hvilke fejl i designet af genstande 

som krukker, flasker og dåser gør, at 

du har svært ved at holde, gribe og 

dreje dem? 

• Er lokale handicapydelser så dårlige, 

at du er afhængig af personlig 

assistance fra pårørende eller andre? 

• Har du problemer på arbejdspladsen 

som følge af stedets indretning eller 

andres holdninger?s 
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HANDICAPMODELLER 

 

den medicinske model den sociale model 

 

• Diagnoser • Diskriminationskategorier 
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Handicappende (dis-abling) barrierer kan 

være i  

holdninger, handlinger og omgivelser    
. 
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HANDICAPFORSTÅELSER 
Om at omtænke borgerens  muligheder/situation 

Beskrivelse af borgerens handicap ud 

fra den medicinske model 

Beskrivelse af barrierer borgeren  

støder ind i ud fra den sociale model 

(eks.) Kommunikationssvag borger 
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Fremtidsperspektiver 

En fremtidig social pædagogik 

bygget retssikkerhed og 

demokrati 

Kendskab til jura og konventioner 

for både brugere og personale 

Fra behandling til empowerment 
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Artikel 23 

Respekt for hjemmet og familien 

 1. Deltagerstaterne skal træffe 

effektive og passende 

foranstaltninger til at afskaffe 

diskrimination af personer med 

handicap i alle forhold vedrørende 

ægteskab, familieliv, forældreskab og 

personlige forhold på lige fod med 

andre med henblik på at sikre: 
 



Artikel 23 

Respekt for hjemmet og familien 

 1. Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at 

afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle forhold vedrørende 

ægteskab, familieliv, forældreskab og personlige forhold på lige fod med 

andre med henblik på at sikre: 

 





Lars and the Realdoll 



Yderligere uddybning 

 

 

 

Handicap 

Dis-ability  
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The Charity Model 

Velgørenheds Model 
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The Charity Model 

Velgørenheds Model 

 Ser handicappede som ofre for deres hæmning/funktionsnedsættelse. 
Afhængig af handicap, kan de handicappede ikke gå, tale, se, lære eller 
arbejde.  

 Handicap ses som et underskud 
 Mennesker med handicap er ikke i stand til at hjælpe sig selv og til at føre et 

uafhængigt liv.  
 Deres situation er tragisk, og de lider 
 
 Derfor har de brug for særlige tjenester, særlige institutioner, såsom 

specialskoler eller hjem, fordi de er anderledes.  
 Mennesker med handicap bør ynkes og har brug for vores hjælp, sympati, 

velgørenhed, velfærd for at blive passet. (”Der er en grund til vi er her”) 
 Sommetider har mennesker med handicap selv adopteret dette begreb, i 

hvilket tilfælde de normalt føler sig "ude af stand", og har en lav følelse af 
selvværd. 
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Den medicinske model 
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Den medicinske model 

 

 Den medicinske (eller Individorienterede) model ser handicappede som 
personer med fysiske/psykiske problemer, der skal blive helbredt. Det 
skubber folk med handicap ind i den passive rolle af patienter.  

 Formålet med en medicinsk tilgang er at gøre folk med handicap "normale" - 
hvilket naturligvis indebærer, at mennesker med handicap på en eller anden 
måde er unormale. Spørgsmålet om handicap er begrænset til den 
pågældende person: i tilfælde af invaliditet , er det den handicappede, der 
skal ændres, ikke samfundet eller det omgivende miljø. 

 Ifølge den medicinske model, skal personer med handicap ydes særlige 
tjenester, såsom særlige transportsystemer og velfærdsydelser sociale 
tjenester. Til dette formål findes der særlige institutioner, f. eks. hospitaler, 
specialskoler eller beskyttet beskæftigelse steder, hvor fagfolk som 
socialarbejdere/socialpædagoger, læger, terapeuter, specialskolelærere 
beslutter og sørger for særlig behandling, uddannelse og erhverv 
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Den sociale model 
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Den sociale model 

 

 Den sociale model mener at handicap er et resultat af den måde, samfundet er 
organiseret/struktureret på. Mangler i den måde, samfundet er organiseret 
betyder, at folk med handicap står over for følgende typer af diskrimination og 
hindringer for deltagelse (se figur): 

 Holdningsmæssige: Dette er udtrykt i frygt, uvidenhed og lave forventninger 
(påvirket af kultur og religion); 

 Miljø: Dette resulterer i fysisk utilgængelighed påvirker alle aspekter af livet 
(marked og butikker, offentlige bygninger, kirker, transport osv.), og 

 Institutionel: Dette betyder juridisk diskrimination . Personer med handicap er 
udelukket fra visse rettigheder (f. eks ved ikke at få lov til at gifte sig eller få 
børn), eller fra skole osv. 

 Disse tre typer af barrierer gør, at handicappede ikke er i stand til at tage 
kontrol over deres eget liv.  

 Ifølge den sociale model, afhænger et  handicap ikke alene af den enkelte, men 
også af miljøet, som kan være disabling eller enabling på forskellige måder. Er en 
person i kørestol stadig handicappet, hvis han / hun kan køre bil eller 
motorcykel, og hvis hans / hendes hjem, arbejdsplads og andre bygninger er 
tilgængelige? 
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Rettighedsbaseret model 
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Rettighedsbaseret model 

 Denne model er nært knyttet til den sociale model. Det fokuserer på opfyldelse 
af menneskerettighederne, for eksempel retten til lige muligheder 
og deltagelse i samfundet. Derfor må samfundet ændres for at sikre, at alle 
mennesker - herunder mennesker med handicap - har lige muligheder for at 
deltage . Det er en kendsgerning, at personer med handicap ofte står over for en 
fornægtelse af deres grundlæggende menneskerettigheder, for eksempel retten 
til sundhed (fysisk og psykisk), eller retten til uddannelse og beskæftigelse. Love 
og politikker skal derfor sikre, at disse barrierer skabt af samfundet er fjernet.  

 Den rettighedsbaserede model fastholder at støtten i disse områder ikke er et 
spørgsmål om menneskelighed eller velgørenhed, men i stedet en 
grundlæggende menneskerettighed, som enhver person kan gøre krav på. De 
to vigtigste elementer i den rettighedsbaserede tilgang er empowerment og 
ansvarlighed/accountability. 

 Empowerment refererer til deltagelse af personer med handicap som aktive 
aktører, mens ansvarlighed/accountability vedrører pligten til offentlige 
institutioner og strukturer til at virkeliggøre disse rettigheder og til at begrunde 
kvaliteten og kvantiteten af deres virkeliggørelse. 
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Anvendelsen af modellerne 

 

 De fire ovennævnte modeller kategoriserer fire måder, hvorpå folk 

klassificerer " handicap ", og hvordan de ser mennesker med handicap.  

 Alle bruger en af de modeller, eller en blanding af dem - bevidst eller 

ubevidst. Disse modeller påvirker vores tankegang, vores måde at tale og 

vores adfærd. 

 Følgende skema giver nogle eksempler på, hvordan mennesker med handicap 

har tendens til at blive set af andre personer, og hvilke konsekvenser dette 

kan have. 
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Situation Velgørenheds Model Medicinsk Model Sociale Model Rettighedsbaseret 
Model 

Unge kvinde, der 
bruger en kørestol 

"Hvilken skam, at 
denne smukke kvinde 
er bundet til en 
kørestol, hun vil aldrig 
kunne gifte sig, få 
børn og kunne tage 
sig af sin familie." 

"Åh, denne stakkels 
kvinde, hun bør gå til 
en læge og diskutere 
med ham, om der er 
en behandling, som 
kan gøre det muligt 
for hende at komme 
til at gå igen, ligesom 
alle andre." 

"Samfundet burde 
virkelig bygge ramper 
foran offentlige 
bygninger, således at 
personer som hende 
kan deltage i det 
sociale liv." 

"Når hun får et job, vil 
hendes arbejdsgiver 
være nødt til at bygge 
tilgængelige 
værelser. Det er 
hendes ret!" 

Forældre med en 
hørehæmmet datter 

"Det må være meget 
trist at få et barn og 
vide, at hun aldrig vil 
være i stand til at leve 
selvstændigt." 

"Jeg er sikker på at 
der om et par år der 
vil være et 
høreapparat til 
rådighed, der vil gøre 
dette barn i stand til 
at høre bedre." 

"Vi bør alle lære 
tegnsprog, så vi kan 
kommunikere med 
dette barn og alle 
andre hørehæmmede 
mennesker.” 

"Når dette barn 
vokser op, vil hun 
studere på 
universitetet, hvis hun 
vil." 

Mand med en 
intellektuelt handicap 

"Se på denne 
stakkels forvirrede 
mand, han ser ud til 
at være mentalt 
retarderet, det ville 
være bedre for ham 
at leve i et fremmet 
hjem, hvor nogen vil 
tage sig af ham." 

"Måske er der noget 
medicin eller 
behandling, som 
kunne forbedre hans 
opfattelse. Han skulle 
prøve en psykiater." 

"Det er en god 
løsning, at han bor 
sammen med sin 
bror, så han er 
omgivet af ikke-
handicappede." 

"Hvor vil han leve? 
Lad os gå hen og 
spørge ham!" 
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Fra RAV konference 

2013 
https://vimeo.com/78168120 
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