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Charlotte Ringsmose, lektor, ph.d., DPU

Faglighed: hvem skal
hvad og hvorfor?
I forbindelse med undervisning af mennesker med særlige behov
sker det, at spørgsmålet om faglighed rejses: hvem skal hvad og
hvorfor? Hyppigt drejer det sig om spørgsmålet om undervisning af
mennesker med særlige behov kan varetages af andre faggrupper
end lærere.
Særligt kan det måske være vanskeligt at se, hvori forskellen mellem
lærer- og pædagogfagligheden egentlig består.
Andre diskussioner kan vedrøre lærerfaglighed i relation til behandling og
terapi for eksempelvis mennesker med
sindslidelser og erhvervede hjerneskader. Der synes ligefrem at være en
interesse i at finde andre faggrupper
til at løse opgaverne, især på voksenområdet.1
Spørgsmålet om inddragelse af andre
faggrupper kan stilles af ressourcemæssige hensyn med blik på lærerens forberedelsestid, men spørgsmålet
må på den anden side også vurderes
kvalitativt i relation til uddannelsers pædagogiske og samfundsmæssige
betydning.
Jeg vil gerne anskue disse spørgsmål og diskussioner i sammenhæng
med uddannelsespolitiske forandringer
samt udvikling i opfattelser af specialpædagogik. Dette vil jeg perspektivere
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til diskussionen om faglighed i specialpædagogikken. Ved at anskue faglighed i relation til uddannelsespolitik
kommer spørgsmålet til at dreje sig om
adgang til uddannelse.

Lige muligheder i
uddannelsessystemet
I FNs standardregler om lige muligheder for handicappede fra 19942 slås det
fast, at de enkelte lande bør anerkende
princippet om lige uddannelsesmuligheder og integration i grundskole,
ungdomsuddannelse og højere uddannelse for handicappede børn, unge
og voksne. Denne samt Salamanca
Erklæringen fra 19943, arbejder frem
mod integration af børn, unge og
voksne med særlige behov i det ordinære uddannelsessystem.
Kommissionen for de Europæiske
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fællesskaber har udarbejdet en euro• Anvendelse af ny teknologiers potenpæisk handleplan for ”lige muligheder
tiale, som spiller en afgørende rolle
for handicappede”. Kommissionen giver
for sikringen af lige muligheder og
i sin rapport udtryk for, at samfundet
mobilitet i økonomien, fordi det
giver handicappede autonomi
ikke længere ser handicappede som
• Adgangsforhold til offentligt tilpassive modtagere af kompensation,
gængelige bygninger, hvilket er en
men at man anerkender deres krav
for deltaom ligeberettigelse, og
Det har især været forudsætning
gelse på arbejdspladsen
at deltagelse er knyttet
omkring menne- og mobilitet på arbejdstil integration, hvorfor
EU må medvirke til at
sker med udvik- markedet og i samfunskabe et samfund, der
lingshæmning, de det.
Livslang læring anerfokuserer på fuld inteuddannelsespolikendes politisk som en
gration.
Handicappedes rettigtiske kampe har væsentlig forudsætning
for den enkeltes personheder er fastsat i traktaudfoldet sig.
lige udvikling og aktive
ten for den europæiske
deltagelse i samfundslivet.
union: ”Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger,
Underviselig?
der skal sikre deres autonomi, deres
sociale og erhvervsmæssige integration
Et menneske – barn, ung eller voksen
og deres deltagelse i samfundet.”
– kan med eller mod sin egen vilje
Endeligt slår rapporten fast, at det
fravælge eller fratages muligheden for
er væsentlig at4 ”støtte handicappede
gennem undervisning og uddannelse
borgere, så de kan blive en effektiv
at udvikle sin personlighed og tilegne
del af økonomien og samfundet som
sig viden og færdigheder. Hermed løber
helhed…. Alle, der kan, skal deltage i
man en risiko for en tilværelse, der er
alle aktiviteter på ethvert område, hvor
præget af begrænsning, afhængighed
det er muligt snarere end at der skabes
og social usikkerhed. I vort – i øvrigt
en adskillelse gennem særlige bestemhøjt udviklede – danske samfund er
melser for handicappede.
denne risiko uhyggelig aktuel for en alt
for stor gruppe unge og voksne.5
Kommissionen har fastlagt og prioriteSpørgsmålet kan være, om alle skal
ret interventionsområder i den første
have mulighed for undervisning/
fase af handlingsplanen således:
• Adgang til og opretholdelse af
uddannelse eller om nogle skal udebeskæftigelse
lukkes. Det er interessant at anskue
• Livslang læring til støtte for hanudviklingen i holdninger til mennesker
dicappedes beskæftigelsesegnethed,
med funktionshæmning i et historisk
tilpasningsevne, personlige udvikling
lys i sammenhæng med den uddanog aktive borgerskab
nelsespolitiske udvikling. Det har især
3
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været omkring mennesker med udviklingshæmning, de uddannelsespolitiske kampe har udfoldet sig. BankMikkelsen, der har beskæftiget sig med
åndssvage fra 1946 og frem til 1983, og
som blev cand.jur. i 1944 beretter i et
interview, hvordan holdningerne var
til åndssvage og andre handicappede i
1930’erne:6 Vi lærte,
Var kvotienten at åndssvage ikke
under 75, var man kunne indgå retsåndssvag og kunne handler, ikke måtte
gifte sig, kunne
- og skulle - inddra- anbringes på anstalges under forsorg. ter og kunne steriliseres. Vi lærte også,
at åndssvaghed er en nedarvet tilstand,
som er permanent. ”Eengang åndssvag
- altid åndssvag” var et manduktørslagord. Åndssvag er noget, man er (eller
ikke er), mens sindssyg er noget, man
kan blive. I faget retspsykiatri, som vi
havde hos professor Hjalmar Helweg,
fik vi præsenteret både åndssvage og
sindssyge patienter; de stod nøgne
oppe på podiet ved forelæsningerne,
og professoren fortalte alt om, hvad de
kunne og især, hvad de ikke kunne, og
hvor underlige de var. Diagnosen åndssvaghed var let at stille, sagde han, ved
hjælp af en intelligensundersøgelse. Var
kvotienten under 75, var man åndssvag
og kunne - og skulle - inddrages under
forsorg.7
Den åndssvages muligheder blev afgjort
gennem et normalfordelingsprincip
baseret på statistiske normer. I særforsorgen blev de åndssvage vurderet
ved hjælp af Binet-Simon-prøven, der
blev oversat til dansk i 1914, og blev
modtaget positivt i forsorgskredse. En
4

IK under 75 var her i landet lig med
åndssvaghed.8 Havde man en IK på 75,
undgik man systemet.9 IK-testen var
oprindeligt udviklet som et pædagogisk/psykologisk redskab, men lægerne
(psykiaterne) anvendte det som stort
set det eneste og afgørende kriterium
for diagnosen åndssvaghed.
Med udgangspunkt i testningen
“sorterede” man yderligere de åndssvage og inddelte i grupperingerne:
debile, imbecile og idioter. Sorteringen
dannede grundlag for behandlingsplanen i det stærkt medicinsk dominerede
særforsorgssystem.
De middelsvære åndssvage, - de
imbeciles intelligenskvotient er mellem 35 og 55. Ordet imbecil betyder
”en uden støttestav”.10 De debile intelligenskvotient er mellem 57 og 75. De
var samfundsmæssigt set den vigtigste gruppe,11 idet de blev regnet for
”underviselige” i traditionel forstand,
samt at de gennem undervisning og
oplæring kunne lære at tilpasse sig
samfundet og klare sig selv.
Herudover rummede forsorgens skoler en gruppe, der kaldes ”og dermed
ligestillede” (hjælpeskoleelever), hvor
opvækstvilkår var skyld i udviklingshæmning.
De mildt psykisk udviklingshæmmede elever – de debile – kom historisk
set tidligt i specialundervisning placeret via forsorgens eksternatskolesystem. De åndssvage var ikke velkomne
i Folkeskolen. Det var Undervisningsmi
nisteriets opfattelse at: For børn, der er
erkendt som åndssvage har Folkeskolens
hjælpeklasser ingen plads; der sker uret
mod barnet, når det holdes i den for
normale børn tilrettelagte skole12
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Moderat og svært psykisk udviklingshæmmede – de imbecile – kom i
undervisning i forbindelse med Lov om
Forsorg i 1959.
De allersværest handicappede – idioterne - kom først noget senere i undervisning. I slutningen af tresserne og
begyndelsen af halvfjerdserne begyndte man at diskutere mulighederne hos
denne gruppe.13 En gruppe unge lærere
påtog sig som sommerferiearbejde i
slutningen af 1960’erne at undervise
de uunderviselige. Det lykkedes dem
at overbevise om, at alle er underviselige.14
Denne ændring af forsorgens skolevæsens klientel har medført, at det traditionelle undervisningsstof og arbejdsmetoder har måttet revideres. Tidligere var
undervisningsstoffet stort set sammenfaldende med det undervisningsstof, der
gives inden for Folkeskolens specialundervisning. Inddragelsen af de sværest
handicappede elever i forsorgens undervisningssektor har i en årrække tvunget
denne til at tage nye opgaver op, og
herved bragt specialundervisningen ind
i en ny eksperimenterende fase.15
Den nye eksperimenterende fase vedrører udviklingen af individuelle undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger,
færdigheder og behov.
I 1960’erne var der givet bevilling til
32 træningsskoler, de ”grønne skoler”.
Alle 32 kom blev etableret omtrent
samtidig.16 Der skete en firdobling af
budgettet, hvilket gjorde den kvantitative udvikling i de 10 år større end
nogensinde.17

Uddannelse og faglighed
Hvorfor kan det ikke være pædagoger,
der underviser eksempelvis udviklingshæmmede?
Ifølge Bent Madsen er et af pædagogens fagområder dynamisk evne til
omstilling og fornyelse. Den faglige
indsats er diffunderet ud i et stadigt
voksende antal samDet lykkedes dem
fundsmæssige områder.18 Denne ekspansi- at overbevise om,
on gør det vanskelige- at alle er
re at afgøre, hvordan
socialpædagogikkens underviselige.
kerne skal forstås. Socialpædagogikken
tilbyder således et samfundsmæssigt
svar på et stigende antal problemer,
hvor spørgsmålet bliver, hvilke problemer i den samfundsmæssige realitet er
det, socialpædagogikken svarer på?
Fordi socialpæagogikken altid indgår i tæt samarbejde med andre fagområder, kommer disse let til at dominere.
Socialpædagogen indgår ifølge Bent
Madsen ofte på en gnidningsløs måde
i samarbejdet med andre faggrupper,
fordi pædagogen ikke har en klar
opfattelse af, hvad det særligt socialpædagogiske bidrag til samarbejdet er.
I stedet tilstræbes en dynamisk forståelsesramme, hvor socialpædagogik
defineres i sammenhæng med samfundets skiftende sociale og pædagogiske
nødsitutationer, hvor fagets dynamiske
elementer bliver dets særkende:19
1. N
 år det betones, at socialpædagogikken retter sig mod sociale og
pædagogiske nødsituationer, bliver
der tale om livshjælp til individer og
grupper af individer, som ikke ved
5
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egne kræfter og ressourcer er i stand
til at leve en selvhjulpen tilværelse.
Den er svaret på sociale og pædagogiske nødsituationer. Og man kunne
desuden nævne kulturelle nødsituationer med udpræget kulturel fattigdom som et særligt problem.
2. Endvidere fremhæves det, at socialpædagogikken har et særligt pædagogisk perspektiv, hvilket gør socialpædagogik til først og fremmest en
pædagogisk bestemt virksomhed.
Socialpædagogik er ikke bare samvær, men en situation, hvor en professionel pædagog vil noget bestemt
med andre.

det samfundsmæssige fællesskab.
Dette fællesskab kan være familien, skolen, kammeratskabsgruppen, arbejdspladsen eller det lokale
netværk. At integrere mennesker vil
således sige at bringe dem i stand
til at være medlemmer af dette fællesskab. Her kan socialpædagogikken reagere defensivt ved at sætte
sine integrationsstrategier ind, når
afvigelsen er konstateret – eller ved
at reagere offensivt, dvs. forebyggende over for samfundsgrupper,
hvis livsbetingelser ikke sætter dem
i stand til at deltage i det såkaldte
”normale liv”.

Punkterne 1 og 2 tilbyder en afgrænsning fra psykiatrisk, medicinsk, terapeutisk og politimæssigt arbejde, hvor
perspektivet er behandling eller strafferetslige sanktioner og netop ikke er
pædagogisk.

Integrationsperspektivet er det særlige ved socialpædagogikken og afgræn
ser faget over for almenpædagogik
og (special)undervisning. Socialpæda
gogikken integrerer. Socialpædagogikken
er også en del af socialiseringen og
kvalificeringen ligesom almenpædagogikken bidrager til integration. Der er
således gensidige overlap mellem de
to fagområder. Men almenpædagogikken og undervisningen yder det særlige bidrag til socialiseringen, gennem
læreprocesser organiseret som fag at
kvalificere til samfundslivet.
Bent Madsen indkredser dimensionerne i henholdsvis undervisning og

3. F ormuleringen fremhæver endvidere
socialpædagogikken som værende
båret af bestræbelser på at integrere truede mennesker til og i
samfundet. Her understreges det,
at socialpædagogik er en særlig
handling, nemlig en integrationshandling over for mennesker, der
af forskellige grunde står uden for
Undervisningens styrker
Struktur og målrettethed
Snævert og præcist fokus
Deduktiv proces		
Indholdet primært		
Asymmetriske relationer		
Teoretisk orientering		
6

Socialpædagogikkens styrker
Spontanitet og impulsivitet
Bredt og diffust fokus
Induktiv proces
Forholdet primært
Symmetriske relationer
praktisk orientering
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Læreren: jeg føler mig som en dårlig lærer, hvis jeg ikke når det, jeg
har planlagt. Jeg har et mål, noget børnene skal lære. Hvis jeg ikke
når det er jeg ikke tilfreds med mig selv, arbejdsglæden forsvinder.
Pædagogen: er barnet umuligt, når jeg simpelthen ikke piktogrammerne. Man må ha’ sig selv med! Jeg lægger vægt på, hvordan jeg har
det sammen med børnene.
Læreren: jeg har et fagligt kriterium, jeg ønsker at efterstræbe et
mål. Børnene kræver mere tid, derfor er det vigtigt at nå tingene
hver dag.
Pædagogen: piktogrammer er ok, men ikke det vigtigste.
Læreren: jeg trives bedst, når der sker noget, og tingene er
strukturerede
(Benedicte Madsen
pædagog- og lærerfaglighed illustreret gennem dialog i det tværfaglige samarbejde i Stensagerforsøget)22

socialpædagogik således:20
Undervisning kan forstås som en målrettet og specialiseret form for social
aktivitet, der har som intention at
stimulere læring.21 Man kan sige at
undervisning er en bevidst og systematisk samfundsmæssig og kulturel
påvirkning (benyttelse, fremme af) af
potentialet for indlæring.
Man kan sige, at undervisningens
fokus er: gennem læreprocesser organiseret som fag at kvalificere til samfundslivet. Således er fokus – sagen
– den faglige viden, strukturen og
målrettetheden.
Læring foregår ikke alene i skole og
uddannelse. Men i skole og uddannelse tilrettelægges et curriculum (en

læreplan) som indlæringen målrettes
mod. Der er en bestemt hensigt, et
bestemt mål med den pågældende
læreproces. Omstændighederne i form
af lokaler, materialer og indhold tilrettelægges, så disse bedst tilgodeser
målet. Al indlæring sker ikke af sig
selv. Undervisning kan opfattes som
det, læreren prøver at gøre for at stimulere elevernes læringsaktiviteter. I
undervisning er der mange faktorer,
der spiller ind. Elevens forudsætninger;
kognitive, sociale, personlige; lærerens
viden, lærerens evne til at arbejde og
benytte hensigtsmæssige tilrettelæggelsesformer (didaktikken). Relationen
lærer og elev. Omgivelserne; lokaleforhold, materialer, osv.
Undervisning er kvalificerende.
7

Specialpædagogik 3· 2006

Læreren har fokus på kvalificering. I
specialundervisning er der sat mål for
elevens udvikling i den individuelle
undervisningsplan. Lærere i specialundervisning har viden om mennesker med særlige behov samt udvidede
muligheder for at differentiere i relation til forskellige behov. Denne viden
og indsigt kombineret med didaktiske
fremgangsmåder er lærerens særkende.

aktiviteter. Og det var synd for dem, så
det er vi holdt op med, og nu er de mere
tilfredse.

Søren Langager ser en fare i tendensen
til marginalisering af de udviklingshæmmede, hvor der spores en aftagende interesse for at sikre åndssvage
rimelige vilkår hvad angår undervisning. Årsagen skulle angiveligt være,
at specialskolerne løbes over ende af
Lektor Søren Langager, der har arbejnye målgrupper: sindslidende, senhandet meget med relationen med specialdicappede mv. Parallelt hermed spoundervisning og den
res en interesse for at
Vi har prøvet nogle afgrænse undervisning
socialpædagogiske
gange at sende
dimension indleder en
fra henholdsvis socialartikel om emnet sålepædagogik og terapi.
vores psykisk
23
des: Man skal høre
Søren Langager24 taler
udviklingsmeget før ørerne falom, at den sociale pædahæmmede på
der af, lyder en gamgogik kan være med
mel talemåde. Det var
højskole, men det til at skabe rum, hvor
jeg dog ved at opleve
var en dårlig ide. eleverne kan være uden
en dag i forsommeren
absolut at skulle noget.
1993, hvor jeg var ude og holde oplæg
At den sociale pædagogik er karakom tendenser i voksenspecialundervisteriseret at ”være”, hvor undervisningen i amtsligt regi og under frokoningen er karakteriseret af at ”ville”.
sten sad ved bord med en embedsmand
Undervisning er en konstruktion – en
fra amtet. Da jeg udtrykte overraskelse
kulturelt bestemt måde at arrangere
over, at amtet havde nedprioriteret spelæringssituationer på. Undervisning
cialundervisningsaktiviteter for voksne
kan suspenderes, det kan socialpædapsykisk udviklingshæmmede til fordel
gogik ikke på samme måde. I socialfor de beskyttede værksteder og socialpædagogikken handler det om menpædagogisk arbejde i bofællesskaberne,
nesker, der på grund af vanskeligheder
svarede han, at de havde dårlige erfamellem dem og omverdenen er henvist,
ringer med undervisning og især brede
hvorfor omsorgsrelationen går forud.25
undervisningsaktiviteter som højskoleHolder vi os fortsat til den pædagoophold. Som han sagde: ”vi har prøvet
giske side af sagen kan vi sige, at
nogle gange at sende vores psykisk
mens undervisningen har udfordringens
udviklingshæmmede på højskole, men
karakter, hvor eleverne åbnes mulighed
det var en dårlig ide. Da de kom hjem
for at overskride deres aktuelle situavar de utilfredse og begyndte at stille
tion gennem nye handlemuligheder,
krav til deres boligforhold og værksteds8
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er den sociale pædagogik forpligtet på
tilbageholdenhed, idet den tilbyder sig
som omsorg og livsrum i den aktuelle
situation.26
Hvor undervisning er et tilbud til eleven er socialpædagogikken karakteriseret ved at være et vilkår, fordi den er
afhængig af en særlig indsats. Således
går den sociale dimension altid forud
for undervisningssituationen.
Et yderligere synspunkt præsenteres
af Jean Marie Soulié, der forklarer
ønsket om at afgrænse undervisningen
fra pædagogikken således: Det tror jeg
hænger sammen med tendensen til, at
socialpædagoger i stigende grad ønsker
at overtage undervisningsopgaver især
inden for undervisning af de allersvageste. Der hvor det er svært at skelne mellem undervisning og socialpædagogik.
Men også fordi undervisningsbegrebet
og lærerrolleopfattelserne er så diffuse
størrelser.
…og det er vel ikke forkert at sige,
at lærernes faglige situation i dag
er sådan, at han må begrunde sin
eksistens, synliggøre sin undervisning
og fremvise entydige resultater af, at
undervisning kan ”svare sig”. Han må
argumentere for sin berettigelse.27

Faglighed: hvem skal hvad og
hvorfor?
Ved at se fagligheden i relation til den
uddannelsespolitiske udvikling illustreres det, hvordan skiftende holdninger
til mennesker med særlige behov har
været afgørende for muligheder i samfundslivet. Under forsorgen betragtede
man primært de åndssvage som patienter. Forsorgen var domineret af læger

og plejere frem til 1959-loven. BankMikkelsen udtaler om denne periode:
Jeg troede i øvrigt længe på, at der
fra medicinsk hold ville komme en stor
udvikling inden for området. Vi ansatte
så mange læger, at vi havde flere læger
ansat i forhold til
Man skal ikke sætte
befolkningstallet end
noget andet land i åndssvage til at lege
verden. Det blev imid- med små gummidyr
lertid ikke i lægernes
fodspor, udviklingen eller rangler.
fandt sted; dog havde vi stor glæde af
at få ansat pædiatere og børnepsykiatere - og hygiejnen på institutionerne
blev da også bedret.28
Tidligere holdninger har i en lang
periode være en hindring for, at den
åndssvage har kunnet udvikle sig og
måske ligefrem produceret åndssvage.
De åndssvages hårdeste skæbne – som
gruppe – er nok, at man har villet
beskytte dem.29
Holdningen ændredes til, at de åndssvage er psykisk hæmmede, men har
som alle andre mulighed for at udvikle
sig: til grænsen for det legemligt og
åndeligt mulige. Startpunktet og endemålet er forskelligt fra gennemsnittet, men åndssvage er dynamiske som
andre, og trænger derfor til påvirkning.
Hvis man lægger dem åndeligt i seng på
institutioner, så lærer de aldrig at gå.30
Det er meget farligt kun at forvente
begrænsede reaktioner. Åndssvage skal
som vi andre lære hver dag og have
opgaver, de kan klare, men som samtidig er så svære, at de skal yde noget.
Man skal ikke sætte åndssvage til at
9
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lege med små gummidyr eller rangler.
Det gjorde man for 50 år siden, men
ikke i dag.31
Undervisning er en særlig indføring i
samfundet. Analyseres spørgsmålet om
faglighed i uddannelsers pædagogiske
og samfundsmæssige betydning, så
har uddannelse to perspektiver: socialiseringsperspektivet
Undervisning og kvalificeringsperhandler om at spektivet, der ser på
individet
stræbe. Vi er, hvad hvordan
sættes i stand til at
vi udfordres til at leve op til de krav,
blive. et samfund stiller.
Fokus er på læring.
På eleven og på elevernes læreproces
og udvikling.
Det er diskriminerende at tale om,
at nogle samfundsgruppers uddannelse
kan varetages af andre faggrupper. At
nogle grupper således ikke har ”kvalificeret” sig kognitivt? fagligt? socialt?
Til at modtage undervisning af læreruddannede.
Hver faggruppe (læger, lærere,
pædagoger, psykologer) har sin uddannelsesmæssige ”habitus”, sin tilgang,
sin faglige synsvinkel. Lærerens habitus er socialiserende og kvalificerende.
Undervisning handler om at stræbe.
Vi er, hvad vi udfordres til at blive.
I alle uddannelsessammenhænge er
det vanskeligt i begyndelsen, og mod
slutningen af uddannelsen er personen
”vokset” fagligt og personligt. Hvis vi
ikke udfordres er vi i fare for at gå i
stå åndeligt. I uddannelse udnytter
vi potentialet for udvikling og læring.
Det er ikke altid vi kan se, hvad det vi
lærte skal bruges til nu og her, men
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vi har det med i værktøjskassen hele
livet, og det bliver brugt. At føle sig
kompetent, at kunne, er en væsentlig
del af det at være menneske.
Det er diskriminerende at begynde
at tale om at udelukke nogle samfundsgrupper fra uddannelse. Uddannelse
er en måde at tage lige del i samfundslivet på. Mennesker med særlige
behov skal have ret til undervisning og
uddannelse som alle andre.
Faglighed: hvem skal hvad?
Er et spørgsmål om alles ret til
uddannelse.
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