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Tom Eriksen, speciallærer på Grønnehaveskolen, Nykøbing Sj. En afd.
af Brunhøjskolen, Holbæk.

Om at have,
at elske og at være
Artiklen handler om de tanker man kan gøre sig i og under udar
bejdelse af en ressourceprofil, og med hvilken fordel man kan gøre
ressourceprofilen mere omfattende til glæde og gavn for både det
menneske, det handler om og arbejdsmarkedet.

De der ikke umiddelbart kan glide ind
på arbejdsmarkedet skal have lavet en
ressourceprofil.
Ressourceprofilen er et redskab til at
finde frem til borgerens mulige arbejdsevne og foretage en matchning af denne
i.fh.t. det aktuelle arbejdsmarked.
Som det fremgår nedenfor, udgør
det at have et arbejde kun en mindre
del i Allardts opfattelse af det gode
liv, og for mange af de mennesker, der
har et alvorligt handicap, virker det
derfor ikke særlig meningsfuldt udelukkende at fokusere på deres relation
til arbejdsmarkedet.
Måske kan man forestille sig en
udvidet ressourceprofil, der inddrager
flere af livets områder, og som kunne
blive brugbart i bl.a. den kompenserende specialundervisning for voksne.
Den finske professor i sociologi
(og æresdoktor ved Kbh. Universitet)
Erik Allardt definerer velfærd ud fra

et behovsbegreb, der indeholder tre
begreber: At have, at elske og at være.
I Allardts optik skal sociale problemer forstås som fravær af velfærd.
De tre begreber indgår i en gensidig
relation i ideen om det gode liv:
At have indkomst, boligstandard,
beskæftigelse, helbred og uddannelse
er den materielle del af velfærden.
At elske betyder at have gode følelsesmæssige relationer i det naboskab
og lokalsamfund, som man bor i, i
familien og med sin vennekreds. Det er
den sociale side af velfærden.
At være anset eller have prestige, at
være uerstattelig, at være i besiddelse
af politiske ressourcer eller interessante
fritidsbeskæftigelser hænger sammen
med personlig udvikling, kreativitet og
selvrealisering. Man kunne godt kalde
det velfærdens psykologiske side.
(Social Kritik 100/2005 s. 75-76).
De mennesker, vi i daglig tale kalder
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handicappede, har nogle begrænsninger i det, de kan eller tør. Det kan
skyldes fysiske eller psykiske begrænsninger af forskellig art. Der kan være
tale om lammelser i arme eller ben,
eller en sindslidelse for blot at nævne
et par eksempler.
Der er altså noget som de ikke kan
eller tør, og som forhindrer eller gør
det vanskeligt for dem at have, at elske
og at være.
At kunne og at turde er relative begreber. Hvis de skal give mening, skal de
kobles med noget andet; altså noget
som vi kan eller ikke kan, og tør eller
ikke tør. Og for alle mennesker gælder
det, at der er noget vi kan og tør, og
noget vi ikke kan eller ikke tør.
At kunne er et flydende begreb. Der er
ikke en fast og præcis grænse mellem
”at kunne” og ”ikke kunne”. Der er
ting vi kan helt på egen hånd, ting
vi kan med støtte, og ting vi slet ikke
kan, og det kan veksle afhængigt af
den konkrete situation.
Det er forskellige instanser, der kan
afgøre om vi ”kan” eller ”ikke kan”,
og det afhænger også af, hvilken målestok, der bliver anvendt.
Hvis vi f.eks. ser på det at kunne
køre bil:
•  Jeg synes selv, jeg kører udmærket.
• Min svigermor synes, jeg kører for
stærkt.
• I forhold til Tom Kristensen (seksdobbelt vinder af Le Mans) kører
jeg ikke specielt godt.
• Jeg har papir på, at jeg kan og må
køre bil.
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• H
 vis jeg kom op til en ny køreprøve, vil jeg i lighed med de
fleste rutinerede bilister dumpe til
teoriprøven, (og muligvis til den
praktiske prøve); mens en nybagt
bilist på 18, der netop har bestået
køreprøven med glans, først nu
skal til at erhverve sig den erfaring, der gør ham til en god og
sikker bilist.
Der er altså ikke en fast grænse
mellem at kunne og ikke kunne, og
forskellige instanser når til forskellige
resultater, når de skal vurdere kan eller
kan ikke.
De forskellige instanser kan være
mig selv, personer i min familie eller
mit netværk, en autoritet, tilfældige
personer på min vej eller institutioner
i samfundet. Vurderingen kan evt. ske
i form af test eller eksamen.
At turde tager i modsætning til at
kunne udgangspunkt i personen selv.
Det er forskelligt, hvad vi tør eller
ikke tør. Nogle tør ikke røre ved en
edderkop, andre tør ikke tage ordet
i en større forsamling, hoppe ud fra
femmeter vippen i svømmehallen eller
benytte offentlige transportmidler;
men i lighed med at kunne er der ting
vi tør alene, ting vi tør med støtte, og
ting vi slet ikke tør.
At ville tager også suverænt udgangspunkt i personen selv.
I sin positive form udtrykker det
et behov, en lyst eller et ønske, og i
sin negative form en personlig grænse
eller afstandtagen.
Man kan stille uddybende spørgsmål som: ”Hvorfor vil du/vil du ikke
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det?” Der kan argumenteres med, at
det er farligt/ikke spor farligt, dumt
eller klogt; men i sidste ende må man
acceptere, at det er det personen vil
eller ikke vil.
I negativ form udtrykker kan ikke og
tør ikke afmagt, i modsætning til vil
ikke som er et udtryk for magt. (Om vil
ikke evt. i virkeligheden dækker over
et kan ikke eller tør ikke kan dog være
temmelig vanskeligt at finde ud af.)
Ingen af de tre begreber er statiske;
men kan udvikle sig i både positiv og
negativ retning.

Kort om ressourceprofilen
En ressourceprofil er et redskab til
at finde frem til en borgers mulige
arbejdsevne. Den består af 12 elementer i 5 grupper, og inden for hver
gruppe skal der foretages en vurdering
af:
• A
 ktive ressourcer (som umiddelbart kan bruges på arbejdsmarkedet)
• Udviklingsmuligheder (passive
ressourcer, som kan udvikles til
aktive)

• B
 arrierer (de begrænsninger borgeren har i forhold til arbejdsmarkedet)
De aktive ressourcer er det som borgeren kan, vil og tør.
Udviklingsmulighederne beskæftiger
sig med det som borgeren kan komme
til at kunne, ville og turde.
Barrierer er det som forhindrer borgeren i at kunne, ville og turde i.fh.t.
jobfunktionerne.
En barriere er ikke nødvendigvis en
uoverstigelig forhindring. Måske er det
er problem, der kan løses ved hjælp af
et hjælpemiddel, ved tilrettelæggelse
af jobfunktionen, eller måske kan
man ved at se nærmere på ressourcer
og udviklingsmuligheder finde en vej
rundt om en barriere.
Formålet med ressourceprofilen er altså
at finde frem til borgerens mulige
arbejdsevne og at matche borgeren til
arbejdsmarkedet.

Ressourceprofil
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En udvidet ressourceprofil
Hvis man udvider ressourceprofilen til
også at omfatte det Allardt forstår som

det gode liv, vil figuren komme til at
se sådan ud:

Udvideet
ressourceprofil

I denne model er det ikke blot borgerens arbejdsevne der er i fokus, men
hele borgerens livssituation, herunder
det som nogle kalder medborgerkompetence, og som Lena Carlsson beskriver på følgende måde:
”- at et menneske formår at påvirke
sin situation ved at anvende sin kompetence på en sådan måde, at hun kan
bringe sig videre ind i nye interesseområder, kundskabsområder, livsprojekter
eller arbejdsopgaver”. …….”Det handler således om, at individet har nået
et sådant niveau i sin kundskabsmæssige og personlige udvikling, at han
/hun kan anvende sine kundskaber,
sin viden, sit mod og sin selvtillid til
både at skaffe sig nye interesser og til
selvstændigt at skaffe sig kompetencer
inden for områder som tidligere var
ubekendte. Gennem dette kan også
drømme og livsprojekt blive til virkelighed.” (”Specialpædagogiken og
medborgerskapet ”Nordisk Tidsskrift for
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Spesialpedagogik 1/2003 - Min oversættelse).
Til sagsbehandlernes arbejde med at
udarbejde en ressourceprofil er der et
samtaleskema, der dækker 12 forskellige elementer fordelt på 5 grupper. En
udvidet ressourceprofil kræver naturligvis et udvidet skema, der indeholder
de områder, som Allardt nævner.

Og hvad kan man så bruge en
udvidet ressourceprofil til?
En udvidet ressourceprofil med tilhørende samtaleskema kunne være et
glimrende redskab i forbindelse med
udarbejdelse af undervisningsplaner i
den kompenserende specialundervisning for voksne.
Formålet med denne undervisning
er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, så borgeren får
bedre muligheder for at deltage aktivt
i samfundslivet. Målet er at forbedre
borgerens fysiske, psykiske og sociale
handlemuligheder, så han/hun kan
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leve en tilværelse så nær det normale
som muligt, eller sagt med andre ord,
at han/hun får, hvad vi almindeligvis
forstår ved et godt liv.
Opgaven er, med udgangspunkt i
borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder – altså det han/hun kan, tør
og vil, eller kan lære at kunne, ville og
turde –, at kompensere for det borgeren ikke kan og ikke tør, så han/hun
får begrænset sit tab af velfærd mest
muligt.
At deltage aktivt i samfundslivet er
også job eller uddannelse, og det er
muligt, at et job skal være en vigtig
del af det gode liv for netop denne
borger; men det er langt fra tilstrækkeligt for mennesker med et handicap
udelukkende at fokusere på en placering på arbejdsmarkedet. Det må
nødvendigvis også ses i sammenhæng
med resten af det liv, som jo gerne skal
hænge sammen.
For mennesker, der har et alvorligt
handicap, kan det allervigtigste og
vanskeligste være at få de sociale relationer til at fungere ordentligt f.eks. i
fh.t. familie, venner, naboer, lokalsamfundet. Eller det kan være det, Allardt
kalder den psykologiske side af velfærden, der kræver en indsats.

Forestillingen om, at det at få et
arbejde i sig selv løser de problemer et
menneske med et alvorligt handicap
har at slås med, er i bedste fald naiv.
Når man lægger pres på disse mennesker for at få dem ud på arbejdsmarkedet, risikerer man at slå deres
møjsommeligt opbyggede tilværelse i
smadder. Og i øvrigt kan et arbejde i
sig selv jo være både fysisk og psykisk
belastende.
En udvidet ressourceprofil, der indeholder det, Allardt forstår som det
gode liv, kan afdække, hvilke indsatsområder, der er de vigtigste for lige
netop denne borger med dette konkrete handicap og denne konkrete livssituation. Uanset hvilken ressourceprofil, der er tale om, skal den naturligvis
udarbejdes i samarbejde med borgeren
og i videst muligt omfang inddrage
borgerens ønsker og forestillinger om
fremtiden.
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