
Fra dårekister til 
handleplaner 
 
Tiderne ændrer sig for os alle og nye 
opfattelser af den måde vi lever på 
kommer til. Det som er givent i dag, er 
måske helt ulogisk i morgen. Det kan 
man tydeligt se mange eksempler på, 
hvis vi kigger på vores samfunds-
udvikling og tager et tilbageblik i 
historien. Hvis vi retter øjnene mod de 
mennesker, der gennem tiderne er 
blevet opfattet som "anderledes" er 
der sket gevaldige forandringer. I dag 
er det sådan for os alle, at vi har 
ansvar for vores egen tilværelse og 
skabelsen af "det gode liv." Dette 
gælder også for fysisk og psykisk 
handicappede i den udstrækning det 
lader sig gøre. Processen dertil har 
langtfra været nem og tilværelsen 
som "anderledes" har været hård og 
grusom. Det er stadig ikke så langt tid 
siden det var sådan og de store 
forandringer der er sket, er faktisk 
meget nye. Den pædagogiske 
profession der står bag arbejds-
området i dag er blevet til og bygger 
på de værdier, man har opbygget 
gennem tiderne i kampen for et 
værdigt liv for alle mennesker. 
 
Galehuse og dårekister 
 
At man engang var "bange" for dem, 
der ikke kunne betegnes som 
"normale" og set dem som noget 
"farligt" og "sygt" der skulle gemmes af 
vejen, har været altoverskyggende. 
Manglende viden og indsigt om 
hvorfor disse mennesker var født 
"anderledes" og en helt anden 
samfundsorden og opfattelse af 
virkeligheden, samt religion har været  

 
Eksempel på en dårekiste fra Belgien 1884. 
Den lille åbning blev brugt til at give den 
indespærrede sin mad. 
 
 
nogle af årsagerne til den måde man 
behandlede disse mennesker på. 
Man mente, at de var besatte af 
onde ånder og at de måske endda 
smittede. Grækerne troede også at 
psykiske lidelser var begrundet i 
fejlagtige sammensætninger af 
legemets væsker. Så fik man et barn 
med psykisk eller fysisk handicap 
”skilte" man sig af med dem efter 
fødslen ved, at ligge dem ud i skoven 
eller gemme dem væk i et skur.  
Alle svage i samfundet som blinde, 
døve, handicappede, psykisk syge 
mv. blev indespærret sammen i 
såkaldte galehuse og senere isoleret 
og lagt i lænker, da man ikke mente 
det var godt, at de var sammen med 
andre ”syge”.  De mest voldsomme 
tilfælde blev indespærret i dårekister, 
som kunne variere i størrelse og form 
og som der altid var mangel på. I et 



tilfælde i Danmark var en kvinde 
spærret inde i en dårekiste i 18 år indtil 
hendes død. ”Mildere” tilfælde af 
syge kunne få lov at færdes frit, 
medmindre de ikke fik anfald, for så 
blev de spærret inde i et bur og 
placeret i et udhus eller en stald, indtil 
der var faldet ro på personen igen. 
Det var også anset for stor morskab 
for byens borgere en gang om året at 
"slippe dem løs" for at se, hvordan de 
så reagerede.  
 
Institutioner og medicinering 
 
Fra de trange uhumske forhold fulgte 
en tid, hvor de stadig var gemt væk, 
men nu til kliniske forhold, hvor de var 
omgivet af læger og plejere og hvor 
hverdagen stod på fiksering, 
fastspænding og medicinering, så de 
var til så lidt gene som overhovedet 
muligt. Institutionerne husede også 
tusindvis af børn, hvor mange var 
blevet afleveret som spæde og derfor 
tilbragte et helt liv på institutionen. 
Mennesker med autisme, spastiske 
lammelser og hjerneskader var også 
anbragt på institutionerne. Det var et 
ganske uværdigt liv uden omsorg, 
forståelse og frihed. Et liv i isolation 
med daglig tvang og ingen 
rettigheder overhovedet. Her var 
lægerne den retningsgivende 
autoritet og psykiaterne beklagede 
sig over, at deres faglighed blev 
betvivlet og de ikke kunne få 
patienterne til at ses på anden, men 
lige linje med alle andre syge 
patienter. Nogle patienter lå i 
spændetrøjer fra morgen til aften. 
Først i 1979 udsendte socialministeriet i 
Danmark en bekendtgørelse, der 
forbød tvang og med regler for 
fiksering. Forskellige 

behandlingsmetoder og 
medikamenter var blevet taget i brug 
og afprøvet som fx elektrochok og 
det kendte kirurgiske indgreb ”det 
hvide snit”. Det hvide snit blev 
udbredt i 1930’erne og skulle dæmpe 
angst og uro, men i stedet resulterede 
det ofte i at patienterne blev 
afstumpede eller ligeglade, mens 
mange døde af de omfattende 
hjerneskader det ofte medførte. 
Udviklingshæmmede børn ned til 6 år 
blev udsat for indgrebet, som blev 
foretaget helt op til 1970’erne.  
	  

 

 
Forældre til udviklingshæmmede fik det råd 
af lægerne, at aflevere deres børn lige efter 
fødslen, glemme dem og få nogle nye raske 
børn. Arkivbillede Forsorgsmuseet	  

	  

Humanistisk og moralsk 
behandling 
 
Der skete nu store fremskridt med 
medicinen til psykisk syge 
(psykofarmaka) og det 
revolutionerede det psykiatriske felt. 
For medicinen kunne det samme som 
de kirurgiske indgreb, bare uden faren 



som kirurgien udgjorde. Det kunne 
bruges til psykopater, psykoser, OCD, 
ADHD, skizofreni mv. Samtidigt var der 
en stigende modstand mod den 
behandling, der var blevet givet disse 
mennesker og samfundet kunne ikke 
længere tolerere dette. Lægerne 
havde ikke længere hovedrollen, 
men i stedet blev det et område for 
omsorgsgivere og man begyndte at 
bygge bofællesskaber og skabe 
gode, trygge forhold for den enkelte. 
Mange skulle have omlagt deres liv 
fra tvang og mishandling og fik 
pludselig rettigheder og blev hjulpet til 
en mere anstændig tilværelse. 
Forskellige hjælpemidler til 
kompensation af den enkeltes 
handicap blev introduceret og regler 
for hele området for mennesker med 
funktionsnedsættelser blev iværksat, 
for at give dem en så værdig 
tilværelse som muligt. Dette skyldtes 
mange forkæmpere på området, 
som virkelig ønskede at ændre på det 
menneskesyn, der hidtil havde 
domineret.  
 

 
Hjælpemidler, samtykkeregler og retningslinjer 
for magtanvendelse er noget af de ting, der 
har hjulpet mennesker med funktions-
nedsættelser til et værdigt liv. 

Etik og handleplaner 
 
Anno 2011 er målet at skabe et liv så 
nær det normale for en person med 
en eller anden form for handicap. 
Medbestemmelse, brugerinddragelse  
 
 

 
Lille dreng med autisme til hest. Ridning kan 
være med til at styrke motoriske, men også 
kognitive færdigheder hos handicappede. 
 
og frihed til at vælge, er nogle af de 
grundlæggende rettigheder, der 
præger området nu. Der er krav om 
at have egen bolig og om, at der 
laves en handleplan, så den enkelte 
får mulighed for at udvikle sine 
potentialer og derved opnår en høj 
grad af livskvalitet. Man er altså gået 
fra en tillært hjælpeløshed, hvor man 
mistede evnen til at forvalte sit eget liv 
til nu, at skulle sætte præg på sit eget 
liv i det omfang det kan lade sig gøre. 
Der er mange forskellige tilbud til 
mennesker med funktions-
nedsættelser og de pædagoger der 
er del af deres liv, skal være med til at 
sikre, at deres rettigheder og 
muligheder i videst omfang bliver 
givet til dem. Den pædagogiske 
tilgang er drevet af trangen til at give 
omsorg og nærvær, samt at hjælpe. 
Drivkraft og autencitet er derfor vigtigt 



i et fag, som af nogen kritiseres for at 
have en lidt uklar professionel profil. 
Men netop det kammeratlige og 
uformelle forhold i hverdagen er en af 
de værdier professionen har arbejdet 
sig hen imod i dag. At der bagved 
hviler professionelle ansvar og 
kompetencer hos pædagogen, som 
dermed kan hjælpe de mennesker 
der arbejdes for, er helt afgørende. 
 
Fremtidens værdier 
 
De mange forandringer skyldes flere 
ting. Ændrede menneskesyn, værdier 
og dedikerede personer, der har 
kæmpet sagen for dem, der ikke selv 
har kunnet kæmpe deres sag. At 
man som fysisk og psykisk 
handicappet har de samme 
muligheder som alle andre og kan 
være en del af samfundet på lige 
vilkår med alle andre mennesker. At 
det selvfølgelig er relativt i nogle 
sammenhænge og rent praktisk ikke 
altid kan lade sig gøre er klart. Men 
bestræbelserne for at skabe 
mulighederne er helt essentielle, da 
det er den eneste måde, vi kan være 
vores samfund bekendt. Vi har en 
lovgivning, serviceloven fra 1998, som 
varetager og sikrer den enkelte 
borgers rettigheder. Samtidigt er de 
mennesker der til dagligt arbejder 
med borgerne, forpligtet til at sørge 
for ikke alene deres velbefindende, 
men også på, at de får de 
muligheder de har krav på og som de 
måske ikke selv har viden eller 
handlekompetence til selv at stille 
krav om. Altså at se på muligheder 
frem for begrænsninger.  
 
Det tilrettelagte liv forårsager 
inaktivitet og lavt selvværd, mens 

valgfrihed og udfordringer på vejen 
giver styrke og kompetencer. Dog er 
det vigtigt ikke at stille større krav end 
der kan leves op til, da man også må 
erkende de vilkår den enkelte står 
med. Men den lange vej til hvor vi er i 
dag, er noget vi skal værdsætte og 
selvfølgelig huske på, at fortidens 
grumme ansigt skal ses i forhold til den 
viden, man havde dengang. Netop 
manglende viden, tidens vilkår 
kulturelt og økonomisk, har været 
afgørende for den måde, man har 
håndteret området på. I 
bestræbelserne på at ændre på 
dette har vores samfund og 
vidensbasis måtte udvikles. Det vi gør 
nu vil ganske givet også se meget 
anderledes ud om 50 år, for tiderne 
ændrer konstant på vores opfattelser 
at tingene. Det vigtigste er, at vi 
bibeholder vores humanistiske 
værdier og nærer og plejer ønsket 
om, at vi alle skal kunne få et så godt 
liv som muligt, uanset hvilke 
livsbetingelser vi fødes med. 
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