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•Generelle problemstillinger

•Det relative handicapbegreb

• Inklusion

Emner



Vanskeligheder

Hos børn med epilepsi ses kognitive problemer 

oftere end hos andre
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Epilepsi og problemer

• 70 % af dem, der har epilepsi, klarer sig normalt

• 75 % bliver anfaldsfri

• 40 % oplever bivirkninger

• 30 % har problemer (hele tiden eller af og til)



En sygdom i hjernen

• Social forståelse

• Arbejdshukommelse

• Forståelse af sprog

Brodmann (1868-1918)



Indlæring
For at lære, benytter man mange kognitive funktioner på en gang

Er én eller flere påvirket, så kan indlæring blive påvirket



Et barn gør altid det rigtige, hvis det kan!



Krav til det moderne barn fra omverdenen 
Hvad skal man kunne for at begå sig? 
Barnet skal kunne håndtere en række modsatrettede krav, som er indlejrede som en praksis 

i den institutionelle hverdag. 

1. At tilpasse sig, og at udfolde sig fantasifuldt.  

2. At kunne skifte fra én social arena til en anden og kunne leve op 

til de normer for adfærd, der gælder i forskellige sociale arenaer, 

som ofte er modsatrettede. 

3. At kunne forholde sig refleksivt til både sig selv og deres omverden. Barnet skal 

kunne kigge ind i sig selv og aflægge rapport om sin egen indre opdagelsesrejse/ 

behov/interesser på måder, der er forståelige for pædagogerne. 

4. At virke unik og kunne fremstille sig selv som sådant, samtidig med være i stand 

at deltage på en lang række samfundsmæssige sociale arenaer. 



Skulle vi nu ikke lige…..



Handicapforståelse

• Det relative handicapbegreb

• Funktionsnedsættelsen 
afhængig af konteksten

• Merviden til eleven

• Merviden til omverdenen

• Mestring

• Erkendelse



Det relative handicap

• Hvad hvis det var en kørestolsbruger?

• Hvornår bliver et handicap et problem?

Dokumentationsstandarderne ICS og VUM



Funktionsniveau – nøglen til viden, 
indsigt og pædagogiske redskaber

Diagnose Barnet



Udfordringer

Kilde: SUMH 2014



Man kan komme langt ved at 
justere på rammerne

• Forudse, foregrib, forbered
• Anvis, afled, afskærm
• Anderkend

• Hvor skal jeg være?

• Hvor kan jeg finde tingene?

• Hvornår skal jeg lave noget?

• Hvem skal jeg være sammen med?

• Hvad drejer aktiviteten sig om?

• Hvornår er jeg færdig?

• Hvad skal jeg så?



Et helhedsorienteret skole- og bomiljø til unge med 

epilepsi 

August 2017

Efterskolen på Filadelfia
- anfald ingen hindring



En hverdag og et fællesskab med andre 

unge med epilepsi 

Redskaber til at mestre et liv med 

epilepsi 

Kompetent støtte til faglig og personlig 

udvikling med uddannelse som mål 

Efterskolen på Filadelfia



http://www.youtube.com/watch?v=TpgV2P_e3GM&feature=player_detailpage



• Salamancaerklæringen (1994) 

• Handicapkonventionen (2006)

• Begge tiltrådt af Folketinget

• Dermed også kommunalbestyrelserne

• …og dermed offentlige ansatte (embedsfolk, lærere og pædagoger)

Danmark:

…. 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….

Det relative handicap

FN’s konventioner
- inklusionens grundlov



Fællesskaber

• Inklusion er aktiv deltagelse i fælleskaber

• Man er inkluderet, når man føler sig som en del af fællesskabet

• Balancen mellem faglige og sociale fælleskaber

• Barnets tarv…..



Artikel 3 Generelle principper 
Konventionens principper er

a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlig autonomi, herunder 

frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer 

b) Ikke-diskrimination 

c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet 

d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en 

del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden 

e) Lige muligheder 

f) Tilgængelighed 

g) Ligestilling mellem mænd og kvinder

h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, 

samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet. 



…. Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en 
del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden ……



Barnets tarv

Artikel 7 Børn med handicap 
1. Deltagerstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

børn med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre børn. 

2. I alle foranstaltninger vedrørende børn med handicap skal barnets tarv 

komme i første række. 

3. Deltagerstaterne skal sikre børn med handicap retten til frit at udtrykke deres 

synspunkter i alle forhold vedrørende dem selv på lige fod med andre børn, idet 

børnenes synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med 

deres alder og modenhed, samt ret til at modtage handicap- og alderssvarende 

bistand for at virkeliggøre denne ret.



Artikel 24 Uddannelse  

Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. Med 

henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige 

muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle 

niveauer samt livslang læring, der tager sigte på: .. 

a) at personer med handicap ikke udelukkes fra det almindelige 

uddannelsessystem på grund af handicap, og at børn med handicap ikke 

udelukkes fra gratis og obligatorisk grundskoleundervisning eller fra 

undervisning på mellemtrin på grund af handicap, 

b) at personer med handicap har adgang til en inkluderende og gratis 

grundskoleundervisning og undervisning på mellemtrin af høj kvalitet 

på lige fod med andre i det samfund, hvor de bor, 

c) at der foretages en rimelig tilpasning ud fra den enkelte persons 

behov, 

d) at personer med handicap får den nødvendige støtte i det almindelige 

uddannelsessystem til at lette deres effektive uddannelse, 
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Krisen og hjælpen

” I meget lang tid har jeg kørt på reserverne, 

fået hjulene til at løbe rundt, 

trådt vande på meget dybt vand. 

Men nu er redningsbåden her, 

og de har trukket mig op på dækket. 

Og først NU kan jeg mærke hvor jeg har slået mig. 

Først nu kan helingsprocessen begynde. 

Tak til Filadelfia for at være vores redningsbåd.” 

Citat fra blogindlæg (www.epilepsiforeningen.dk, 2014)









Alle børn vil, hvis de kan!

Et barn gør altid det rigtige, 
hvis det kan!

Alle forældre vil, hvis de kan!

Alle lærere vil, hvis de kan!



Samarbejde er godt for 
barnets udviking og 

trivsel

Samarbejdsdilemmaet

Værdi

Skyggeværdi

Bekymring

Bekymring

+

+

For meget af

det gode

For meget af

det gode

Det positiv 

modsatte
Det positiv 

modsatte

Samarbejdet bliver for meget 

på skolens præmisser

(Skole vs forældre)

Barnet situation forværres 
og kommer i mistrivsel

Efter Carsten Pedersens dilemmadiagram (Pedersen, 2011)

Vi søger alliancer uden for 
samarbejdsrummet for at 
modargumentere og finde 

løsningsalternativer.



Samarbejdsrummet

”udfordringerne 

med barnet”

Fagprofessionel 

Aktør. 
Faglighed
faglig praksis
Diskurser
styringsparadigmer

Forældre 
Sygdomsfællesskaber
Kriser
Erkendelse 

Samarbejdets præmisser

Mestring

Anderkendelse

Faglig formåen

. 



samarbejdsrummet

Det faciliterede samarbejdsrum

BARNET

Mestring

Anderkendelse

Faglig formåen

. 

Skolekonsulent
Facilitator

Epilepsien. 

Fagprofessionel 

Aktør. 
Faglighed
faglig praksis
Diskurser
styringsparadigmer

Forældre 
Sygdomsfællesskaber
Kriser
Erkendelse 


