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ABSTRACT: In this bachelor project I look into the intersections between learning 

disabilities and homosexuality. In Secret Loves, Hidden Lives? (Abbott & Howarth, 

2005) people who have a learning disability describe how it feels to be gay or lesbian 

and struggle with surrounding that often do not comprehend that having a learning 

disability does not imply not having a sexuality. Homosexuality seems to be an even 

harder sexuality to negotiate, since people with learning disabilities have already been 

labelled as not being as ‘smart’ as the rest of the population, which makes the struggle 

for  acceptance – in spite of an additional minority label – even harder. 

Taking on a phenomenological approach I use statements from people who have a 

learning disability and are gay or lesbian to describe these lives. I try to explore at the 

same time how their lives and struggles can be understood through different theories 

of stigma, marginalization and oppression drawing on Goffman, post-structuralism 

(especially Judith Butler) and critical psychology. Trying to find perspectives on how 

to solve the found problems, I add Giddens to the discussion to see how his 

perspectives on agency can point toward a democratization of these people’s right to a 

sexuality. 
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1.1 Indledning, motivation 

En god ven har inspireret mig til at vælge at skrive om tematikken ”homoseksuelle 

udviklingshæmmede” (herefter benævnt HOUH), idet emnet dannede udgangspunkt 

for hans professionsbachelor fra Frøbelseminariet (Kilde, Rasmussen, Thomas & 

Pedersen, 2007). I”Secret Loves, Hidden Lives?” (Abbott & Howarth, 2005), der 

indeholder interviews med HOUH i Storbritannien, tegner der sig et billede af nogle 

mennesker, som ønsker parforhold og seksualitet, men som ikke bliver taget alvorligt 

af deres omgivelser. 

I Danmark uddanner man som det eneste sted i Europa seksualvejledere til at varetage 

pædagogiske opgaver, der har med udviklingshæmmede og deres seksualitet at gøre 

(Buttenschøn, 2001), men i den anvendte danske litteratur vedrørende 

udviklingshæmmede og seksualitet anlægges et individ-baseret eller neurologisk 

fokus (herunder inddeling i seksuelle faser og udviklingstrin: Buttenschøn, 2001; 

neurologi/hjerne: Graugaard, Hertoft & Møhl, 1997), hvorfor man kunne efterlyse 

mere socialpsykologiske og fænomenologiske tilgange til emnet. 

Jeg ønsker i min opgave blandt andet at anlægge et fænomenologisk fokus på, 

hvordan det kan opleves at være HOUH – hvilke temaer og problemer, de selv 

introducerer, for herunder at undersøge hvorvidt disse problemstillinger kan forstås ud 

fra teoretiske begreber. Denne tilgang er inspireret af Husserls anvisning af, at de 

fænomener, vi oplever, som udgangspunkt er virkelige (Schultz, 2001) – hvilket 

danner baggrunden for en fænomenologisk tilgang. Jeg tilslutter mig dog ikke en 

forkastelse af videnskabelige begrebers realitet (som Husserl fremfører), idet jeg 

antager, at de kan danne udgangspunkt for en anden men ligeledes relevant forståelse 

af virkeligheden. Det er blevet anvist, at teoretisk dogmatik kan medføre, at begreber 

benyttes om fænomener, som ikke lader sig indfange af de analyseredskaber, 

videnskaben anvender (Ibid.), hvorfor jeg her vil søge at sammenholde 

analysebegreberne med subjekternes oplevelse af deres livsvilkår, for således at 

påvise en sammenhæng imellem disse to erfaringsmåder og deres relation til emnet: 

HOUH. 

I min undersøgelse af de udviklingshæmmedes situation har jeg valgt ikke at tage 

udgangspunkt i de udviklingshæmmedes kognitive vanskeligheder. Jeg anerkender, at 

udviklingshæmning kan sættes i relation til biologi og neurologi, men jeg ønsker at 

fokusere på ’udviklingshæmning som kategori’ og dennes indflydelse på 

stigmatiseringsprocesser – både i forhold til subjektets egen oplevelse af at være 
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udviklingshæmmet samt i forhold til andres syn på den udviklingshæmmede. 

Stigmatisering kan ses som skabt i et socialt felt, og det er især de sociale processer, 

jeg her vil fokusere på. 

I forhold til kategorien homoseksuel har jeg valgt at medtage biseksuelle, idet de kan 

siges at udgøre en ’gruppe’, der ligeledes potentielt kan have ønsker om at indgå i 

seksuelle forhold til en partner af samme køn. En afdækning af forskelle mellem 

homoseksualitet og biseksualitet ligger uden for denne opgaves fokus. HOUH er her 

tænkt som et begrebsmæssigt samlingspunkt for en undersøgelse af en gruppe 

udviklingshæmmedes kamp for en accept af deres ønske om at indgå i forhold til 

partnere af samme køn og desuden blive en del af homoseksuelle praksisser. 

 

1.2 Opgavens struktur 

Jeg vil starte med at introducere forskellige teoridannelser, der har beskæftiget sig 

med stigmatiseringsprocesser eller marginaliserede subjektpositioner. Det gør jeg for 

at få et begrebsapparat til at forstå de HOUHs situation. Jeg har her valgt at bruge 

Goffman (1975, symbolsk interaktionisme), poststrukturalisme (især Butler, 1993) og 

kritisk psykologi (Mørck, 2006). Herefter vil jeg søge at sætte perspektiver og citater 

fra ”Secret Loves, Hidden Lives?” (Abbott & Howarth, 2005) i relation til teorierne. 

For at sætte et fokus på de HOUHs mulighed for at tilkæmpe sig en accept af deres 

seksualitet, inddrager jeg herefter Anthony Giddens (1994; 1996), idet han i forhold 

til de andre teorier lægger en større vægt på subjektets mulighed for at handle og 

forandre sine livsvilkår. Til sidst vil jeg kort perspektivere, hvorledes denne opgaves 

forståelse af HOUH kan benyttes i praksis. 

 

1.3 Problemformulering 

Hvordan kan man teoretisk og empirisk forstå dobbeltproblematikken ’at være 

udviklingshæmmet og homoseksuel’? og hvordan kan teorierne bruges til at 

perspektivere forandringsmuligheder i forhold til de problematikker, de HOUH selv 

formulerer? 
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2.1 Om normalitet og afvigelse 

Jeg vil starte med at se på Erving Goffmans (1975) undersøgelse af stigmati-

seringsprocesser, da jeg mener, at han har indført nogle gode analysemæssige 

begreber, der belyser stigmaets betydning for sociale interaktioner og subjektets 

sociale identitet. 

Goffman (1975) skelner imellem den miskrediterede og den potentielt miskrediterede 

afhængende af, hvorvidt subjektets stigma er umiddelbart synligt i den sociale 

situation, eller om det kun potentielt ved afsløring vil blive miskrediterende. Dermed 

kan der også skelnes imellem en persons tilsyneladende sociale identitet og hans 

faktiske sociale identitet. Den potentielt miskrediterede kan nemlig forsøge at passere 

som normal eller som tilhørende en anden (og bedre) kategori end hans omgivelser 

ville placere ham i, hvis de kendte til hans stigma. Et stigma er her at forstå som ”en 

speciel slags relation mellem en egenskab og en stereotyp klassificering af 

mennesker” (Goffman, 1975; p. 16). 

Når det gælder udviklingshæmmede vil distinktionen imellem det miskrediterende og 

det potentielt miskrediterende nok især gøre sig gældende i forhold til, hvorvidt 

udviklingshæmningen som stigma er visuelt synligt. Nogle mennesker, der indsættes i 

denne kategori har tydelige udseendesmæssige træk, der straks får andre til at opfatte 

og indplacere dem som netop ’udviklingshæmmede’. Andre vil i højere grad kunne 

passere som normale – måske i kraft af deres udseende men også i forhold til hvor 

gode de måtte være til at agere som om, de besad en social position som normal – her 

især forstået som normaltbegavet. 

Kategorien homoseksuel er nok i højere grad en potentielt miskrediterende kategori. 

Dette stigma bliver ligeledes placeret i kategori 2, men da der ikke er nogen 

sammenhæng imellem eksempelvis fysiske misdannelser eller andre visuelle 

karakteristika og kategorien, vil den homoseksuelle generelt set lettere kunne passere 

som normal – her forstået som normal inden for samfundets forståelse af normal 

seksualitet. 

Idet den stigmatiserede lever i eller med et samfund, vil dette samfunds syn på hans 

stigma også yde indflydelse på hans selvforståelse. Goffman fremfører, at skamfølelse 

ofte vil ramme den stigmatiserede, fordi han ikke kan leve op til det normale. Han 

besidder en egenskab, som er vanærende. I fald den stigmatiserede kan passere som 

normal i en del situationer vil han formentlig i mindre omfattende grad forstå sig selv 

ud fra sit stigma. Nogle former for stigma er da heller ikke betydningsgivende på 
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tværs af alle situationer og kontekster, hvormed den stigmatiserede i nogle situationer 

vil kunne interagere med andre mennesker uden at stigmaet definerer interaktionen og 

hans sociale identitet (Goffman, 1975). 

 

2.2 De stigmatiserede som gruppe    

Selvom det kan indvendes, at bærere af samme kategorisering ikke nødvendigvis 

udgør en gruppe eller på anden vis befinder sig i et socialt netværk, kan det være 

behjælpeligt i undersøgelsen af stigmaets funktion i det sociale at sammenholde 

bærere af samme stigma som en gruppe, der kunne have interesse i eksempelvis at 

ændre, normalisere eller nedtone betydningen af deres stigma. 

Goffman (1975) fremfører, at den stigmatiserede i gruppen har mulighed for at finde 

råd og vejledning i at leve med sit stigma, ligesom han også her kan hente trøst og 

accept hos ligesindede. Dermed kan stigmaet som kategorisering føre til 

gruppedannelser og særlige sammenhænge, den stigmatiserede kan deltage i. Disse 

grupper vil som regel også omfatte de kloge, der ikke selv bærer stigmaet men som på 

forskellig vis er indviet i eller deltager i gruppens praksis, og som allierer sig med 

eller kæmper for den stigmatiserede gruppe. De betragtes som kloge, idet de besidder 

viden om den stigmatiseredes problemer og er fortrolig med gruppens interne praksis 

og diskurs – ligesom gruppen accepterer disse kloge som særligt indviede i gruppen. 

Gruppedannelser blandt stigmatiserede vil ofte danne udgangspunkt for, at gruppen 

bliver repræsenteret i forhold til samfundet som sådan. Til således at forhandle 

stigmaets betydning kan medlemmer af gruppen altså træde frem i offentligheden for 

at påvirke andres syn på gruppen. I forhold til visse stigmatiserede grupper vil de 

kloge også i høj grad fungere som talerør for de stigmatiserede (Goffman, 1975). 

I forhold til de udviklingshæmmede kan man eksempelvis se pædagoger og andre 

uddannede ’eksperter’ som kloge, der danner en relation til og i nogle sammenhænge 

også repræsenterer gruppen. Også pårørende/familierne til de udviklingshæmmede 

kan indtræde i en sådan position. Diverse praksisser for udviklingshæmmede er som 

regel afhængige af og iværksættes af ikke-udviklingshæmmede, hvormed disse kloge 

får en særlig stor betydning for gruppens muligheder i det sociale. 

Homoseksuelle repræsenterer i høj grad sig selv i samfundet som sådan og skaber selv 

sammenhænge og praksisser for gruppen. I forhold til de homoseksuelle kan man dog 

også finde kloge, der deltager i eller sympatiserer med gruppen uden at befinde sig 

inden for en homoseksuel kategorisering (Ibid.). 
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2.3 Feministisk teori og begrebet intersektionalitet 

I ovenstående redegørelse for afvigelse og stigmatisering fremstår den stigmatiserede 

gruppe som en relativt homogen gruppe med nogenlunde samstemmende problemer 

affødt af deres stigma. Med udgangspunkt i denne opgaves fokus på de HOUH kunne 

jeg herudfra analysere henholdsvis diskurser og praksis knyttet til 

udviklingshæmmede og diskurser og praksis knyttes til homoseksuelle. En sådan 

analyse kunne dog i høj grad risikere at overse, hvorledes disse sociale identiteter 

indbyrdes kan indvirke på hinandens betydning og foranledige særlige problematikker 

i subjektets daglige livsførelse. Den HOUH som subjekt vil samtidigt repræsentere og 

konstitueres ud fra flere kategorier, der indvirker på og farver hinanden. Et begrebs 

konnotationer kan desuden ændre betydning grundet dets særlige betydning i 

forskellige praksisser (Mørck, 2006).  

Begrebet intersektionalitet er hentet fra nyere feministisk forskning. Begrebet er 

blevet aktuelt som en afstandtagen fra tidligere feministisk teori, hvor forskellen 

mellem mænd og kvinder dominerede teoridannelsen, hvormed forskellen imellem 

kvinder blev overset (Ludvig, 2006). Feministisk teori blev kritiseret for at omhandle 

’den hvide kvinde’ eller ’den sorte mand’, mens ’den sorte kvindes’ særligt 

undertrykte position ikke blev undersøgt. Intersektionalitet er et perspektiv, der 

fremhæver, at forskellige positioner og kategorier indvirker på hinanden og er med til 

at betydningssætte subjektet i det sociale. Det er et begreb, der har dannet rammen om 

en lang række undersøgelser af, hvorledes et sammenfald af flere stigmatiserende, 

marginaliserende og undertrykte positioner indvirker på subjektets livsførelse og 

selvforståelse (Brotman & Stavroula, 1999; Buitelaar, 2006; Khayatt, 2002; Klesse, 

2005; Ludvig, 2006; Lutz & Bowers, 2005; Moser, 2006; Phoenix & Pattynama, 

2006; Prins, 2006; Samuels & Ross-Sheriff, 2008; Youval-Davis, 2006). En 

intersektionel tilgang indebærer, at man ser diverse kategorier og domæner som 

indbyrdes relaterede, hvormed intersektionalitet bliver et redskab til at forstå 

subjekter, der er bærere af flere stigmatiserende eller undertrykte sociale 

kategoriseringer på én gang (Youval-Davis, 2006). 

Den HOUH vil ud fra denne feministiske tankegang og et intersektionelt perspektiv 

skulle forhandle sin position ud fra de særlige betydninger hhv. ”udviklingshæmmet” 

og ”homoseksuel” tillægges i den pågældende kontekst, hvor disse kategorier 

samtidigt indvirker på hinanden. Desuden vil en lang række andre sociale identiteter 

være med til at betydningssætte den HOUH som subjekt. Kategorier som køn, 
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etnicitet, religion, social klasse, fysiske handicaps etc. vil udgøre grundlaget for, 

hvilke positioner, der bliver mulige i den sociale relation – dvs. hvorledes andre 

forstår den HOUH, og hvorledes denne forståelse af den HOUH skaber muligheder og 

begrænsninger i den sociale situation (Butler, 1993, Mørck, 2006, Søndergaard, 2005, 

Youval-Davis, 2006). Samtidig vil disse kategorier formentlig også danne rammen 

om, hvordan subjektet fortolker sin virkelighed i et mere fænomenologisk perspektiv. 

Som jeg senere vil vende tilbage til, fortæller de HOUH, hvordan de mener, andre ser 

dem – overvejelser, der ser ud til at være kongruente med stigma-teorierne samt 

andres (i opgaven repræsenteret ved pædagogernes) syn på de HOUH. 

 

2.4 Poststrukturalisme og Queer Theory 

I forhold til kategorisering som betydningsbærer både i den sociale interaktion (som 

eventuelt stigmatiserende faktor) og i forhold til subjektets selvforståelse kan det her 

være relevant at rette opmærksomheden imod poststrukturalismen, der netop 

beskæftiger sig med disse betydningsbærere som udgangspunkt for subjektets 

tilblivelse i det sociale. En stor del af intersektionalitetsforskningen trækker desuden 

på en poststrukturalistisk tankegang især repræsenteret ved Judith Butler 

(Søndergaard, 2005; Staunæs, 2004; Ludvig, 2006; Walby 2007; Phoenix & 

Pattynama, 2006; Prins, 2006). 

I poststrukturalismen forkastes subjekt og identitet som faste, naturligt givne 

størrelser. Butler fremfører, at subjektet konstitueres ud fra historisk skabte 

’sandheder’, der kommer til at fremstå og fungere som lov, det virkelige. Det er på 

baggrund af en gentaget citering af loven, den bliver reificeret og får magt i det 

sociale. Subjektet kan dermed ses som citerende loven, der kommer til at danne 

rammen om det, der kan forstås – det som eksisterer i det symbolske (Butler, 1993). 

Kategorier og identiteter er at forstå som symboler, der tillægger subjektet en 

diskursiv mening – det er herudfra subjektet må forhandle sin position. Disse 

kategorier bliver til på baggrund af en abjekt-gørelse af det, kategorierne ikke 

omfatter. Abjekt er et begreb hentet fra latin, der fremhæver, at noget kastes ud af 

kategorien. Kategorien mand er eksempelvis afhængig af abjektet kvinde, der 

afgrænser denne kategori. I forhold til ord-parret mand-kvinde har kvinden stået i en 

såkaldt anden-position i forhold til manden igennem historien (Ibid.). På samme vis 

kan man se hvid-sort, heteroseksuel-homoseksuel som sådanne dikotomier, hvor hhv. 

sort og homoseksuel udgør det andet – det som skal forklares. Her er tankegangen 
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ikke helt ulig Goffman, der ligeledes peger på det samfundsmæssigt normale og 

dominerende: 

”Således finder der for eksempel i en vigtig forstand kun en mandsperson i USA, som 

overhovedet ikke behøver at skamme sig, nemlig en ung, gift, hvid, heteroseksuel, 

protestantisk fader, som har fået en collegeuddannelse, som bor i en by i en af 

nordstaterne, og som er fast beskæftiget, har en frisk hudfarve, en passende vægt og 

højde, og en ikke for fjern sports-karriere” (Goffman, 1975, p. 160). 

Kategorier som betydningsbærere (signifiers) relaterer sig til andre betydningsbærere 

i det symbolske, og det er herudfra, at en eventuel ændring af en kategoris betydning 

kan forhandles (Butler, 1993). Ovenstående mand, der ifølge Goffman ikke behøver at 

skamme sig, kan således ikke vide sig for sikker. Kategorier kan tillægges særlig lokal 

betydning og er ikke faste givne størrelser. Hvad der er at betragte som det andet 

afhænger af, hvad der i den pågældende kontekst anses som normalt (Mørck, 2006; 

Staunæs, 2004). 

Ifølge Butler (1993) kan loven ændre betydning via en omfortolkning/forhandling af 

dens position som virkelig eller naturlig. Da den ikke kan eksistere, uden at vi citerer 

fra den, er den ikke en fastlagt på forhånd givet størrelse. Den eksisterer dog som 

udgangspunktet for subjektets forhandling af sin position. Subjektet bliver således 

interpelleret til en position i det sociale via loven, hvilket vil sige, at eksempelvis køn 

udgør et symbol, hvis lov subjektets handling forstås ud fra. Interpellation er et 

begreb hentet fra strukturalisten Althusser, der anviser, at subjektet i det sociale 

anvises en subjektposition, der stammer fra en ideologisk kategorisering. Ideologien 

eller: loven går således forud for subjektet (Mørck, 2006). I det sociale har man 

særlige forventninger til hvordan hhv. en kvinde eller en mand kan forholde sig og 

agere – hvad en kvinde/mand er. Man kan således ikke indgå i det sociale uden at 

gøre sig forståelig (intelligible) via denne kategori. Kategorien kan så ændre 

betydning i fald en citering eller fejl-citering formår at afsløre lovens historisk skabte 

naturlighed og samtidig formår at åbne kategorien op for genfor-

handling/omfortolkning. 

Queer Theory, som den fremføres hos bl.a. Butler (1993; Burgess, 2006; Valocchi, 

2005) er tænkt som en forhandling af heteroseksualitet-homoseksulitet som dikotomi, 

hvor termen queer benyttes ud fra sin konnotation med ’den skæve/ikke-normale 

seksualitet’. Queer har fungeret som betydningsbærer i en homofobisk forkastelse af 

homoseksualiteten, som værende mindre naturlig end heteroseksualiteten. 
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Homoseksualiteten har været det andet, det som har skullet forklare sig selv. Ved at 

citere ud fra termen queer men samtidig rykke ved dens relation til andre 

betydningsbærere, herunder køn, kan Queer Theory ses som et forsøg på at udfordre 

heteroseksualitet som det virkelige, det naturlige. En sådan forhandling kan 

eksempelvis blive mulig via en belysning af heteroseksualitet/homoseksualitet som 

betydningsbærer gennem historien og denne dikotomis relation til magt (Butler, 

1993). 

Jeg vil senere vende tilbage til, hvorledes også begrebet udviklingshæmning kan 

dekonstrueres som begreb, hvormed nye fortolkningsrammer måske kan blive synlige. 

Det er her ikke min hensigt at forkaste udviklingshæmningens relation til biologien. 

Jeg mener ikke at udviklingshæmning udelukkende er en socialt konstrueret kategori, 

men jeg mener, at en analyse af symbolikken bag begrebet ’udviklingshæmning’ kan 

være med til at belyse positionens stigmatiserende karakter. 

 

2.5 Kritisk psykologi og et fokus på praksis 

Som et sidste perspektiv, inden jeg går videre til en gennemgang af det empiriske 

materiale, ønsker jeg at inddrage dansk kritisk psykologi, repræsenteret ved Line 

Lerche Mørck (2006). Det gør jeg for at have et mere praksisorienteret modspil til 

Butler og poststrukturalistisk teori, der som vist koncentrerer sig om symbolerne og 

betydningsbærerne. Hvilke praksisser, de HOUH deltager i, samt hvilke de ikke 

deltager i, kan formentlig være med til at belyse deres marginaliserede position (og 

deres frustration over denne position), idet de, som jeg skal vende tilbage til, ikke ser 

ud til at blive inkluderet i de praksisser, de ønsker at deltage i (Abbott & Howarth, 

2005). 

Kritisk psykologi, der blev introduceret af Holzkamp (1983), anlægger et fokus på, at 

subjektet lever i et menneskeskabt samfund. Med afsæt i marxismen kritiserer den 

kritiske psykologi ’traditionel psykologi’ for at lade samfundet danne rammen om 

teorien – uden at dette samfund drages i tvivl. Den traditionelle psykologi ses som en 

videnskab, der anviser muligheder for at tilpasse individet til systemet. Kritisk 

psykologi fremføres som en tilgang til psykologien, der vil afdække individets 

handleevne, hvilket vil sige, at subjektet i stedet for at underlægge sig reproduktionen 

af de samfundsmæssige forhold (og dermed indrette sig i afhængighed) kan vælge at 

påvirke disse forhold og realisere muligheden for at skabe andre livsbetingelser. Det 

fremføres samtidig, at eventuelle problemer, som subjektet måtte ses som bærer af, 
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som udgangspunkt er opstået som en følge af samfundsmæssige forhold, hvorfor det 

også er en ændring af disse samfundsmæssige forhold, der kan hjælpe subjektet 

(Ibid.). 

Den danske, kritiske psykologi har især fokuseret på marginaliserede grupper. Line 

Lerche Mørck er et eksempel herpå. Hun trækker i sin forskning både på Ole Dreier 

og en undersøgelse af lokal praksis og daglig livsførelse samt på mere 

poststrukturalistiske overvejelser vedrørende bredere samfundsperspektiver og 

diskurser, der præger subjektets position og selvforståelse (Ibid.). 

Hos Mørck støder man da også på mange af de samme begreber som hos Butler. Det 

være sig eksempelvis interpellation, som hos Mørck får en mere praktisk betydning i 

forhold til subjektets deltagelse i praksis – at subjektet eksempelvis via interpellation 

inviteres til en ændret deltagelse i praksissammenhænge (Ibid.). 

Subjektiveringsbegrebet får hos Mørck også en lidt anden betydning, idet det sættes i 

forhold til interpellation i praksis. Foucault (som i høj grad har inspireret Butler, 

1993) så subjektivering som”subjektets magtrelationelle tilblivelsesproces” (Mørck, 

2006, p. 271), hvor subjektet er underkastet diskurserne, men samtidig bliver til via 

anvendelsen af disse diskurser. Hos Mørck forstås subjektet i højere grad som 

konstitueret på baggrund af deltagelse og ændret deltagelse i diverse praksisser. 

Subjektet og mere lokale praksisser vil dog også forholde sig til bredere 

samfundsmæssige diskurser (Ibid.). 

Læring i lokal praksis vil i høj grad være medvirkende til, at subjektet orienterer sig 

mod særlige deltagerbaner, som igen danner rammen om subjektets selvforståelse. 

Det af Mørck benyttede læringsbegreb er inspireret af Lave og Wenger (situeret 

læringsteori) og anviser, at subjektet kan ændre sin deltagelse fra en mere perifer 

position til en mere fuldgyldig deltagelse i praksis (Ibid.). 

Italesættelse benyttes hos Mørck som analytisk værktøj til at fremhæve at noget 

”bringes på tale”. Men hvor begrebet oprindelig hos Foucault anviste, hvorledes 

dominerende diskurser var knyttet til magt, benytter Mørck begrebet i bred forstand – 

til at belyse ”hvad der i forskellige sammenhænge bringes på tale eller undlades at 

blive bragt på tale” (Mørck, 2006, p. 15). Det er også en sådan brug af begrebet, jeg 

vil tilstræbe i min analyse af Secret Loves, Hidden Lives? (Abbott & Howarth, 2005), 

da jeg mener, at en sådan brug af begrebet kan være med til at indfange, at de HOUH 

fremhæver nogle problematikker – de bringer noget på tale. 
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I forhold til denne opgaves fokus på de HOUH som ’marginaliseret gruppe’ er det 

desuden interessant at se på analysebegreberne grænsefællesskaber og 

grænseobjekter, idet de hos Mørck benyttes til at anvise muligheder for overskridelse 

af marginalisering forstået som overskridelse af ikke-deltagelse i praksis (Mørck, 

2006). I relation hertil ser det ud til, at ikke-deltagelse i homoseksuel praksis er en af 

de problematikker, de HOUH italesætter som et problem (Abbott & Howarth, 2005). 

Ikke-deltagelse sættes hos Mørck især i kontrast til legitim perifer deltagelse i praksis. 

En undersøgelse af, hvordan forskellige praksisser relaterer sig til og overlapper 

hinanden, kan således pege mod nye muligheder for deltagelse. Grænsefællesskaber, 

der overlapper andre praksisser, kan ses som mulighedsrum, der skaber nye 

deltagerbaner på tværs af de forskellige praksisser. Overskridende læring bliver en 

mulighed for overskridelse af marginalisering, idet subjektet interpelleres til 

deltagelse (og ændret deltagelse) i praksis, hvormed den (tidligere) marginaliserede 

nu kan konstituere sig selv som subjekt via en mere positivt konnoteret relation til det 

sociale. Det skal dog bemærkes, at en sådan overskridelse ofte vil være delvis, idet 

den marginaliserede fortsat i nogle kontekster kan blive tillagt en marginal position 

(Ibid.). 

Grænseobjekter beskrives som noget ”der formidler, koordinerer og forbinder 

perspektiver eller erfaringer fra forskellige positioner og praksisfællesskaber på en 

åben, overskridende og gensidigt anerkendende måde” (Bowker og Star, 2000, i: 

Mørck, 2006, p. 243). Det kunne som ordet ’queer’ i Butlers Queer Theory være et 

begreb, der benyttes som samlingspunkt for forskellige praksissers forhandling af 

bestemte kategoriers betydning. I forhold til de HOUH kunne det måske vise sig, at en 

forhandling af sociale kategorier som homoseksuel eller udviklingshæmmet kunne 

bevirke, at de antog en mindre stigmatiserende eller begrænsende funktion i forhold 

til den HOUHs muligheder i det sociale, og at queer som grænseobjekt kunne være 

med til at muliggøre en overskridelse af de HOUHs ikke-deltagelse i homoseksuel 

praksis. 

 

3. Empiri, Secret Loves, Hidden Lives? 

I de følgende afsnit ønsker jeg at inddrage empirien Secret Loves, Hidden Lives? 

(Abbott & Howarth, 2005) og lade teorierne stå i relation til de HOUHs udtalelser 

vedrørende forskellige (af dem udpegede) tematikker. Som nævnt i indledningen 

mener jeg, at et fænomenologisk perspektiv kan være med til at belyse, hvorvidt de 
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anvendte teoretiske begreber har forankring i det undersøgte område her forstået ved: 

HOUH som dobbeltproblematik. De HOUHs egne erfaringer vil dermed danne et 

vigtigt supplement til analysen for at undgå, at jeg som udenforstående tildeler de 

HOUH problematikker, de ikke selv kan siges at italesætte. 

 

3. 1 Interviewsituationen og dens kontekst 

Idet subjektets selvfortælling skal forstås ud fra den kontekst, subjektet befinder sig i, 

(Buitelaar, 2006; Ludvig, 2006), er det aktuelt først og fremmest at pointere, at de 

interviews med HOUH og pædagoger, der præsenteres i Secret Loves, Hidden Lives? 

(Abbott & Howarth, 2005) stammer fra en særlig kontekst, nemlig 

interviewsituationen. Forskerne har på forhånd udvist en interesse for de HOUH og 

deres betragtninger, hvilket i sig selv er en anerkendelse af de HOUH og deres 

position. 

Dette vil formentlig få både pædagoger og HOUH til at forholde sig til dette 

udgangspunkt. Især det homoseksuelle vil formentlig i denne sammenhæng fremstå 

som en mere legitim position end i andre af interviewpersonernes fælles kontekster 

(bosteder, dagtilbud). 

Den bredere kontekst er Storbritannien. 71 pædagoger blev interviewet. Ud af 20 

udviklingshæmmede interviewpersoner var 9 kvinder og 11 mænd. Blandt pædago-

gerne var der både heteroseksuelle og homoseksuelle, mens de udviklings-hæmmede 

alle var enten homoseksuelle eller biseksuelle (Ibid.). 

Jeg benævner de interviewede ansatte, der alle arbejdede med udviklingshæmmede, 

som pædagoger, selvom det ikke er givet, at de har en pædagogisk uddannelse. 

Formentlig ville interviews med HOUH i Danmark have tegnet et andet billede af ’det 

at være HOUH’, idet det danske samfund og den danske pædagogiske praksis med 

stor sandsynlighed adskiller sig fra det britiske samfund og den britiske pædagogiske 

praksis. Eksempelvis har det religiøse nok i højere grad end det ville have været 

tilfældet i en dansk kontekst farvet historierne fra Nordirland. 

 

3.2 En kamp med ’det normale’ – et kig på begreberne 

Igennem Secret Loves, Hidden Lives? (Abbott & Howarth, 2005) dukker temaet ’det 

normale’ op i relation til de fleste problemstillinger. Det konstateres igen og igen, at 

dette ’normale’ ikke er at være udviklingshæmmet eller homoseksuel, og at oplevelsen 
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af at være ikke-normal er en uønsket position, der ofte beskrives som smertefuld eller 

frustrerende. 

En kvindelig udviklingshæmmet fortæller: ”I’m thinking, ’Oh my god’, I am a 

lesbian, I’m not a normal person. How do I try and go back with being straight?” 

(’Sarah’, Abbott & Howarth, 2005, p. 13), og en mandlig udviklingshæmmet 

forklarer, at han på barer for homoseksuelle kan optræde som normal, hvilket opleves 

som noget positivt:”People don’t know I’ve got learning disabilities. I just go in as a 

normal person” (‘Mark’, Ibid. p. 14). 

Udviklingshæmmede vil formentlig blive interpelleret til positionen som 

udviklingshæmmet allerede tidligt i deres liv. Der ligger i dette danske begreb en 

henvisning til, at personens udvikling er hæmmet. Udvikling har som betydningsbærer 

i vores samfund en meget positiv klang. Den udviklingshæmmede er så kategoriseret 

ud fra, at ’han har en hæmmet udvikling’ – han er dermed negativt defineret. Samtidig 

kan man dog hævde, at der i begrebet ligger en mulighed for udvikling, idet 

udviklingen ses som hæmmet – og dermed ikke nødvendigvis umulig. Tidligere tiders 

begreber: idiot, åndssvag, imbecil, evnesvag, mentalt retarderet, psykisk handikappet 

kunne umiddelbart antage et mere statisk præg. Det kan her samtidig være vigtigt at 

forstå kategorien udviklingshæmnings betydning ud fra denne historie af vekslende 

italesættelser af gruppen, fordi de udviklingshæmmede især ser ud til at blive 

stigmatiseret via kategoriens implicitte antagelse om manglende fornuft. 

Udviklingshæmmede er igennem historien blevet defineret ud fra, at de ikke er i stand 

til (evner) at tænke og handle fornuftigt. Hvis man ser på kategorier som fornuft og 

intelligens, er betydningsbæreren ’udviklingshæmmet’ abjekt-gjort fra denne kategori, 

hvilket kan bevirke, at de udviklingshæmmedes holdninger negligeres i praksis. 

På engelsk benyttes begrebet ’learning disability’ for den (tilsyneladende) ’samme 

gruppe’. Her bliver interpellationen altså måske i højere grad konnoteret med 

problemer i forhold til læring. 

Homoseksualitet som kategori kan ligeledes ses som abjekt – sat i forhold til ’den 

normale seksualitet’. Butler (1993) fremfører, at heteroseksualitet opfattes som det 

naturlige, og at den som lov har fungeret som led i en fastholdelse af forskellige 

magtrelationer – bl.a. i en fastholdelse af bestemte kønsroller. Homoseksualitet (og 

biseksualitet) opfattes fortsat, om end den homoseksuelle praksis er blevet mindre 

tabu, som en afvigelse fra det normale og er desværre i mange sammenhænge 

problematisk (Butler, 1993; Vincent, 2000; Klesse, 2005). En mandlig HOUH fortalte 
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således, at han havde været udsat for vold på gaden grundet sin homoseksualitet: 

”I’ve been attacked now, of course I was scared – they beat me up – attacked me” 

(‘Robert’, Ibid., p. 16). 

 

3.3 At stå frem som homoseksuel 

I forhold til ovenstående tematik vedrørende normalitet, skinnede det mange gange 

igennem, at de HOUH i de fleste situationer allerede var stemplet som 

udviklingshæmmede, mens det at være homoseksuel var noget, de selv skulle 

italesætte. Ud fra Goffmans (1975) terminologi er man som homoseksuel (som nævnt 

i teoriafsnittet) kun potentielt miskrediteret. Positionen som udviklingshæmmet vil 

derfor praktisk talt altid være italesat før positionen som homoseksuel – set ud fra 

subjektets personlige historie. De HOUH fortalte om stor usikkerhed i forbindelse 

med at stå frem som homoseksuel. Det kunne være svært at gennemskue 

konsekvenserne af at stå frem, og det viste sig, at nogle ikke havde vidst, at 

homoseksualitet eksisterede: ”I couldn’t tell anybody, because I thought it was the 

wrong thing to be doing. At the time I thought I was literally the only person who was 

that in the whole world” (‘Stephen’, Abbott & Howarth, 2005. p. 8). 

Heterosexisme er et begreb, der peger på det forhold, at man i generelt set i samfundet 

som udgangspunkt antager, at alt er heteroseksuelt (Ibid.). De fleste 

udviklingshæmmede vil således befinde sig i heterosexistiske kontekster, hvor de 

automatisk bliver tillagt en heteroseksuel identitet. I sådanne sammenhæng vil 

homoseksualitet ikke blive italesat som en legitim seksualitet, idet denne position slet 

ikke bliver italesat. Der er således ikke tale om homofobi, hvor det homoseksuelle 

forkastes, men altså hetrosexisme, hvor den heteroseksuelle norm automatisk bliver 

den gældende. Dermed kan de HOUH, der som udgangspunkt kommer i færre miljøer 

end ikke-udviklingshæmmede, let føle sig helt forkerte og have problemer i forhold til 

at erklære sig noget, de ikke ved, eksisterer. 

Samtidig kan man formode, at de HOUH i særlig høj grad har brug for accept i 

forbindelse med, at de påtager sig en position som homoseksuel, idet de kan ses som 

særligt afhængige af de (relativt set få) kontekster, de måtte befinde sig i. 

Flere fortalte, at deres familie havde forkastet idéen om, at de skulle være 

homoseksuelle. En kvinde beretter således: ”I said ’Mum I’m gay’ […] My mum says, 

You’re gay? You don’t know what it is to be gay. You don’t understand. You’re not 

gay” (’Ann’, Ibid. p. 9). 
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En anden mand turde ikke stå frem som homoseksuel på det dagcenter, han var 

tilknyttet: ”They might start being funny with you, saying ‘Well you know, you 

whouldn’t be that, you know, you’re not that, you’re just being silly man’. They might 

even say ‘If that’s the way you’re going to start acting then, you know, you’re not 

coming to this organisation any more’ (‘Mark’, Ibid. p. 11). 

En frygt for latterliggørelse og eksklusion så ikke ud til at være helt ubegrundet – en 

pædagog fortalte: ”There was a service user on this ward and he was obviously gay 

[…] And he was absolutely bullied, and it used to upset me, but it was a culture that 

was accepted because he was gay” (Ibid. p. 40-41). Det blev ligeledes beskrevet, at 

udviklingshæmmede også kunne have homofobiske holdninger, hvilket kunne gøre 

det svært at stå frem over for disse andre udviklingshæmmede (Ibid. p. 49). 

Der er dog også fortællinger om lettelse i forbindelse med det at stå frem som 

homoseksuel: ”But it’s come out in the open now. It’s better, I think it’s better that 

way […] you don’t have to be sick or worry about it. It’s best to come out in the 

open” (‘Owen’, Ibid. p. 11). 

 

3.4 At finde en kæreste 

Alle de HOUH fortalte, at det at finde/have en kæreste var vigtigt for dem.”I suppose 

my ultimate dream is to be with someone who I’m going to be with for the rest of my 

life, who I am going to love and cherish” (‘Stephen’, Ibid. p. 27). 

De udviklingshæmmedes ønske om parforhold så dog ud til at blive tilsidesat af nogle 

pædagoger: ”They seem to think that it’s important to be seen as having a girlfriend 

or a boyfriend. Which is quite odd” (Ibid. p. 32). En leder af et bosted fortalte 

desuden, at homoseksuelle forhold som regel ikke blev behandlet med samme respekt 

som heteroseksuelle forhold (Ibid. p. 42). 

Andre pædagoger så ud til at respektere og forstå de HOUHs ønske om at finde en 

kæreste, men udtrykte en vis (måske velbegrundet) pessimisme: ”…and he lives at 

home with his mum and you couldn’t see it going very much further” (Ibid. p. 45). 

Også de HOUH berettede om, hvor svært det kunne være at finde en kæreste. De 

normale, dvs. ikke-udviklingshæmmede, ser ikke udviklingshæmmede som poten-

tielle partnere: ”I’ve been to a gay pub, but nothing happens, nobody comes up to you 

and says anything […] you just know that’s because […] you’re different” (‘Mark’, 

Ibid. p. 20). 
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Set i lyset af i hvor høj grad kærlighed, sex og intimitet anses som værende 

fundamentale aspekter af menneskelivet og centrale for menneskers livskvalitet 

(Firestone, Firestone & Catlett, 2005), er det forståeligt, at de fleste af de HOUH 

udtrykte sorg, ærgrelse og frustration over, at deres liv ikke var indrettet i forhold til 

sådanne behov. De HOUH efterlyste større accept af deres ønske om at leve et 

’almindeligt liv’: ”People say we’re stupid and don’t know anything. People don’t 

understand – like in the day sevice – that we wanted a life” (‘Sean’, Ibid. p. 26). 

 

3.5 Intersektionalitet: udviklingshæmning & seksualitet 

Det er sandsynligt, at forkastelsen af de udviklingshæmmedes (og herunder de 

HOUHs) ønske om parforhold skal forstås ud fra betydningsbærerne 

udviklingshæmning og seksualitet som, intersektionelt set, gensidigt konstituerende 

begreber. Voksne udviklingshæmmede bliver af mange opfattet på linje med børn. 

Forældre og andre ’omsorgsgivere’ kan derfor have svært ved at forstå og acceptere 

den udviklingshæmmedes seksualitet (Buttenschøn, 2001). Når de 

udviklingshæmmede konnoteres med betydningsbæreren ’barn’ og dermed et seksuelt 

tabu, bliver den udviklingshæmmedes seksualitet i Butlers (1993) terminologi 

’uforståelig’. Man kan sige, at loven – det naturlige, forkaster barnet som seksuelt i 

genital forstand, hvilket her abjekt-gør den udviklingshæmmedes seksualitet, når den 

udviklingshæmmede konnoteres med barnet som symbol. En udviklingshæmmet 

kvinde italesætter selv en sådan interpellation til positionen som barn: ”I just feel they 

kind of, they talk to you as if you are a child” (‘Ann’, Ibid. p. 24), og i forhold til 

seksualitet kommenterer hun andetsteds: ”They just think I have not got sexual 

feelings. They think I have got a brain of a child” (Ibid. p. 14). 

Samtidig kan man se seksualiteten som historisk set konnoteret til forplantning 

(Giddens, 1994), hvormed den udviklingshæmmedes seksualitet ligeledes bliver 

problematisk, da udviklingshæmmedes ønske om at få børn udgør et omstridt område 

(Buttenschøn, 2001; Abbott & Howarth, 2005). 

Forkastelsen af de udviklingshæmmedes seksualitet som problematisk eller en 

forkastelse af, at den overhovedet eksister, skinner igennem i flere af pædagogernes 

fortællinger: ”The local day centre found a couple having sex in the shed and gues 

what the day centre did to deal with the problem? They took down the shed. I think 

that says it all, doesn’t it?” (Abbott & Howarth, 2005, p. 31); og: “we think a lot of 

the people here are asexual” (Ibid. p. 30). 
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I forhold til udviklingshæmmedes seksualitet har man også haft tradition for at 

medicinere imod seksuelle lyster, en praksis man fortsat benytter sig af, når de 

udviklingshæmmedes seksualitet bliver problematisk (Buttenschøn, 2001). En af de 

kvindelige HOUH fortæller: ”My mum had to get me sex tablets to calm me down, 

and I don’t want sex tablets to calm me down, to stop me having an orgasm and all 

that, And I feel I want to have an orgasm” (‘Ann’, Abbott & Howarth, 2005, p. 14) 

Når emnet udviklingshæmmede og seksualitet dukker frem i offentligheden er det ofte 

som led i en debat vedrørende udviklingshæmmede som seksuelle krænkere eller som 

ofre for seksuelle krænkelser. En sådan diskurs kan ligeledes indvirke på forældres og 

pædagogers syn på den udviklingshæmmedes seksualitet som problematisk og 

samtidig føre til berøringsangst i forhold til emnet (Buttenschøn, 2001). 

 

3.6 Intersektionalitet: udviklingshæmning & homoseksualitet 

Seksualitet ser altså ud til at være en problematisk betydningsbærer i forhold til 

kategorien ’udviklingshæmmet’, hvilket besværliggør de udviklingshæmmedes 

ønsker om at udleve deres seksualitet. Det er dog samtidig muligt, at det 

homoseksuelle er med til at betydningssætte parforholdet på en mere seksuel måde, 

end det ville have været tilfældet med et heteroseksuelt forhold. Hvis 

udviklingshæmmede konnoteres med betydningsbæreren ’barn’, fungerer ’holde-i-

hånden’-kærester måske som symbol på børns og udviklingshæmmedes 

kæresteforhold. Disse forhold vil således blive sat i relation til, at en lille dreng og en 

lille pige kan være kærester og holde i hånden, uskyldigt og aseksuelt. Idet, der er tale 

om ’homoseksualitet’, bliver det måske sværere at lade symbolet ’barnekæresteri’ 

fungere som betydningsbærer i forhold til denne relation. 

Samtidig ser det ud til, at udviklingshæmmede som psykisk handicappede i forvejen 

opfattes som så stigmatiserede, at det at blive tilført endnu et stigma kan virke 

utænkeligt. I en artikel vedrørende homoseksualitet finder man således en lærer citeret 

for følgende: ”I don’t think a teacher is going to think an Asian or black kid is a 

homosexual, they just wouldn’t. They’ve got enough problems dealing with being 

black. Like you wouldn’t think of a handicapped person as homosexual, would you? 

No, you just wouldn’t, would you?” (Mac & Ghail, 1994, i: Vincent, 2005, p. 64). 

Heri ligger umiddelbart en anerkendelse af, at det kan være svært nok at forhandle sig 

en position i det sociale ud fra ét stigma. Hvis der hertil lægges endnu et stigma, 

bliver kampen urimeligt hård. Nogle af pædagogerne i forskningsrapporten udtrykker 
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da også, at homoseksuelle forhold derfor er en svær tematik at fastholde et fokus på. 

En pædagog forklarer: ”it is so difficult to broach the subject of heterosexual 

relationships, that to do the same-sex relationships would be inconceivable nearly” 

(Abbott & Howarth, 2005. p. 42). Også udviklingshæmmede bringer problematikken 

på banen: “OK you might have a normal relationship, but it’s a long way to a gay 

relationship. It just doesn’t happen” (‘Stephen’, Ibid. p. 25). 

Det kan dog være vigtigt at fastholde, at kategorier ændrer betydning i forskellige 

kontekster, hvormed den udviklingshæmmede måske i nogle tilfælde vælger 

udelukkende at påtage sig en social identitet som homoseksuel (at passere trods sit 

stigma som udviklingshæmmet, jf. Goffman, 1975), hvis dette kan medføre, at han 

behandles som ’normal’: ”so when I actually walked into the[gay] club, I didn’t have 

a learning difficulty that night. I was a normal person like anybody else” (‘Stephen’, 

Ibid. p. 14). 

Familien udgør heroverfor en kontekst, hvor det homoseksuelle kan være 

problematisk. En HOUH mænd fortæller, at hans familie havde reageret meget 

negativt på, at han havde fortalt, at han var homoseksuel. Denne reaktion medførte, at 

han ikke længere påtog sig denne position (eller dette stigma) over for familien: ”I 

just keep it a secret from them now” (’Paul’, Ibid. p. 9). Ud fra Goffmans (1975) teori 

vil et stigma også berøre og stigmatisere mennesker med særlig tilknytning til de 

stigmatiserede – herunder især deres familier. Det kunne måske til dels forklare, 

hvorfor nogle familier ser ud til at reagere så voldsomt imod, at den udviklings-

hæmmede nu tillægges endnu en stigmatiserende kategori. Der var dog også 

eksempler på, at familier kan reagere med lettelse over, at deres udviklingshæmmede 

søn/datter er homoseksuel, idet dette kunne udelukke, at de ville få børn (Ibid, p. 36). 

 

3.7 Intersektionalitet: køn 

Selvom jeg med denne opgave har forsøgt at fokusere på homoseksualitet og 

udviklingshæmning, har det alligevel vist sig, at også køn er en vægtig faktor i forhold 

til seksualitet og ikke mindst homoseksualitet. Det beskrives bl.a. i Secret Loves, 

Hidden Lives? (Abbott & Howarth, 2005), at det var meget svært at finde kvindelige 

HOUH, hvilket måske kunne skyldes, at de lesbiske bliver overset af pædagogerne 

(Ibid.). Kvindens seksualitet har da også igennem historien været mere undertrykt og 

overset end mandens seksualitet (Giddens, 1994; Butler, 1993; Klesse, 2005), 

samtidig med at tætte relationer imellem kvinder måske ofte tolkes som venskab. En 
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pædagog udtalte sig meget eksplicit vedrørende emnet: ”Lesbians in general are 

invisible and lesbians with learning disabilities even more invisible”. 

Lesbiske udviklingshæmmede er da heller ikke et område, som forskningen har 

beskæftiget sig med (McCarthy, 1999, i: Abbott & Howarth, 2005, p. 2). At man har 

forsket noget mere i mandlige HOUH skal så nok ses i lyset af, at de potentielt set 

udgør en risikogruppe i forhold til HIV/AIDS-smitte (Ibid.). 

Det kunne også have været interessant at undersøge, hvorledes eksempelvis fysiske 

handicaps, psykiatriske diagnoser, etnicitet, religion, alder og social baggrund 

indvirker på det ’at være HOUH’. En sådan liste af faktorer, der potentielt kan sættes i 

relation til subjektets selvforståelse og interaktion med andre, vil dog ifølge Butler 

(1993) altid være uendelig, og en undersøgelse, der påstår at inkludere alt, vil således 

overse, at dette ikke er muligt. Jeg vil derfor gå videre til en undersøgelse af de 

scener, de HOUH betræder, og de praksisfællesskaber, de er en del af, da jeg ønsker 

at belyse, hvorledes disse muliggør eller begrænser de HOUHs livsførelse. 

 

3.8 Scenerne – praksisfællesskaberne 

Stort set alle de HOUH kunne berette, at deres bosteder eller dagtilbud enten havde en 

homofobisk eller en heterosexistisk kultur, hvorfor det at stå frem som homoseksuel 

var svært. Flere pædagoger gav en samstemmende udlægning af det homoseksuelle 

som en problematisk eller overset seksuel praksis. De fleste HOUH var desuden kede 

af, at de ikke kendte andre HOUH, og de vidste ikke, om der var nogen på deres 

bosted/dagtilbud. Andre mente ikke, at homoseksualitet var noget, man kunne tale 

om: “I know a lot of people who are gay or lesbian who actually go to day centres, 

but they can’t even discuss their sexuality, it’s like, ‘We won’t have that kind of talk 

here’” (Ibid. p. 25). 

Også de fysiske rammer begrænsede de udviklingshæmmedes ønske om at møde en 

kæreste og opretholde et parforhold. Enkeltmandssenge gjorde det eksempelvis svært 

at have nogen med hjemme og sove på bostedet. Der manglede tilsyneladende også 

private områder på dagtilbudene, hvormed seksuelle aktiviteter nogle steder blev 

henvist til toiletterne (Ibid. p. 40). 

Symboler på homoseksuel kærlighed viste sig også at være et tabu. Flere pædagoger 

beskrev, hvorledes de havde forsøgt at hænge billeder op med hhv. to kvinder eller to 

mænd, der holdt hinanden i hånden, hvilket enten forældre eller kolleger havde fået 

stoppet (Ibid.). 
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De fleste HOUH berettede, at de gerne ville besøge barer/caféer for homoseksuelle. 

Nogle havde praktiske (transport-)problemer i forhold til at komme derhen, mens 

andre havde et ønske om, at en pædagog ville tage med dem, da det kunne opleves 

som et stort skridt: ”I nearly walked there the other day […] part of me wanted to go 

there and a part of me was two steps back. I will try and get there, but … I know it’s 

scary, very scary” ( ‘Pauline’, Ibid., p. 21). 

Samtidig var det forskelligt, hvilke oplevelser de HOUH havde haft med disse steder. 

Nogle var positive:”I went up to the bar and someone asked me if I wanted a drink 

and go dancing with them. It were great” (‘Owen’, Ibid. p. 20), mens andre havde 

dårlige erfaringer: “I’ve been to a gay pub, but nothing happens, nobody comes up to 

you and say anything” (‘Mark’, Ibid. p. 20). Nogle af de udviklingshæmmede fortalte, 

at de tog på homoseksuelle barer sammen – i en lille gruppe, men at det desværre var 

svært at komme i kontakt med andre (’normalt-begavede’) bargæster (Ibid. p. 20-21). 

En pædagog fortalte om et tiltag, hvor man havde forsøgt at sætte HOUH i 

forbindelse med en homoseksuel organisation. Dette havde dog vist sig at 

problematisk grundet en kultur, hvor krop og udseende var vigtigt: ”It was sort of 

very body oriented and what you look like. If you’ve got a disability or look different 

or something, that’s very opposite of welcoming, isn’t it?” (Ibid. p. 43-44). 

De HOUH ser altså ud til at kæmpe med flere intersektionelt konstituerede 

problemstillinger, hvor udviklingshæmning og udseende skaber særlige 

problematikker i forhold til ’den homoseksuelle scene’. Det bliver dermed svært for 

HOUH at deltage i de praksisser, der ellers samler mennesker med såkaldt 

homoseksuel seksualitet. 

 

3.9 Kampen imod umyndiggørelse og den dobbelte stigmatisering 

Det ser ud til at være rimeligt at hævde, at de fleste udviklingshæmmede, der udtaler 

sig i Secret Loves, Hidden Lives? (Abbott & Howarth, 2005) i deres dagligdag møder 

umyndiggørende og uforstående holdninger til deres ønske om at indgå i parforhold 

og seksuelle relationer. At disse udviklingshæmmede erklærer sig som tilhørende en 

seksuel minoritet gør ikke problemstillingen lettere, idet omgivelserne tilsyneladende 

har svært ved at forholde sig til, at disse mennesker påtager sig flere (stigmatiserende) 

kategorier på én gang. En af de HOUH beskriver problematikken således: ”I think 

having a learning difficulty when you are gay, you’ve almost got two labels. You have 

to think which one is less important […] if you turn round and say to people, ‘Oh 
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yeah, I’m gay, but I also have a learning difficulty’ the gay seems to sort of like, it 

doesn’t matter, people only look at you that you have a learning difficulty: ‘So what 

does that person know about having a relationship” (Owen, Ibid., p. 13). 

Det er dog ikke passive ofre, der udtaler sig i rapporten. De udviklingshæmmede 

benytter åbenlyst interviewsituationen til at tilkæmpe sig en ret til et seksualliv og til 

at blive taget alvorligt. ’Normalt-begavede’ tiltales meget direkte: “You see like for 

normal people – don’t take this the wrong way, I’ve nothing against you personally – 

you see normal people think people with learning difficulties don’t have sexual 

feelings, that we don’t have any emotions, but we do” (‘Ann’, Ibid., p. 14). Og de 

‘normales’ forkastelse af de HOUHs seksualitet bliver på det kraftigste underkendt ”I 

won’t have people telling me it’s wrong – there’s not enough people telling me it’s 

right” (‘Sean’, p. 13). 

Ud fra den poststrukturalistiske tankegang og dens fokus på at subjektet må citere 

’loven’ og ’det virkelige’, kan man sige, at de udviklingshæmmede er oppe imod en 

solidt forankret diskurs, der sætter de HOUH i en position, hvor deres seksualitet 

forkastes eller negligeres. Samtidig udgør de en gruppe, som ikke er interessante 

partnere for de ’normalt-begavede’, hvormed de får svært ved at deltage i 

homoseksuelle praksisser. Men hvad er det så de HOUH gør i interviewkonteksten? 

Der tegner sig et billede af nogle mennesker, der ikke blot reflekterer over deres 

urimelige vilkår, men som aktivt søger at gøre op med disse vilkår for at ændre deres 

omverden og deres dagligdag. 

 

4.1 Struktur & Agency 

Jeg ønsker her at vende et fokus imod de udviklingshæmmedes mulighed for at ændre 

deres vilkår og diskutere, hvorvidt disse mennesker på trods af at være blevet stemplet 

som manglende fornuft, i Giddens (1996) forstand kan siges at handle refleksivt og 

med agency. Hvis man kan anvise, at de udviklingshæmmede selv påtager sig en aktiv 

rolle i ændringen af deres mulighedsbegrænsninger, kunne det måske være med til at 

gøre op med kategorien ’udviklingshæmmet’s konnotation til barnet – den hjælpeløse, 

der skal beskyttes. Samtidig vil et sådant fokus måske kunne mobilisere en opbakning 

til denne kamp fra andre udviklingshæmmede samt ikke-udviklingshæmmede. 

Judy Butler (1993) fremfører en teori, der går imod en normaliseringsdiskurs. Hendes 

projekt er en omordning af symbolerne som betydningsbærere, så det virkelige 

forandres. Humanismen fremstilles hos Butler som et naivt forsøg på at inkludere alt, 
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der er blevet ekskluderet/abjekt-gjort. Hun fremfører, at det er umuligt at konstruere et 

samfund, der ‘ikke har et ydre’, intet abjekt. (Butler, 1993). Butler er inspireret af 

Foucaults antihumanisme, der antager, at subjektet er en effekt af de sociale 

relationer. Et sådant perspektiv ser ud til at fremhæve, at subjektet er underkastet 

diskurser, der går forud for subjektet, men det bliver svært a se, hvorledes subjektet 

kan være med til at forandre sine livsvilkår.  

Anthony Giddens forkaster poststrukturalismens antagelse om, at betydningsbærere 

strukturerer virkeligheden: ”Mening defineres naturligvis ved hjælp af forskelle; ikke i 

et endeløst spil mellem betydningsbærerne, men i brugens pragmatiske kontekster” 

(Giddens, 1994; p. 116). Hos Giddens (1994, 1996) finder man i højere grad et fokus 

på subjektet og subjektets evne til at ændre sin omverden. Her er et begreb som 

agency centralt, idet subjektet her bevidst reflekterer over sit liv og omverden og 

handler tilbage på disse forhold. Strukturerne, som subjektet må handle i, eksisterer 

kun via menneskets handlinger, hvormed strukturerne hos Giddens – i forhold til 

poststrukturalismens strukturer – antager en mindre metafysisk form. Hos 

poststrukturalisterne bliver det til tider svært at få øje på subjektets mulighed for at 

handle tilbage på disse mere eller mindre abstrakte diskursive forhold. Struktur og 

agency ses hos Giddens som en dualitet, idet de er gensidigt konstituerende. Det er 

dog muligt at se på aspekter af hhv. agency og struktur dvs. subjektet som 

strukturerende og omverden (og herunder diskurser) som strukturerende. Hos Butler 

er subjektet i så høj en grad indlejret i diskurser og betydningsbærere, at subjektets 

handling bliver sværere at få øje på samt mindre betydningsfuld, mindre 

strukturerende i forhold til subjektets vilkår – forstået ved diskursen, loven. Hos 

Giddens ses det moderne menneske som handlende refleksivt ud fra en brug af 

tilstedeværende viden, der påvirker subjektets valg af handlinger. Subjektet kan 

således bevidst søge at ændre de strukturer, subjektet må handle i (ibid.). 

I de præsenterede selvfortællinger (Abbott & Howarth, 2005) forsøger de HOUH 

tilsyneladende at videreformidle en viden om dem selv og deres seksualitet – en viden 

som måske kan være med til at strukturere deres hverdag i fremtiden og give dem en 

øget indflydelse på deres eget liv og seksualitet. Man kan dermed argumentere for, at 

de udviser agency. 

Hos Giddens er subjektet selvrefleksivt, hvilket vil sige, at vi som mennesker aktivt 

skaber os selv i en fortælling om os selv. Subjektet som projekt ”indebærer en 

følelsesmæssig rekonstruktion af fortiden for at projicere en sammenhængende 
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fortælling ud imod fremtiden” (Giddens, 1994, p. 66). Valget af livsstil er central for 

fortællingen, mens ”mangel på autonomi […] kaster en skygge over selvets 

kompetence” (Ibid. p. 80). 

Interviewsituationen og dens konstruktion af fortællinger kan ses som et indblik i de 

HOUHs selvrefleksive projekt – fortællinger, der skaber dem selv som subjekter, men 

også fortællinger, der viser tilbage til, at deres livsstil er præget af mangel på 

autonomi. 

Man kunne her også have fremført Holzkamps (1983) anvisning af, at mennesket har 

handleevne i forhold til at ændre dets samfund og de betingelser, det lever under. 

Holzkamp argumenterer dog ud fra en forankring i marxismen og subjektet som 

deltagende i den samfundsmæssige reproduktion af mere materielle livsbetingelser. 

Jeg har valgt Giddens, idet han angriber problematikken ud fra en anden tematik 

nemlig: demokratisering, hvilket jeg nu vil se nærmere på. 

 

4.2 En demokratisering af det seksuelle 

I Intimitetens Forandring (Giddens, 1994) undersøger Giddens, hvilken betydning sex 

og intimitet har haft for menneskets liv og selvforståelse op igennem historien. 

Giddens fremhæver, at tidligere tiders ægteskab fungerede som en nødvendig social 

og forplantningsmæssig institution, mens det moderne menneske indgår i mere rene 

forhold. Kvindens seksualitet, der tidligere har været opfattet som problematisk, er nu 

blevet ’demokratiseret’ – dvs. anerkendt som ligeværdig. Kvinden har desuden fået 

adgang til arbejdsmarkedet, hvormed parterne er blevet mere lige – heraf udtrykket 

det rene forhold, der tilkendegiver, at et sådant forhold er indgået udelukkende for 

dette sociale forholds egen skyld og kan bringes til ophør, hvis forholdet ikke længere 

tilfredsstiller én eller begge parter (Ibid.). 

I forhold til de homoseksuelles kamp mener Giddens, at ”heteroseksualitet ikke 

længere [er] den målestok som alt andet bedømmes efter (Ibid. p. 41) og normal 

seksualitet er ved at blive ”ét valg af livsstil blandt mange andre” (Ibid. p. 177). 

Giddens anerkender, at både kvinder og homoseksuelle fortsat møder modstand i 

deres kamp for de samme rettigheder som hhv. mænd og heteroseksuelle (Ibid.), men 

han udviser en optimisme i forhold til en demokratisering af disse rettigheder, 

herunder retten til en seksualitet. For Giddens bliver det et mål at kæmpe for en 

radikal demokratisering af det personlige […] seksuelt demokrati” (Ibid. p. 179). En 

kamp man kunne sige, at de HOUH står overfor. Kvindens seksualitet og de 
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homoseksuelles seksualitet er måske i højere grad blevet ’demokratiseret’ på 

nuværende tidspunkt (i eksempelvis Danmark og Storbritannien), end det er tilfældet 

for de udviklingshæmmede, hvis seksualitet måske først nu overhovedet er begyndt at 

blive anerkendt – i hvert fald i den pædagogiske praksis. I resten af samfundet er der 

nok fortsat ikke noget særligt fokus på, at de udviklingshæmmede har en (ligeværdig) 

seksualitet. 

 

5. Praksisforslag 

Seksualitet beskrives hos Giddens som ”et uhyre vigtigt forbindelsesled mellem 

kroppen, selvidentiteten og de sociale normer” (Giddens, 1994, p. 24). Det ser så 

desværre ud til, at HOUH hyppigt må leve en tilværelse, hvor blandt andet fysiske 

rammer og pædagogisk praksis besværliggør deres seksualitet. 

Udtalelserne fra de HOUH i Secret Loves, Hidden Lives? (Ibid.) tegner et tydeligt 

billede af, hvordan en gruppe mennesker, der ønsker at leve et seksuelt liv, er oppe 

imod svære betingelser. De har vanskeligt ved at deltage i de praksisser, de ønsker at 

deltage i, hvilket sætter dem i en marginaliseret position. Man kunne derfor overveje 

at lade de HOUH deltage i praksisforskning som den tegnes hos Mørck (2006) for her 

at se på muligheden for at danne særlige grænsefællesskaber, som muliggør deltagelse 

i homoseksuel praksis. I rapporten fremhæver de HOUH flere steder, at det ville være 

rart at tale med andre HOUH, hvilket eksempelvis kunne danne et udgangspunkt for 

et praksistiltag. Her kunne man måske medtænke læring som en mulighed for ændret 

deltagelse i praksis samt læring som medførende mulighed for deltagelse i andre 

praksisser. 

Som grænseobjekt (jf. Mørck, 2006), kunne man overveje at inddrage queer-

tankegangen og finde en beskrivende term, der gjorde det muligt at betydningssætte 

tiltaget på tværs af kontekster og dermed samle flere forskellige interesser. 

De her repræsenterede teorier om stigmatisering, marginalisering og undertrykkelse 

(Goffman, 1975; Butler, 1993, Mørck, 2006; Brotman & Stavroula, 1999; Buitelaar, 

2006; Khayatt, 2002; Klesse, 2005; Ludvig, 2006; Lutz & Bowers, 2005; Moser, 

2006; Phoenix & Pattynama, 2006; Prins, 2006; Samuels & Ross-Sheriff, 2008; 

Youval-Davis, 2006) anviser, at der er tale om en social proces – at subjektet stemples 

og undertrykkes i det sociale, hvorfor man med rimelighed kan antage, at sådanne 

problemer også skal løses i det sociale. Ud fra feministisk og kritisk psykologisk teori 

er det dog de mennesker, der har problemerne, som er eksperter på disse problemer. 
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Dermed er det også dem, der bedst kan reflektere over og analysere undertrykkende 

omstændigheder – og finde løsninger på deres problemer (Brotman & Kraniou, 1999; 

Holzkamp, 1983). 

Goffman (1975) pointerer, at udviklingshæmmede er afhængige af de kloge i gruppen 

– dvs. ikke-udviklingshæmmede, der på forskellig vis deltager i og associerer sig med 

de udviklingshæmmede som gruppe. David Abbott og Joyce Howarth (2005) 

repræsenterer således gruppen med deres publicering af Secret Loves, Hidden Lives? 

Men samtidig er det de HOUH selv, der er kloge på den viden, man kunne efterlyse – 

og det på trods af deres position som ikke-kloge i samfundet. 

De HOUH udviser agency i Secret Loves, Hidden Lives? (Abbott & Howarth, 2005). 

De forsøger via deres udtalelser at videregive viden om deres liv, hvilket kan være 

med til at strukturere deres liv og fremtid. Denne refleksivitet i Giddens (1994, 1996) 

forstand, kan udgøre grundlaget for et forsøg på at bedre praksis. 
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