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”Og så ved jeg bare med de her venner her [på sports camp], så vil de hjælpe mig lige 

meget hvad. De ser mig som et menneske i stedet for kun at se på mit handicap.” 

(Pige med cerebral parese, 13 år) 
 
At være et menneske der under graviditeten, ved fødslen eller inden for de første år erhverver sig 
en hjerneskade betyder ydermere, at man bliver et menneske, der tilegner sig diagnosen cerebral 
parese (CP) (Rosenbaum et al, 2007). En diagnose og tilstand, der vil komme til udtryk, blive opfattet 
og udlevet af den enkelte på forskellig vis. Dog er det fælles for alle, at tilstanden gennem hele livet 
vil kunne ændres og bedres, men aldrig helbredes. At have CP, vil således være ens norm og måde 
at være menneske på i denne verden fra tidlig barndom og resten af livet. Det er dog en oplevelse 
af normalitet, der ikke deles med omverdenen. Her er det at have CP blevet fortolket som en 
anderledeshed – et handicap. Et handicap, hvor mange har behov for hjælp og støtte både fra de 
allernærmeste venner og familie, den lokale institution, skole og arbejdsplads, men også fra de 
politiske, økonomiske og sundhedsfaglige samfundsarenaer. Spørgsmålet er dog, hvordan der kan 
udvikles initiativer, der kan udvide vores forståelse af, hvordan der kan hjælpes og støttes bedst 
muligt? Denne afhandling kredser omkring dette spørgsmål i relation til den praksis, der tilbydes og 
udøves i sundhedssystemet for unge og voksne mennesker med CP.  
To paradokser fylder det billede, der i dag tegner sig af de sundhedsfaglige indsatser, der udbydes 
for mennesker der lever med CP. For det første har indsatserne et primært fokus på at styrke og 
kompensere for de nedsatte fysiske funktioner. Dette er på trods af, at adskillige forskningsstudier 
viser, at de fleste mennesker, der lever med CP, oplever at have udfordringer der både relatere sig 
til fysiske såvel som psykologiske og sociale problemstillinger. Helhedsorienterede problemstillinger 
som ikke alene kan imødekommes gennem fysiske forbedringer.  
For det andet bliver disse indsatser, selv i et rigt velfærdssamfund som Danmark, kun udbudt 
systematisk indtil den dag den unge med CP fylder 18 år. Dette er velvidende, at CP er en livslang 
tilstand.  
Med denne afhandling har det været et mål at bidrage med nye indsigter omkring, hvilken betydning 
det har, når indsatsen for unge og voksne med CP integrerer fysiske, psykologiske og sociale 
dimensioner både i sit design og primære formål. Mere konkret er det via en fænomenologisk 
inspireret tilgang blevet belyst hvilke oplevelses- og udviklingsaspekter, der fremstår som 
betydningsfulde under og efter deltagelse i den helhedsorienterede resiliens-baserede indsats 
Sports Camp¸ der er udviklet af Elsass Fonden.  
Forskningsspørgsmålene har lydt: 
 

”Hvordan oplever unge og voksne med cerebral parese at deltage i den 
helhedsorienterede bevægelsesindsats sports camp?  
Hvilke udviklingsprocesser viser sig hos deltagerne på baggrund af deltagelse heri?” 

 
Med udgangspunkt i spørgsmålet er der i afhandlingen lavet fire studier. 
Studierne har vist, at unge og voksne med CP særligt tillægger det rummelige og styrkeorienterende 
fællesskabet blandt ligestillede en stor værdi. På sports campen oplever de således et unikt 
tilhørsforhold, en social sikkerhed, en opløftende gruppesynergi, symmetri i evner, at være en 
ressource for andre og en fælles forståelse af at være et menneske med CP. Dimensioner, der 
medfører, at deltagerne beskriver en oplevelse af større tro på sig selv, mod til at være sårbare samt 
en parathed til at deltage aktivt i de udfordringer, de bliver præsenteret for.  
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Disse fund peger på at der er en sammenhæng mellem det sociale miljø deltagerne er en del af, og 
deres deltagelse og handlekompetence. Dette antyder, at rehabiliteringsindsatser kan have gavn af 
at dyrke gruppeaspektet og fællesskabet aktivt. Elementer der ikke er i centrum i dag. 
 
Foruden oplevelsen af et betydningsfuldt fællesskab tillægges specielt de mere udfordrende 
tilpassede idræts- og bevægelsesaktiviteter en værdifuld betydning. Dette kunne være oplevelsen 
af at prøve en kajak, klatre, være på militærforhindringsbane eller springe fra vipper i 
svømmehallen. Mange af deltagerne (især kørestolsbrugerne) beskriver i modsætning hertil, 
hvordan de i deres hverdag ofte præsenteres for rolige, afslappende og mindre udfordrende 
aktiviteter. Meningsfuldheden og betydningen der er knyttet til de udfordrende aktiviteter er i først 
omgang til stede som en øjeblikkelig følelse af overvældende glæde og stolthed over at have udført 
noget, de opfatter som ekstraordinært.  
I interaktionen med udfordringerne oplever deltagerne store succeser, der stimulerer til et nyt og 
mere optimistisk perspektiv på sig selv, deres handicap og kompetencer.  
 
I undersøgelsen af deltagernes oplevelser med de udfordrende aktiviteter, opstod der tilmed en 
nysgerrighed, da fortællingerne fra deltagerne ikke harmonerede med eksisterende udviklings- og 
læringsteorier. Dette har medført udviklingen af et nyt teoretisk koncept, der i afhandlingen omtales 
som ’rød zone oplevelser’.  
En rød zone-fortælling: 
 

”Altså den 5-meter vippe der. Den oplevelse kommer jeg jo ALDRIG til at glemme. Jeg kan huske, 
at jeg på vej derop tænker - der er godt nok langt ned og der er godt nok mange trapper og 
puuuuhaaaa. Det er ikke sikkert at jeg skal hoppe. Hvad er det jeg har kastet mig ud i? Det er jo 
fuldstændig vanvittigt. Og da vi så står deroppe, så kan jeg huske, at jeg siger til dig ”det her det 
kan jeg ikke. Jeg skal ikke derud. Det går galt”, hvor du så bare siger ”Jo, vi skal lige ud og kigge”. 
Men jeg var bare SÅ bange, helt ude i rødzone, så jeg skulle virkelig overskride en grænse. Og jeg 
ved sgu ikke hvordan… Jeg… Jeg tror måske det var fordi du sagde til mig, vi tæller højt til tre, så 
forpligter det. Og så fik jeg jo også lokket dig til at spring med. Og da du så tog min hånd, og 
begyndte at tælle, så tænkte jeg bare - jamen nå, så gør vi det sgu. Det var så 
grænseoverskridende. Så farligt. Fuldstændig dybt godnat, og så samtidig tænkte jeg, nå ja men 
jeg skal jo ned… Når jeg ser billederne, bliver jeg stadigvæk sådan helt – hold kæft mand. Farligt. 
Helt vanvittigt. Hvad laver jeg – helt ærligt!? Jeg var så bange. Og så kan jeg huske at jeg bagefter 
blev enormt ked af det, fordi det var så overvældende. Og så gav du mig en krammer i vandet, og 
du slap mig ikke, fordi jeg var fuldstændig sådan aaargh, fordi det havde været så vildt. Jeg synes 
jo det var vildt sejt, men jeg synes også det var dumt. Men altså ikke på en negativ måde, fordi du 
var der. Hvis jeg havde stået der alene, så havde jeg ikke gjort det tror jeg. Så den er både forbundet 
med noget der er angstprovokerende, enormt fedt og rigtig rigtig dumdristigt. Enormt fedt fordi 
jeg gjorde det jo. Jeg gjorde det. Jeg overskred den grænse der, og sprang ud i et eller andet, som 
bare var frygteligt. Men jeg vidste da også, at jeg var nødt til det. Hvad fanden skulle jeg ellers stå 
og kigge deroppe for? Gå hele vejen derop, for så at gå hele vejen ned igen – det ville da ikke give 
nogen mening. Og så har det måske i virkeligheden altid været noget jeg har tænkt, at jeg gerne 
ville.” 

(Kvinde med cerebral parese, 44 år) 
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Kernekategorien, der indfanger læringspotentialet i rød zone t, defineres som en subjektiv 
mistolkning, der skaber inkongruens mellem deltagerens forudfattede negative forventning til ikke 
at kunne håndtere en vilkårlig opgave, og den efterfølgende positive oplevelse af at kunne håndtere 
opgaven. Resultaterne viser, hvordan store udfordringer under de rette omstændigheder kan 
transformere og styrke mennesker med CP’s selvopfattelse og mulighedsrum. Et fund der gør op 
med forståelsen af at al udvikling og læring har de bedste forudsætninger i ”den nærmeste 
udviklingszone”. Professionelle skal lære at arbejde med det vi kan kalde ”den fjerneste 
udviklingszone”. 
 
I tiden efter camp beskriver deltagerne, at de oplevede positive ændringer i deres hverdag på to 
planer. På et niveau var der elementer fra sports campen, som de kunne implementere direkte i 
hverdagen. På et andet niveau, var der elementer fra campen, som viste sig i deres liv i nye 
transformerede versioner. Ændringerne som deltagerne fokuserer på, vedrører fire områder. 1) 
sociale relationer, 2) deltagelse i aktiviteter, 3) strategier til at håndtere udfordringer samt 4) 
ændring i selvbillede og selvfortælling. Foruden disse gavnlige fund, indikerer deltagernes udtalelser 
tilmed, at flere har svært ved at omsætte og integrere tankerne, ideerne og troen fra camp i deres 
hverdag, i det omfang de har motivationen til. Hverdagen efter camp opleves derfor af nogle som 
en ensom kontrast, der kan være svær at håndtere på egen hånd.  
Det anbefales således, at der i supplement til campen sættes større fokus på at integrere denne i 
deltagernes hverdag, samt at inkludere deres lokale sociale miljø i højere grad.  
 
Samlet set kan det på baggrund af afhandlingens resultater konkluderes at fællesskaber med 
ligestillede og kropslige mestringsoplevelser i tilpassede idræts- og bevægelsesudfordringer, kan 
styrke unge og voksne med CP’s selvopfattelse. En styrkelse, der i sidste ende viser sig som en 
motivation, en vilje og et mod til at opsøge nye muligheder, samt konfrontere de udfordringer livet 
byder på. Dog antyder resultaterne også, at denne proces ikke kan stå alene som en isoleret hurtig 
løsning i form af en sports camp. En camp kan skabe gode betingelser for et optimistisk vendepunkt, 
men kontinuerlige tiltag og indsatser bør tiltænkes, hvis motivationen, troen og modet skal forblive 
og sætte varige spor i både hverdagen og mennesket. 
 


