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Hovedsigte 
De deltagende institutioner har et fælles overordnet sigte, men vi går til det fra forskellige sider: 

●        U-Turn: Vil overskride den institutionelle ramme for at nå ud til flere unge, og at 
inddrage andre institutioner og miljøer i den proces; at udvikle en (interaktiv / fleksibel) 
model for et sådant opsøgende / udgående arbejde. 

●       18+ enhederne: Vil indbygge rusmiddelproblematikkerne og U-Turns ekspertise i en 
udvidelse af deres sociale relationsarbejde m.v. 

●        DPU: Vil artikulere (beskrive og forstå) de praktiske og refleksive processer, hvor givne 
problembestemmelser og motivationer overskrides, sådan at der udvikles fællesskaber 
med ’brugerdrevne standarder’ og nye motiver. 

  
Det, som vi især sigter mod i fællesskab, er sammen med de relevante unge at finde eller skabe 
settings - fællesskaber, rum og ‘vinduer’ - for at forholde sig til rusmidler på nye konstruktive måder. 
Det indebærer at udforske og udfordre den bevægelige grænse mellem stigma og tabu, eller m.a.o. 
mellem at ‘rusmiddelproblemer’ sætter rammen og definerer alt og at de slet ikke tages op som 
problematik (selvom de mærkes). 
  
Den målsætning indebærer et behov for at undersøge to overordnede problematikker: 1) de unges 
præmisser og deres baggrund i fællesskaber, hverdagsliv, kulturer m.v., 2) de handlesammenhænge, 
som vi danner sammen med de unge (samt baggrunde, betingelser mv. for dem). 
I begge felter sker det ikke én gang for alle, som en kortlægning forud for en ekspedition, men 
derimod i en løbende refleksionsproces, hvor interventioner skaber erfaringer og hvor omvendt 
informationsindsamling selv udgør interventioner. 

De unges præmisser 
Her gælder det om at forstå de unges præmisser for at deltage i aktiviteter, hvor de forholder sig til 
rusmiddelproblematikker sammen med de professionelle[2]. Det indebærer at etablere dialoger med 
de unge, som bidrager til forståelse og fremstilling af 

●        subkulturer, grupperinger, identiteter og forståelser - og dermed sprog 
●        hvordan de omtaler hinanden, har forskelle, fordomme, konflikter osv. grupperne 

imellem 
●        hvordan disse lokale unge-kulturer / ungegrupper spiller sammen med, performer, 

blander, fortolker mere almene etniciteter, ideologier m.v. 
●        hvordan /om de indgår i landskabet af mere eller mindre organiserede strukturer i 

civilsamfundet som (stor-) familier, bander m.v. 
  
Særligt er vi selvfølgelig interesseret i deres forhold til / måder at praktisere og beskrive deres forhold 
til 

●        (eget og andres) rusmidler, rusmiddelbrug 



●        (egne og andres) rusmiddelproblemer og problembestemmelser (fx afhængighed, 
misbrug m.v.) – herunder om de plager sig selv og hinanden med en individualiserende og 
stigmatiserende diskurs, hhv. kan bidrage til at konkretisere en mere social og kontekstuel 
forståelse 

●        landskabet af sociale institutioner af relevans for dem, og heri igen særligt 
●        U-turn 

  
Her er det vigtigt at vi har øje for diversiteten i måderne hvorpå de unge er “motiverede for” eller “har 
modstand mod” at deltage - fx i kraft af hvilken rolle (økonomisk eller anden) rusmidler spiller for 
dem - dvs. ikke kun nå frem til noget fælles og generelt, men snarere fremstille forskellighederne og 
bidrage til faglige refleksioner af arbejdet med og i disse forskelle. 
  
Desuden opfattes de unges præmisser og motiver som modsætningsfyldte, ambivalente og 
svingende[3]. Det skal ikke opfattes negativt, for det er et alment forhold og det rummer drivkræfter 
for udvikling. Det er afgørende for tilgangen, at de unges udsagn hverken mødes naivt eller 
’dybdefortolkende’, men fremstilles og analyseres i deres kompleksitet. 
  
Det er også vigtigt at have øje for ressourcer og muligheder i de unges miljøer - hvordan udøves 
allerede faktisk omsorg, ledelse, refleksivitet osv.? 
Perspektivet er her ikke kun at kende de miljøer, som de unge færdes i, men også at selve 
interventionerne rettes mod ungdomsmiljøer og ikke kun mod individer. Hvordan kan man hjælpe 
med til at de unge i miljøerne tager sig af hinanden, hjælper hinanden? 
  
Men det er ikke kun de unge og deres hverdagsliv uden for institutionerne, som er i fokus. Dels er 
forskellige institutioner en almindelig del af deres hverdag - fx skolerne, klubberne, politiet. Dels er 
dette udviklingsarbejde en brobygning, og det implicerer også, at de ting vi selv sætter i værk, 

analyseres refleksivt. Indsatserne problematiserer således her sig selv og hinanden[4]. 
  

Handlesammenhænge 
Det, vi særligt er optaget af, når blikket således rettes mod ’os selv’, er især de handlesammenhænge, 
vi danner sammen med de unge. Handlesammenhænge bruges her som et ’neutralt’ begreb for 
samtænkning af deltagerkreds, aktivitet, redskaber, og begrebslig og rum-tidslig ordning – vi kunne 
også have valgt at kalde dem settings, rammer, eller kontekster, men vi vil gerne fremhæve det 
indholdsmæssige, aktive og dynamiske – og vi har en baggrund for det i forskningen[5]. 
  
Hvad er handlesammenhængen defineret / rammesat ved – dvs. hvad opfatter deltagerne som ’det der 
foregår her’[6]? 
·         Er det umiddelbart helt åbent eller tomt bestemt – som det fx impliceres i den klassiske brug af tid 

/ sted til at navngive grupper (“fredagsgruppen”, “Vestergadegruppen”)? 
●        Og betyder den åbenhed så reelt at de er defineret ved en ramme sat af institutionen, fx som 

’behandling af enkeltpersoners misbrug i en gruppe’ (hvilket bliver mere tydeligt hvis det fx er en 
‘hashgruppe’)? 

●        Er den institutionelle rammedefinition i givet fald specifikt defineret ved fx misbrug, eller er det 
bredere sociale, ungdomspædagogiske begreber, der rammesætter (fx grupper for udsatte unge)? 



●        Eller er handlesammenhængen defineret ved en anden aktivitet / genstand – som et 
’fælles tredje’ (og er dette så mere eller mindre på skrømt, et dække for en social 
indsats[7])? 

●        Kan handlesammenhængen ‘eksternalisere’ problemdefinitioner og diskurser (om 
misbrug, om etnicitet, om psykiske problemer, osv.), frem for at lade sig definere af dem 
(fx performativt, verbalt-analytisk, gennem æstetisk fremstilling osv.) 

●        Kan handlesammengængen være konstitueret som projekt snarere end som gruppe – dvs. 
som en (ikke nødvendigvis entydigt beskrevet) udviklingsbestræbelse med en egen 
historie? 

●        Kan handlesammenhængen være en hybrid af flere forskellige rammer (fx på én gang 
’fodbold’ og ’socialt arbejde’, eller ’terapi’ og ’kunst’ osv.)? 

  
Med de spørgsmål nærmer vi os selvfølgelig at sådanne handlesammenhænge ikke er defineret én 
gang for alle, men må opfattes og performes dynamisk. Og dermed 
·         Hvordan kan man ’re-frame’ handlesammenhængen (fx fra terapigruppe til fokusgruppe i et 

udviklingsprojekt eller omvendt)? 
·         Kan handlesammengængen være defineret bevægeligt som klunseri, hvor målgruppe, genstand, 

aktører, målsætning, finansiering osv. kan forandres og udvikles refleksivt?[8] 
·         I givet fald, hvilke præmisser og betingelser gør en sådan re-framing, et sådant klunseri muligt 

eller umuligt – også på medarbejdersiden (fx hvor længe kan en ’U-turn’ medarbejder stadig være 
med, hvis en ’gruppe’ har udviklet sig til at handle om at skabe mulighed for graffiti på et 
plankeværk)? Hvilke krav stiller dette til organisationerne? 

  
Handlesammenhænge som disse skal generelt ses som forbundet med (indgår i, udveksler med osv.) 
større fællesskaber, netværk, sammenhænge. Overordnet er interessen hvorvidt og hvordan de er 
almengørende eller marginaliserende - og i forhold til hvilke sammenhænge. Derfor kan man spørge 
til disse forbindelser eller disse adskillelser: 

●        Hvordan udveksler de med andre praksisser / steder – gennem deltagerbaner, produkter, 
dokumentation, økonomi m.v.? 

●        Specielt hvordan hænger deres deltagerpositioner sammen med udviklingsmuligheder i 
og uden for / efter deltagelsen her? 

●        Er de skarpt afgrænset (fortrolighed, deltagerkreds m.v.) eller tværtimod ’porøse’ eller 
åbne? 

●        Er de defineret ved en (evt. positivt ladet) forskel til andre institutionelle sammenhænge 
(fx ”her kan vi tale åbent, men det kan man ikke hos sagsbehandleren”)? 

  
Afgørende for vores projekt her er (givet vores overordnede formål), om disse handlesammenhænge 
gør det muligt at ’møde de unge på neutral grund og i bevægelse’[9]  

●        Hvordan er de konstitueret ved håb – som utopiske (visionære) fællesskaber, der 
fortolker og viderefører ’etiske’ projekter som de unge tilslutter sig (fx defineret ved 
håbet om at etnisk diskrimination kan overvindes, eller ved at udsatte unge anerkendes)? 

●        Kan de danne ‘neutral grund’ / grænsefællesskaber[10] som  
○        muliggør at alle parter er synligt med til at konstituere dem 
○        åbner for forskellige fortolkninger af indhold - mål og genstande 
○        muliggør deltagelse på forskellige præmisser (omkring stofbrug og andet) 

  



Selvom man i socialt arbejde ofte forestiller sig aktiviteter som en (tilsyneladende) simpel verbal 
udveksling, er der grund til at nærstudere hvordan handlesammenhængen muliggør / performer 
refleksivitet – også fordi det kan være en nøgle til hvordan der skabes neutral grund, samt til 
eksternalisering af problemdefinitioner. 

●        Hvordan skabes der ritualer hvorigennem deltagerne (måske) bekræfter 
rammesætningen? 

●        Hvordan arbejdes med audiovisuelle eller tekstlige artefakter (fx deling af snapshots, 
sms’er m.v.) 

●        Hvordan arbejdes med æstetik som (mere eller mindre intenderet) fremstillingsform?[11] 
  
Handlesammenhænge er også rum-tidsligt forankret på forskellige måder, som har betydning for 
deltagelsesmuligheder 

●        De simple ’hvor og hvornår’ og hvordan det spiller sammen med deltagernes hverdagsliv 
●        Arkitektur, indretning, stil – fremstiller rammen (som fx inviterende eller det modsatte), 

kulturen (fx den hyggelige pænhed vs. den rå anti-æstetik), og dermed deltagernes 
identitet[12] 

●        Rytmer og rutiner hvormed handesammenhængen dannes og gendannes (fx om man 
starter med en kop kaffe når man mødes; julekomsammen) 

●        Forløbskarakteren for deltagerne 
○        Det første møde, velkomsten 
○        Markering af vigtige begivenheder og mærkedage 
○        Afsked 
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