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”…ȱDerȱerȱhellerȱingenȱfolkȱpåȱgaden,ȱogȱaltingȱerȱsåȱstille.ȱDerȱerȱingenȱbiler,ȱderȱkører.ȱDerȱerȱ
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Forord
Denneȱrapportȱpræsentererȱresultaterȱfraȱetȱnetopȱafsluttetȱforskningsprojektȱomȱungeȱ
mændȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ deresȱ opvækst,ȱ hverdagslivȱ ogȱ fremtidsdrømmeȱ såvelȱ
somȱ deȱ ungesȱ oplevelserȱ ogȱ erfaringerȱ medȱ deȱ (social)pædagogiskeȱ indsatser,ȱ deȱ harȱ
modtagetȱ gennemȱ deresȱ opvækstȱ ogȱ ungdom.ȱ Forskningsprojektet,ȱ derȱ harȱ forløbetȱ
sidenȱjanuarȱ2013ȱogȱstadigȱforløber,ȱharȱfokusȱpåȱungeȱmænd,ȱderȱerȱtilknyttetȱbandeȬ
grupperinger,ȱsåvelȱsomȱdeȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱderȱiværksættesȱiȱforholdȱtilȱ
deȱunge.ȱ
ȱ

Iȱnærværendeȱrapportȱpræsenteresȱdeȱførsteȱdelresultaterȱafȱforskningsprojektet,ȱ

hvorȱfokusȱsærskiltȱerȱpåȱdeȱungeȱmændsȱegneȱperspektiverȱogȱoplevelserȱafȱderesȱliv.ȱ
Videreȱ iȱ projektforløbetȱ følgerȱ henholdsvisȱ rapportȱ delȱ II,ȱ derȱ indeholderȱ enȱ forskȬ
ningsȬȱogȱvidensopsamlingȱoverȱnationalȱogȱinternationalȱvidenȱpåȱområdetȱknyttetȱtilȱ
ungeȱiȱbandegrupperinger,ȱmensȱtredjeȱogȱsidsteȱrapportȱ(rapportȱdelȱIII)ȱpræsentererȱ
resultaterneȱafȱdenȱdelȱafȱforskningsprojektet,ȱderȱharȱhaftȱfokusȱpåȱdeȱsocialpædagogiȬ
skeȱ indsatser,ȱ derȱ landetȱ overȱ iværksættesȱ iȱ forskelligeȱ formerȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ enȱ
opvækstȱprægetȱafȱudsathedȱogȱtilknytningȱtilȱbandegruppering.ȱRapportȱdelȱIIȱforvenȬ
tesȱatȱudkommeȱiȱjanuarȱ2016,ȱmensȱrapportȱdelȱIIIȱforventesȱatȱudkommeȱiȱmajȱ2016.ȱ
Forȱnærværendeȱskalȱenȱstorȱtakȱimidlertidȱførstȱogȱfremmestȱrettesȱtilȱdeȱungeȱmænd,ȱ
somȱerȱtilknyttetȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱogȱsomȱharȱbidragetȱtilȱforskningsproȬ
jektetȱogȱtil,ȱatȱdenneȱrapportȱkunneȱtageȱform.ȱDeȱungeȱerȱanonymiseretȱogȱkanȱderforȱ
ikkeȱnævnesȱsærskiltȱherȱmedȱderesȱrigtigeȱnavne,ȱmenȱderesȱbidragȱharȱnaturligvisȱpåȱ
alleȱmåderȱværetȱgrundlagetȱfor,ȱatȱdenneȱrapportȱkunneȱbliveȱtilȱ–ȱogȱbidragetȱtilȱatȱdeȱ
hverȱforȱsigȱharȱkunnetȱgiveȱderesȱstemmeȱiȱdebattenȱogȱvidensudviklingenȱomȱungeȱ
menneskersȱtilknytningȱtilȱbandemiljøet.ȱ
ȱ

Derȱerȱikkeȱtidligereȱiȱdanskȱsammenhængȱforetagetȱforskning,ȱsomȱdirekteȱindȬ

dragerȱdeȱunge,ȱsomȱleverȱiȱbanderȱ–ȱvelȱogȱmærke,ȱmensȱdeȱerȱiȱbanderneȱogȱikkeȱpåȱvejȱudȱ
–ȱudȱfraȱderesȱperspektivȱogȱståsted,ȱogȱderȱtrædesȱderforȱpåȱganskeȱnyeȱveje.ȱVejeȱsomȱ
harȱ væretȱ brolagtȱ medȱ enȱ delȱ udfordringerȱ ogȱ vanskeligheder.ȱ Enȱ masseȱ menneskerȱ
harȱhjulpetȱtilȱ–ȱmedȱatȱskabeȱkontakt,ȱvendeȱtankerȱogȱideer,ȱbidrageȱmedȱnyeȱoverveȬ
jelserȱsåvelȱsomȱgivetȱkonstruktivȱkritikȱundervejs.ȱ
ȱ

Mangeȱ afȱ disseȱ menneskerȱ kanȱ desværreȱ ikkeȱ nævnesȱ vedȱ navn.ȱ Detteȱ isærȱ afȱ

hensynȱtilȱnetopȱdeȱungeȱmændȱiȱbanderne,ȱderȱpåȱalleȱmåderȱiȱdenneȱrapportȱerȱanoȬ
nymiseret.ȱ Alleȱ forestillingerȱ omȱ kendskabȱ tilȱ hverȱ enkeltȱ ungȱ medȱ tilknytningȱ tilȱ enȱ
bandegruppering,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektet,ȱerȱsåledesȱikkeȱmulig,ȱundtaȬ

ȱ
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genȱiȱdenȱenkeltesȱfantasi,ȱidetȱalleȱparterȱrundtȱomȱbandemedlemmerneȱogsåȱerȱanoȬ
nymiserede,ȱogȱminȱtakȱtilȱdeȱmangeȱforskelligeȱbidragȱrettesȱsåledesȱblotȱudȱiȱverdenȱ
udenȱnavnsȱnævnelse,ȱmenȱhverȱenkelt,ȱderȱharȱhjulpetȱtilȱpåȱforskelligȱvis,ȱvedȱselv,ȱatȱ
jegȱharȱtænktȱpåȱdem,ȱmensȱdenneȱrapportȱharȱtagetȱform.ȱ
ȱ

Nogleȱkanȱdogȱnævnesȱvedȱnavn.ȱDetȱgælderȱmineȱkollegaerȱfraȱforskningsproȬ

grammetȱ SocialȬȱ ogȱ specialpædagogik,ȱ inklusionȱ ogȱ ledelseȱ afȱ organisationerȱ (SILO),ȱ
AarhusȱUniversitet,ȱhenholdsvisȱlektorȱKasperȱKofod,ȱseniorforskerȱTorstenȱErlandsenȱ
samtȱlektorȱ NielsȱRosendalȱJensen,ȱ somȱ løbendeȱharȱ læstȱkritikȱ påȱflereȱafȱ rapportensȱ
forskelligeȱkapitlerȱogȱharȱbidragetȱmedȱkritiskeȱkommentarer,ȱnyeȱvinklerȱogȱforskelȬ
ligeȱteoretiskeȱperspektiverȱpåȱuddannelse,ȱudsathedȱogȱsocialpædagogik.ȱ
Derudoverȱ enȱ storȱ takȱ tilȱ Socialpædagogernesȱ Landsforbundȱ (SL),ȱ iȱ denneȱ sammenȬ
hængȱisærȱafdelingslederȱMetteȱGrostøl,ȱsomȱvarȱmedȱtilȱatȱvendeȱtankerȱogȱideer,ȱdaȱ
forskningsprojektetȱendnuȱvarȱpåȱdeȱindledendeȱstadier,ȱmenȱogsåȱSLȱsomȱhelhed,ȱderȱ
harȱ ydetȱ etȱ økonomiskȱ bidragȱ tilȱ forskningsprojektet,ȱ såledesȱ atȱ detȱ blandtȱ andetȱ varȱ
muligtȱ atȱ foretageȱ enȱ langȱ rækkeȱ interviewȱ samtȱ fåȱ foretagetȱ enȱ litteratursøgningȱ omȱ
forskningȱpåȱbandeområdet.ȱ
ȱ

Derȱ skalȱ ogsåȱ rettesȱ enȱ takȱ tilȱ Susanneȱ Jakobsen,ȱ forskningsbibliotekarȱ vedȱ AUȱ

Library,ȱ Aarhusȱ Universitet,ȱ derȱ harȱ indsamletȱ forskningȱ påȱ området,ȱ bådeȱ nationaltȱ
ogȱinternationalt,ȱsamtȱforskningsassistentȱLarsȱLadefoged,ȱderȱharȱvaretagetȱenȱomfatȬ
tendeȱsystematiseringȱafȱforskningsundersøgelser.ȱ
ȱ

DerudoverȱskalȱrettesȱenȱsærligtȱtakȱtilȱBettinaȱHøgenhav,ȱderȱharȱlæstȱkorrektur,ȱ

samtȱKnudȱHoltȱNielsen,ȱderȱharȱvaretagetȱlayoutȱogȱtrykȱafȱrapporten.ȱ
SidstȱmenȱabsolutȱikkeȱmindstȱenȱstorȱtakȱtilȱminȱvenindeȱJeanettȱforȱlånȱafȱhendesȱdejȬ
ligeȱkolonihavehus,ȱderȱgavȱroȱogȱfredȱtilȱatȱskriveȱdeȱsidsteȱkapitlerȱafȱrapporten.ȱ
ȱ
KirstenȱElisaȱPetersenȱȱ
København,ȱoktoberȱ2015ȱ
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Resumé
Denneȱ rapportȱ præsentererȱ deȱ teoretiskeȱ ogȱ empiriskeȱ resultaterȱ afȱ etȱ forskningsproȬ
jekt,ȱ somȱ harȱ fokusȱ påȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ erȱ tilknyttetȱ forskelligeȱ bandegrupperinger.ȱ
Projektet,ȱhvorȱtiȱungeȱmændȱharȱdeltagetȱgennemȱenȱrækkeȱkvalitativeȱinterview,ȱharȱ
forløbetȱoverȱenȱperiodeȱpåȱsnartȱtoȱårȱfraȱ2013ȱogȱfremȱtilȱnu.ȱDeȱtiȱmændȱharȱalleȱdetȱ
tilȱ fælles,ȱ atȱ deȱ leverȱ deresȱ livȱ entenȱ iȱ kantenȱ afȱ ellerȱ iȱ centrumȱ afȱ forskelligeȱ bandeȬ
grupperinger,ȱsomȱfordelerȱsigȱrundtȱomȱiȱlandet,ȱprimærtȱiȱdetȱstorkøbenhavnskeȱomȬ
råde.ȱDeȱtiȱungeȱmændȱfortællerȱmedȱderesȱegneȱstemmerȱogȱfraȱderesȱståstedȱogȱperȬ
spektiv,ȱhvordanȱdeȱopleverȱderesȱlivȱiȱalmindelighed,ȱderesȱopvækst,ȱlivetȱiȱbandemilȬ
jøet,ȱderesȱvejeȱindȱiȱbanderne,ȱogȱhvordanȱderesȱfremtidȱskalȱseȱud.ȱDeȱtiȱungeȱmændȱ
fortællerȱligeledesȱogȱiȱsærdeleshedȱomȱdeȱ(social)pædagogiskeȱindsatser,ȱdeȱharȱmødtȱ
iȱderesȱbarndomȱogȱungdomȱ–ȱogȱhvordanȱdeȱgerneȱså,ȱatȱdisseȱindsatserȱblevȱudvikletȱ
fremadrettetȱtilȱhjælpȱforȱandreȱudsatteȱbørnȱogȱunge.ȱ
ȱ

Forskningsprojektetsȱformålȱharȱværetȱatȱgennemføreȱetȱforskningprojekt,ȱsom:ȱ

ȱ
x Harȱfokusȱpåȱunge,ȱderȱselvȱopleverȱatȱværeȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱ
x Harȱetȱsærskiltȱfokusȱpå,ȱmedȱafsætȱiȱetȱsåkaldtȱungeperspektiv,ȱatȱudvikleȱvidenȱ
omȱdeȱungesȱegneȱperspektiver,ȱoplevelserȱogȱvurderingerȱafȱderesȱhverdagsliv,ȱ
deresȱopvækstȱogȱlivsforhold.ȱ
x HarȱfokusȱpåȱatȱudvikleȱvidenȱtilȱbrugȱforȱfremadrettedeȱsocialȬȱogȱspecialpædaȬ
gogiskeȱindsatserȱpåȱbandeområdet.ȱ
Deȱforskelligeȱformålȱskalȱbådeȱsesȱhverȱforȱsigȱogȱsomȱsamtidigtȱforbundne,ȱidetȱnærȬ
værendeȱteoretiskeȱogȱempiriskeȱarbejdeȱsøgerȱatȱbredeȱforskningsȬȱogȱvidensudviklinȬ
genȱknyttetȱtilȱnetopȱdenneȱgruppeȱungeȱud,ȱsåledesȱatȱvidenȱpåȱdetteȱområdeȱgriber,ȱ
hvadȱ detȱ betyderȱ forȱ deȱ ungeȱ atȱ væreȱ tilknyttetȱ enȱ bandegruppering,ȱ hvordanȱ deȱ ungesȱ
egneȱoplevelserȱafȱderesȱbarndomȬȱogȱungdomslivȱharȱgivetȱdeȱungeȱforskelligeȱudvikȬ
lingsbetingelserȱogȱmulighederȱiȱderesȱliv,ȱogȱsidstȱmenȱikkeȱmindst,ȱhvilkeȱsocialeȱogȱ
socialpædagogiskeȱindsatserȱderȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱudvikleȱdetȱpædagogiskeȱarbejdeȱ
medȱudsatteȱbørnȱogȱunge.ȱ
ȱ

Måletȱ medȱ bådeȱ forskningsprojektetȱ ogȱ formidlingenȱ afȱ resultaterneȱ gennemȱ

denneȱrapportȱkanȱsåledesȱsigesȱpåȱenȱgangȱatȱværeȱetȱbidragȱtilȱdenȱfortsatteȱudviklingȱ
afȱ(social)pædagogiskeȱindsatserȱpåȱetȱmegetȱkomplekstȱogȱvanskeligtȱområdeȱknyttetȱ
tilȱ forebyggelseȱ ogȱ udviklingȱ afȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ ungeȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ

ȱ
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samtidigȱetȱfortsatȱbidragȱtilȱudviklingȱafȱindsigt,ȱteoriȱogȱbegreberȱiȱrelationȱtilȱforskȬ
ningenȱindenȱforȱområdetȱknyttetȱtilȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱunge.ȱ
ȱ

Teoretiskȱerȱbådeȱforskningsprojektetȱogȱdenneȱrapportsȱanalyserȱplaceretȱindenȱ

forȱ detȱ pædagogiskeȱ forskningsfelt,ȱ mereȱ specifiktȱ medȱ enȱ optagethedȱ afȱ socialpædaȬ
gogiskȱarbejdeȱmedȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱogȱsærligeȱproblematikker,ȱderȱbørȱmedtaȬ
gesȱiȱudviklingenȱafȱviden,ȱteoriȱogȱbegreberȱknyttetȱtilȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱungeȱ
ogȱ socialpædagogiskȱ arbejdeȱ medȱ denneȱ gruppeȱ (Erlandsenȱ etȱ al.,ȱ 2013,ȱ 2015).ȱ Menȱ
mensȱ denȱ overordnedeȱ rammeȱ udgøresȱ afȱ etȱ fokusȱ påȱ (social)pædagogikȱ iȱ arbejdetȱ
medȱ udsatteȱ ungeȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ såȱ hvilerȱ selveȱ detȱ teoretiskeȱ grundlagȱ forȱ
forskningsprojektetȱogȱanalyserneȱafȱdetȱindsamledeȱdatamaterialeȱpåȱenȱkritiskȱpsykoȬ
logiskȱforståelse,ȱogsåȱbetegnetȱsomȱdetȱsåkaldtȱsubjektvidenskabeligeȱparadigme,ȱhvorȱderȱ
påȱafgørendeȱområderȱknyttetȱtilȱforståelsenȱafȱmennesketsȱudviklingȱogȱlæringȱtagesȱ
afstandȱfraȱdenȱklassiskeȱpsykologiȱ(Højholt,ȱ2005;ȱChristensen,ȱ2005;ȱHolzkamp,ȱ1998).ȱ
Videnȱ omȱ menneskerȱ måȱ udviklesȱ sammenȱ medȱ menneskerȱ –ȱ altsåȱ fraȱ etȱ førsteperȬ
sonsperspektiv,ȱ derȱ samtidigȱ inddragerȱ betydninger,ȱ begrundelserȱ ogȱ handlingerȱ fraȱ
subjektetsȱperspektivȱ–ȱogȱnetopȱikkeȱløsrevetȱherfra.ȱHeltȱkonkretȱbetyderȱdetteȱteoreȬ
tiskeȱperspektiv,ȱatȱ problemer,ȱdilemmaerȱogȱhandlingerȱiȱdeȱungeȱmændsȱliv,ȱderȱ erȱ
tilknyttetȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ somȱ harȱ deltagetȱ iȱ nærværendeȱ forskȬ
ningsprojekt,ȱ analyseresȱ udȱ fraȱ deȱ betydninger,ȱ deȱ harȱ iȱ deȱ ungesȱ liv.ȱ Såledesȱ foldesȱ
centraleȱ begreberȱ indenȱ forȱ denȱ kritiskeȱ psykologiȱ udȱ ogȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ retteȱ voresȱ
opmærksomhedȱ modȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ deresȱ handlingerȱ ogȱ erfaȬ
ringerȱ ogȱ deresȱ mulighederȱ såvelȱ somȱ oplevelserȱ afȱ konflikterȱ ogȱ dilemmaerȱ iȱ deresȱ
barndomȱogȱungdomsliv.ȱ
ȱ

Projektetsȱ forskningsdesignȱ placererȱ sigȱ overordnetȱ indenȱ forȱ praksisforskning,ȱ

såledesȱ somȱ forskningȱ iȱ praksisȱ erȱ udvikletȱ indenȱ forȱ denȱ kritiskȱ psykologiskeȱ tænkȬ
ningȱ (Markardȱ etȱ al.,ȱ 2004;ȱ Højholt,ȱ 2005;ȱ Schwartz,ȱ 2007;ȱ Petersen,ȱ 2009),ȱ derȱ harȱ etȱ
specifiktȱfokusȱpåȱmenneskersȱforståelserȱogȱhandlingerȱknyttetȱtilȱderesȱhverdag,ȱ velȱ
ogȱ mærkeȱ setȱ fraȱ mennesketsȱ egetȱ perspektiv,ȱ altsåȱ fraȱ menneskersȱ egetȱ ståstedȱ iȱ livetȱ
medȱfokusȱpåȱderesȱegneȱforståelser,ȱoplevelserȱogȱfølelser.ȱIȱdenneȱsammenhængȱerȱtiȱ
ungeȱmændsȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱfremtidsdrømmeȱudforsketȱsammenȱmedȱdeȱungeȱ
selvȱgennemȱsåkaldtȱsemistruktureredeȱinterviewȱ(Kvale,ȱ2003),ȱderȱerȱkarakteriseretȱvedȱ
atȱ væreȱ etȱ interviewȱ mellemȱ forskerȱ ogȱ informantȱ (denȱ unge)ȱ baseretȱ påȱ enȱ rækkeȱ
spørgsmål.ȱ
ȱ

Selveȱ praksisforskningsperspektivetȱudfoldesȱisærȱiȱ nærværendeȱforskningsproȬ

jektȱmedȱinspirationȱfraȱetȱafȱdenȱkritiskȱpsykologiskeȱtænkningsȱcentraleȱbegreber,ȱderȱ
omfatterȱforståelsenȱ afȱsubjektetȱsomȱmedforsker.ȱHolzkampȱ(1998)ȱ påpeger,ȱ hvorledesȱ
begrebetȱmedforskerȱviserȱhenȱtil,ȱatȱsubjektetȱikkeȱskalȱindgåȱsomȱenȱformȱforȱobjektȱiȱ

ȱ
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ȱ

udforskningen,ȱ menȱ derimodȱ skalȱ indgåȱ somȱ medforskerȱ afȱ subjektetsȱ egenȱ dagligeȱ
livsførelse.ȱBegrebetȱmedforskerȱ(Holzkamp,ȱ1998)ȱmedvirkerȱtilȱatȱindrammeȱdetȱsærliȬ
geȱellerȱdetȱspecifikkeȱaspektȱvedȱpraksisforskning.ȱHerȱbetonesȱnetopȱbetydningenȱaf,ȱ
atȱpraktikerne,ȱiȱdetteȱtilfældeȱdeȱungeȱmænd,ȱikkeȱerȱgenstandȱforȱforskerensȱudefraȬ
kommendeȱ blik,ȱ menȱ derimodȱ inddragesȱ somȱ medforskereȱ iȱ forskningsforløbet.ȱ Herȱ
henvisesȱ derȱ til,ȱ atȱ bådeȱ forskerȱ ogȱ medforskerȱ oplevesȱ somȱ subjekter,ȱ derȱ beggeȱ erȱ
deltagereȱiȱetȱforskningsprojekt,ȱderȱudforskerȱenȱgivenȱsocialȱpraksisȱomȱendȱfraȱhverȱ
deresȱperspektivȱogȱståsted.ȱ
ȱ

Projektetsȱdatamaterialeȱerȱsomȱnævntȱindsamletȱhenȱoverȱenȱperiodeȱpåȱcirkaȱtoȱ

år,ȱfraȱ2013ȱogȱfremȱtilȱ2015,ȱhvorȱdeȱendeligeȱanalyserȱafȱdatamaterialetȱnuȱbliverȱpræȬ
senteretȱiȱnærværendeȱrapportȱ(rapportȱdelȱI).ȱDeȱtoȱøvrigeȱrapporter,ȱderȱogsåȱindgårȱiȱ
forskningsprojektet,ȱforventesȱatȱudkommeȱhenholdsvisȱjanuarȱ2016ȱ(rapportȱdelȱII)ȱogȱ
majȱ2016ȱ(rapportȱdelȱIII).ȱRapportȱdelȱIIȱpræsentererȱenȱforskningsȬȱogȱvidensopsamȬ
ling,ȱbådeȱnationaltȱogȱinternationalt,ȱknyttetȱtilȱvidenȱomȱungeȱmændȱiȱbandegruppeȬ
ringer,ȱ mensȱ denȱ tredjeȱ –ȱ ogȱ foreløbigeȱ sidsteȱ rapportȱ –ȱ inddragerȱ deȱ professionellesȱ
stemmer,ȱdetȱvilȱsigeȱinddragerȱdem,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱarbejderȱmedȱdeȱungeȱiȱbanȬ
degrupperinger,ȱderesȱvidenȱogȱerfaringerȱogȱdeȱsocialeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatȬ
ser,ȱteorierȱogȱmetoder,ȱsomȱdeȱprofessionelleȱarbejderȱudȱfra.ȱȱ
ȱ

Analyserneȱafȱ datamaterialetȱviserȱ henȱ til,ȱ atȱ derȱkanȱudskillesȱfemȱ(forbundne)ȱ

temaerȱiȱdeȱungesȱfortællingerȱmedȱafsætȱiȱderesȱståstederȱogȱperspektiver,ȱsomȱpåȱforȬ
skelligȱvisȱfortællerȱomȱdeȱungeȱmændsȱopvækstforhold,ȱskolegang,ȱvejeȱindȱiȱogȱhverȬ
dagenȱiȱenȱbandegruppering,ȱmåderȱatȱhåndtereȱstress,ȱuroȱogȱængstelseȱsamtȱfremadȬ
rettetȱ deȱ ungesȱ egneȱ budȱ på,ȱ hvilkeȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ derȱ kanȱ
tænkesȱ atȱ støtteȱ ogȱ hjælpeȱ ungeȱ menneskerȱ iȱ bandegrupperingerȱ –ȱ ogȱ måskeȱ enddaȱ
medvirkeȱtilȱatȱforebyggeȱbevægelserȱindȱiȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱ1.ȱOpvækstȱogȱfamilieforholdȱ–ȱforskelligeȱoplevelserȱafȱtryghedȱogȱomsorg.ȱ
Temaȱnr.ȱ2.ȱSkolegangȱogȱfritidsaktiviteter,ȱuddannelseȱogȱjob.ȱ
Temaȱnr.ȱ3.ȱVejeȱindȱiȱenȱbandeȱogȱhverdagenȱiȱenȱbandeȱ–ȱkonsekvenser,ȱbegrænsningerȱ
ogȱmuligheder.ȱȱ
Temaȱnr.ȱ4.ȱAtȱleveȱmedȱstress,ȱuroȱogȱængstelse.ȱ
Temaȱnr.ȱ5.ȱNyeȱindsatserȱogȱgamleȱderȱikkeȱharȱvirket.ȱ
ȱ
Analysensȱførsteȱtemaȱharȱmedvirketȱtilȱatȱindkredse,ȱatȱderȱerȱstorȱforskelȱpåȱdeȱungesȱ
opvækstȱogȱoplevelserȱafȱderesȱrespektiveȱfamilieforhold.ȱEnȱforskelȱderȱviserȱsigȱmelȬ
lemȱhenholdsvisȱungeȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱoverȱforȱdeȱungeȱmedȱetniskȱdanskȱ
baggrund.ȱ Såledesȱ viserȱ analyserne,ȱ atȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ
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fortællerȱ omȱ enȱ langȱ rækkeȱ oplevelserȱ medȱ ofteȱ megetȱ vanskeligeȱ opvækstvilkår,ȱ såȬ
somȱforældresȱskilsmisse,ȱforældresȱmisbrug,ȱensomhedȱiȱbarndomȱogȱtidligȱungdomȱ
samtȱkonflikterȱmellemȱforældre,ȱderȱharȱfåetȱbetydningȱforȱdeȱunge.ȱStortȱsetȱfællesȱforȱ
deȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱerȱoplevelserȱafȱatȱværeȱtætȱknyttetȱtilȱmor,ȱ
mensȱ farȱ overvejendeȱ harȱ væretȱ fraværendeȱ iȱ opvækstenȱ og/ellerȱ harȱ væretȱ megetȱ
ustabilȱ bådeȱ iȱ forholdȱ tilȱ kriminalitet,ȱ skænderierȱ medȱ morȱ samtȱ perioderȱ medȱ fængȬ
selsopholdȱogȱlignende.ȱHeroverforȱsesȱiȱanalyserne,ȱatȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetȬ
niskȱbaggrundȱendȱdanskȱfortællerȱomȱoplevelserȱogȱerfaringerȱmedȱ”godeȱogȱtrygge”ȱ
opvækstforhold,ȱ forældreȱ derȱ harȱ støttetȱ ogȱ passetȱ påȱ deresȱ børn,ȱ hjulpetȱ medȱ skoleȬ
gangȱ ogȱ fritidsaktiviteter,ȱ ogȱ oplevelserȱ afȱ tætteȱ forholdȱ tilȱ bådeȱ forældre,ȱ søskende,ȱ
bedsteforældreȱogȱandreȱfamilierelationer.ȱFællesȱforȱdeȱtiȱungeȱmændȱerȱimidlertid,ȱatȱ
udsathedȱpåȱenȱlangȱrækkeȱområderȱtræderȱfremȱindenȱforȱdetȱsåkaldtȱstrukturelleȱperȬ
spektivȱknyttetȱtilȱenȱopvækstȱiȱudsatteȱboligområder,ȱforældresȱmanglendeȱuddannelȬ
seȱogȱforȱnogensȱvedkommendeȱogsåȱmanglendeȱtilknytningȱtilȱarbejdsmarked,ȱmensȱ
udsathedenȱindenȱforȱdetȱsåkaldtȱindividuelleȱperspektivȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱtræderȱfremȱ
hosȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱhvorȱdeȱungesȱfortællingerȱerȱprægetȱ
afȱsværeȱopvækstforhold,ȱbelystȱfraȱdeȱungesȱoplevelserȱafȱsværeȱbegivenhederȱiȱbarnȬ
dommenȱogȱkonfliktuelleȱforholdȱmellemȱforældreȱogȱmellemȱforældreȱogȱbarn.ȱ
ȱ

Analysensȱandetȱtema,ȱderȱsatteȱfokusȱpåȱdeȱungeȱmændsȱerfaringerȱogȱoplevelȬ

serȱ medȱ skole,ȱ uddannelse,ȱ arbejdeȱ ogȱ fritid,ȱ indkredsede,ȱ atȱ fællesȱ forȱ alleȱ tiȱ ungeȱ
mændȱerȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱdeȱikkeȱharȱværetȱsærligtȱdygtigeȱrentȱbogligtȱiȱfolkeskolenȱ
ogȱpåȱforskelligȱvisȱligeledesȱikkeȱharȱværetȱsærligtȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskole.ȱFællesȱforȱdeȱ
tiȱungeȱmændȱerȱogså,ȱatȱingenȱafȱdemȱharȱuddannelsesplaner,ȱderȱrækkerȱvidereȱendȱ
enȱhåndværkeruddannelse.ȱIngenȱafȱdeȱungeȱmændȱharȱunderȱinterviewforløbeneȱgiȬ
vetȱudtrykȱforȱdrømmeȱellerȱønskerȱomȱatȱlæseȱvidereȱogȱfåȱenȱmellemlangȱellerȱlangȱ
videregåendeȱ uddannelse.ȱ Fællesȱ forȱ deȱ ungeȱ mændȱ erȱ også,ȱ atȱ ingenȱ afȱ demȱ nogenȱ
sindeȱharȱhaftȱetȱarbejde,ȱhverkenȱfritidsjob,ȱellerȱatȱdeȱerȱgåetȱudȱafȱskolenȱforȱatȱfåȱetȱ
arbejde.ȱNetopȱdisseȱfundȱiȱdatamaterialetȱviserȱhenȱtil,ȱatȱungeȱmændȱiȱbandegruppeȬ
ringerȱtræderȱfremȱsomȱenȱudsatȱgruppeȱafȱungeȱiȱdetȱdanskeȱsamfundȱ–ȱsærligtȱsetȱiȱetȱ
uddannelsesmæssigtȱ perspektiv.ȱ Enkelteȱ nuancerȱ træderȱ frem,ȱ idetȱ fåȱ afȱ deȱ ungeȱ forȬ
tællerȱ omȱ ønskerȱ omȱ atȱ fåȱ enȱ håndværkeruddannelseȱ ellerȱ ønskerȱ atȱ tageȱ enȱ HFȬ
uddannelse,ȱmenȱfællesȱforȱdemȱ alleȱerȱoplevelserȱafȱikkeȱatȱhaveȱpassetȱindȱiȱskolen,ȱ
haftȱ sværtȱ vedȱ atȱ opleve,ȱ atȱ deȱ varȱ dygtigeȱ tilȱ skolearbejde,ȱ ogȱ forȱ deȱ yngreȱ ungeȱ
mænd,ȱderȱerȱunderȱ20ȱår,ȱtræderȱdetȱsærligtȱfrem,ȱatȱdeȱforȱnuværende,ȱfraȱderesȱposiȬ
tion,ȱsletȱikkeȱkanȱseȱmeningenȱmedȱatȱgåȱiȱskoleȱellerȱafslutteȱeksaminer.ȱPerspektiverȬ
neȱ på,ȱ hvorforȱ skoletidenȱ harȱ væretȱ svær,ȱ erȱ naturligvisȱ individuelleȱ ogȱ nuancerede,ȱ
menȱfællesȱforȱdeȱtiȱungeȱmændȱerȱiȱhøjȱgradȱoplevelserȱafȱikkeȱrigtigȱatȱforståȱellerȱatȱ
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ȱ

væreȱdygtig,ȱogȱforȱnoglesȱvedkommendeȱogsåȱfortællingerȱomȱslåskampeȱogȱballade,ȱ
derȱmedførteȱflereȱskoleskift,ȱogȱogsåȱforȱnogleȱafȱdeȱungeȱmændȱskiftȱtilȱflereȱforskelliȬ
geȱskoler,ȱogȱlærereȱderȱsmedȱdemȱud,ȱfordiȱdeȱlavedeȱballade.ȱ
ȱ

Detȱtredjeȱtemaȱiȱanalysenȱbelyste,ȱatȱdeȱtiȱungeȱmændȱalleȱharȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱ

iȱenȱalderȱafȱ12Ȭ13ȱårȱbegyndteȱatȱbegåȱforskelligeȱformerȱforȱkriminalitet.ȱEnȱmarkantȱ
forskelȱ mellemȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ datamaterialetȱ viserȱ sigȱ dogȱ isærȱ mellemȱ deȱ ungeȱ
mændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱpåȱdenȱeneȱsideȱogȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetȬ
niskȱbaggrundȱendȱdanskȱpåȱdenȱandenȱsideȱsetȱiȱrelationȱtilȱårsagerneȱogȱbetydningenȱ
vedȱ såȱ atȱsigeȱatȱbevægeȱsigȱindȱ iȱ enȱbandegrupperingȱ–ȱogȱsandeligȱogsåȱhvorforȱ deȱ
ungeȱ vælgerȱ atȱ bliveȱ ellerȱ forladeȱ enȱ bandegruppering.ȱ Analyserneȱ afȱ datamaterialetȱ
pegerȱpå,ȱatȱnetopȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱ baggrundȱtilsyneladendeȱtræderȱ
indȱ iȱ kriminalitetȱ iȱ enȱ tidligȱ alder,ȱ udenȱ atȱ detteȱ nødvendigvisȱ erȱ forbundetȱ medȱ enȱ
tilknytningȱtilȱenȱbandegruppering,ȱmenȱiȱhøjereȱgradȱhandlerȱomȱselveȱdetȱforholdȱatȱ
begåȱkriminalitetȱogȱmulighederneȱforȱøkonomiskȱellerȱ andenȱgevinstȱiȱdenȱ sammenȬ
hæng.ȱSamtidigȱindikererȱdatamaterialet,ȱatȱdetteȱserȱganskeȱanderledesȱudȱforȱdeȱungeȱ
medȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ endȱ dansk,ȱ somȱ tilsyneladendeȱ førstȱ erȱ iȱ enȱ ellerȱ andenȱ
formȱ forȱ gruppering,ȱ derȱ hængerȱ udȱ sammenȱ påȱ gaden,ȱ ogȱ derfraȱ bevægerȱ sigȱ indȱ iȱ
denȱ bande,ȱ derȱ tilhørerȱ detȱ lokaleȱ boligområdeȱ entenȱ gennemȱ ældreȱ brødreȱ og/ellerȱ
ældreȱ venner,ȱ deȱ kenderȱ til.ȱ Detȱ atȱ begåȱ kriminalitetȱ iȱ forskelligeȱ formerȱ serȱ udȱ tilȱ atȱ
væreȱsekundærtȱiȱdenneȱsammenhæng,ȱmensȱvennegruppen,ȱsamværetȱogȱlokalområȬ
det,ȱ hvorȱ manȱ erȱ voksetȱ opȱ ogȱ harȱ levetȱ sinȱ barndom,ȱ erȱ detȱ primæreȱ forȱ deȱ ungeȱ
mændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱMedȱtilȱdenneȱforskelȱhørerȱogså,ȱatȱdeȱ
ungesȱperspektiverȱpåȱdeltagelseȱiȱenȱbandegrupperingȱtræderȱfremȱiȱforholdȱtilȱforståȬ
elsenȱafȱatȱforladeȱenȱbandegruppering.ȱDeȱungeȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱbevægerȱ
sig,ȱnaturligvisȱmedȱindbyrdesȱnuancer,ȱrundtȱimellemȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱ
forladerȱdemȱigenȱogȱtillæggerȱikkeȱdeltagelsenȱiȱenȱbandegrupperingȱenȱmarkantȱbeȬ
tydningȱforȱdemȱselv.ȱNogleȱafȱderesȱgodeȱkammeraterȱkanȱværeȱiȱdenȱsammeȱgruppe,ȱ
menȱmanȱkanȱsagtensȱforladeȱgruppen,ȱfindeȱnyeȱvennerȱogȱenȱnyȱgrupperingȱpåȱtværsȱ
afȱ byområder.ȱ Heltȱ anderledesȱ serȱ detȱ udȱ forȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ andenȱ etniskȱ bagȬ
grundȱendȱdansk.ȱFraȱderesȱperspektivȱerȱenȱbandegrupperingȱdenȱsamme,ȱmanȱaltidȱ
harȱværetȱi,ȱogȱdenȱerȱtilsyneladendeȱbundetȱtilȱdetȱboligområde,ȱhvorȱmanȱerȱvoksetȱ
op,ȱogȱheleȱensȱfælleskab,ȱvenskaberȱogȱhverdagslivȱerȱvævetȱsammenȱmedȱdette.ȱOgȱ
væsentligtȱerȱdet,ȱatȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrund,ȱsomȱharȱbidragetȱmedȱ
deresȱfortællinger,ȱogsåȱerȱmegetȱenigeȱom,ȱatȱenȱbandegrupperingȱikkeȱerȱenȱgruppeȬ
ring,ȱ manȱ forlader,ȱ daȱ detȱ erȱ ensȱ vennerȱ ogȱ enȱ formȱ forȱ broderskabȱ forȱ livetȱ –ȱ ogsåȱ
selvomȱ nogleȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ erȱ iȱ midtenȱ afȱ tyverne,ȱ harȱ kæresterȱ ogȱ børn,ȱ ogȱ forȱ
noglesȱvedkommendeȱogsåȱerȱoptagetȱafȱatȱfindeȱarbejde.ȱ
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Fjerdeȱ temaȱ iȱ analyserneȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indfange,ȱ atȱ detȱ bestemtȱ ikkeȱ erȱ udenȱ

(ofteȱstore)ȱfølelsesmæssigeȱomkostningerȱatȱværeȱenȱungȱmand,ȱderȱpåȱforskelligȱmåȬ
deȱleverȱiȱenȱbandegruppering.ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱforskningsȬ
projektet,ȱ fortællerȱ omȱ forskelligeȱ måderȱ atȱ skulleȱ håndtereȱ stress,ȱ uroȱ ogȱ ængstelseȱ iȱ
hverdagen,ȱnetopȱfordiȱlivetȱlevesȱiȱenȱbande,ȱmenȱdeȱtiȱungeȱmændȱfordelerȱsigȱnærȬ
mestȱligeligtȱimellemȱtoȱpoler.ȱPåȱdenȱeneȱpolȱerȱenȱgruppeȱafȱungeȱmænd,ȱsomȱpåȱforȬ
skelligȱ mådeȱ harȱ haftȱ detȱ sværtȱ rentȱ psykiskȱ gennemȱ deresȱ opvækstȱ –ȱ forȱ eksempelȱ iȱ
fortællingerȱ omȱ atȱ håndtereȱ vredeȱ ogȱ traumatiskeȱ barndomsoplevelserȱ –ȱ ogȱ påȱ denȱ
andenȱpolȱerȱenȱgruppeȱafȱungeȱmænd,ȱsomȱikkeȱharȱhaftȱoplevelserȱafȱpsykiskeȱproȬ
blemerȱiȱbarndomȱogȱtidligȱungdom,ȱmenȱhvorȱnetopȱhverdagenȱiȱenȱbandegrupperingȱ
harȱafstedkommetȱetȱlivȱmedȱmangeȱforskelligeȱoplevelserȱafȱstress,ȱuroȱogȱængstelse,ȱ
somȱderȱnuȱiȱhverdagenȱkæmpesȱmedȱatȱhåndtereȱfraȱensȱegetȱståstedȱogȱpåȱmåder,ȱderȱ
oplevesȱsomȱmeningsfuldeȱforȱdenȱenkelte.ȱPåȱdenȱeneȱpolȱkanȱindkredsesȱmegetȱvanȬ
skeligeȱ ogȱ komplekseȱ fortællingerȱ omȱ (ofte)ȱ sværeȱ psykiskeȱ vanskelighederȱ gennemȱ
barndomȱ ogȱ tidligȱ ungdom,ȱ forȱ nogleȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ vedkommendeȱ ogsåȱ fortælȬ
lingerȱomȱforskelligeȱdiagnoser,ȱsomȱforȱeksempelȱ ADHD,ȱmenȱogsåȱmereȱdiffuseȱføȬ
lelserȱknyttetȱtilȱvrede,ȱangst,ȱuro,ȱatȱkommeȱopȱatȱslåȱmedȱandre,ȱfordiȱderȱerȱforȱmegetȱ
temperament,ȱsåvelȱsomȱerfaringerȱmedȱatȱdulmeȱvanskeligeȱfølelserȱmedȱhashȱog/ellerȱ
andreȱstoffer.ȱPåȱdenȱandenȱpolȱtræderȱtilȱgengældȱdeȱungeȱmændȱfrem,ȱsomȱgennemȱ
deresȱfortællingerȱoplever,ȱatȱdeȱførstȱgennemȱderesȱtilknytningȱtilȱenȱbandegrupperingȱ
forȱalvorȱopleverȱangst,ȱuro,ȱfysiskeȱogȱpsykiskeȱvanskelighederȱogȱdilemmaerȱforbunȬ
detȱtilȱatȱholdeȱstyrȱpåȱdisseȱsværeȱfølelserȱiȱhverdagenȱogȱfindeȱstrategier,ȱderȱkanȱholȬ
deȱ følelserneȱ påȱ afstandȱ ellerȱ underȱ kontrol.ȱ Herȱ erȱ detȱ ifølgeȱ flereȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ
netopȱdetȱatȱleveȱsitȱhverdagslivȱmedȱfarligeȱepisoderȱbådeȱmedȱandreȱbandegruppeȬ
ringer,ȱ politiȱ ogȱ fængselsophold,ȱ derȱ tilsyneladendeȱ iȱ enȱ kompleksȱ sammenblandingȱ
medvirkerȱ til,ȱ atȱ psykiskeȱ ogȱ fysiskeȱ vanskelighederȱ presserȱ påȱ ogȱ skalȱ håndteresȱ iȱ
hverdagensȱdagligeȱlivsførelse.ȱ
ȱ

Detȱ femteȱ ogȱ sidsteȱ temaȱ iȱ analysenȱ udforsker,ȱ hvilkeȱ indsatserȱ deȱ ungeȱ mændȱ

opleverȱatȱhaveȱmodtaget,ȱhvilkeȱderȱharȱbetydetȱnogetȱforȱdemȱiȱderesȱtilværelse,ȱogȱ
hvilkeȱderȱabsolutȱikkeȱsynesȱatȱhaveȱværetȱpositiveȱforȱdem.ȱFællesȱforȱalleȱdeȱtiȱungeȱ
mændȱerȱenȱlangȱrækkeȱfortællinger,ȱmereȱellerȱmindreȱusammenhængende,ȱomȱopleȬ
velserȱmedȱskolelærere,ȱpædagoger,ȱsagsbehandlereȱogȱforȱnogensȱvedkommendeȱogsåȱ
medȱpsykologerȱogȱpsykiatere,ȱhvilketȱiȱnærværendeȱsammenhængȱsammenfattesȱunȬ
derȱpædagogiskeȱindsatser,ȱidetȱnetopȱdisseȱindsatserȱprimærtȱerȱtilbudtȱsomȱenȱdelȱafȱ
detȱ samledeȱ danskeȱ uddannelsessystem,ȱ herunderȱ særligtȱ iȱ folkeskoleperioden.ȱ Disseȱ
fortællingerȱ omȱ enȱ langȱ rækkeȱ pædagogiskeȱ indsatserȱ træderȱ forskelligtȱ frem,ȱ isærȱ
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afhængigtȱafȱhvordanȱdenȱenkelteȱharȱoplevetȱatȱhaveȱbrugȱforȱenȱellerȱandenȱformȱforȱ
støtteȱellerȱhjælpȱundervejsȱiȱbarndomȱogȱungdomȱsåvelȱsomȱbegyndendeȱvoksenliv.ȱ
SærligtȱtreȱmarkanteȱfundȱtræderȱfremȱiȱdatamaterialetȱknyttetȱtilȱpædagogiskeȱindsatȬ
ser.ȱDetȱførsteȱfund,ȱsomȱomfatterȱdeȱflesteȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱerȱmangeȱforskelligeȱopȬ
levelserȱafȱatȱværeȱsmidtȱudȱafȱforskelligeȱpædagogiskeȱsammenhænge.ȱDetȱandetȱfundȱviserȱ
tilȱ gengældȱ betydningenȱ af,ȱ hvornårȱ forskelligeȱ indsatserȱ tilbydesȱ ogȱ iværksættesȱ setȱ iȱ etȱ alȬ
dersmæssigtȱtidsperspektiv.ȱDetȱtredjeȱogȱsidsteȱfundȱomfatterȱfortællingerȱomȱnoget,ȱ
derȱerȱlykkedesȱogȱharȱværetȱgodtȱiȱforholdȱtilȱstøtteȱogȱhjælpȱsåvelȱsomȱnogleȱafȱdeȱungesȱ
vurderingerȱaf,ȱhvadȱderȱfremadrettetȱkunneȱværeȱrelevantȱatȱiværksætte.ȱ
Nærværendeȱrapportȱindkredserȱenȱrækkeȱfund,ȱsomȱfremstillesȱiȱnedenståendeȱoverȬ
sigtsform:ȱ
ȱ
x Atȱvidenȱpåȱbandeområdetȱ–ȱsærligtȱiȱdanskȱsammenhængȱ–ȱendnuȱerȱmegetȱbeȬ
grænsetȱiȱetȱforskningsmæssigtȱperspektiv,ȱmenȱmedȱafsætȱiȱdeȱungesȱpositionerȱ
ogȱperspektiverȱkanȱderȱindkredsesȱforskelligeȱbegrundelserȱogȱbetydningerȱforȱ
ungeȱmænd,ȱderȱbevægerȱsigȱindȱiȱenȱbandegruppering,ȱogȱsomȱkanȱmedvirkeȱtilȱ
atȱudvideȱdenȱforskningsbaseredeȱvidenȱpåȱområdet.ȱDeȱmestȱmarkanteȱforskelleȱ
iȱdeȱungeȱmændsȱbegrundelserȱogȱbetydningenȱforȱtilknytningȱtilȱenȱbandegrupȬ
peringȱsesȱiȱetȱtværsnitȱiȱanalyserne,ȱidetȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱ
tilsyneladendeȱbevægerȱsigȱindȱogȱudȱmellemȱforskelligeȱbandegrupperingerȱafȬ
hængigtȱafȱsubjektiveȱbegrundedeȱovervejelserȱisærȱknyttetȱtilȱkriminalitetsmuȬ
ligheder,ȱvenskaber,ȱuenighederȱogȱsamtidigȱmedȱrefleksionerȱover,ȱatȱdetȱikkeȱerȱ
såȱvigtigtȱatȱværeȱiȱenȱbande,ȱellerȱsågarȱhvilkenȱbandeȱmanȱerȱtilknyttet.ȱManȱ
kanȱsåledesȱbevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandeȱogȱbevægeȱsigȱudȱigen,ȱnårȱmulighederȱ
synesȱbegrænset,ȱnogleȱgangeȱudenȱvanskelighederȱogȱandreȱgangeȱabsolutȱforȬ
bundetȱtilȱvoldsommeȱkonflikter.ȱHerȱoverforȱindikererȱanalyserne,ȱatȱungeȱmedȱ
andenȱetniskȱbaggrundȱopleverȱtilknytningȱtilȱenȱbandegrupperingȱforȱlivetȱsåȱatȱ
sige.ȱDenȱpågældendeȱbandeȱerȱofteȱmedȱafsætȱiȱensȱegetȱlokaleȱboligområdeȱogȱ
omfatterȱvenner,ȱbrødreȱogȱfætre,ȱsomȱmanȱharȱkendtȱaltid,ȱogȱsomȱudgørȱenȱopȬ
levelseȱafȱatȱhøreȱtil,ȱværeȱvennerȱforȱlivet,ȱiȱenȱformȱforȱbroderskab,ȱogȱatȱdetȱsletȱ
ikkeȱerȱmeningenȱforȱdeȱunge,ȱatȱdeȱigenȱskalȱforladeȱbandegrupperingen,ȱhellerȱ
ikkeȱselvȱomȱdeȱbliverȱældre,ȱfårȱkoneȱogȱbørnȱogȱmåskeȱetȱarbejde.ȱ
x Hertilȱkommer,ȱatȱdeȱungesȱegneȱoplevelserȱafȱopvækst,ȱbarndomsȬȱogȱungdomsȬ
liv,ȱsamværȱmedȱforældre,ȱsøskendeȱogȱbedsteforældreȱsamtȱøvrigeȱsocialeȱnetȬ
værkȱoplevesȱsomȱbetydningsfuldeȱiȱforholdȱtilȱatȱbevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandeȬ
gruppering,ȱmenȱigenȱmedȱforskelligeȱperspektiverȱ–ȱsetȱiȱetȱtværsnitȱiȱanalyserneȱ
afȱdatamaterialet.ȱDeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱ
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nærværendeȱforskningsprojekt,ȱindkredserȱovervejendeȱenȱopvækstȱprægetȱafȱ
udsatteȱlivsforhold,ȱbådeȱiȱetȱstruktureltȱogȱindividueltȱperspektiv,ȱmensȱdeȱungeȱ
mændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱovervejendeȱopleverȱenȱudsathedȱiȱ
livsforholdȱknyttetȱtilȱstrukturelleȱperspektiver,ȱforȱeksempelȱenȱopvækstȱiȱudsatȬ
teȱboligområder,ȱhvorȱenȱbandegrupperingȱsåȱatȱsigeȱindeholderȱalleȱensȱvenner,ȱ
ældreȱbrødre,ȱfætreȱogȱsåȱvidereȱogȱdermedȱudgørȱetȱsocialtȱsamværȱogȱetȱ”broȬ
derskab”.ȱȱ
x Henholdsvisȱudsathedȱiȱetȱstruktureltȱoverforȱetȱindividueltȱperspektivȱbliverȱ
centraltȱforȱdetteȱforskningsprojektsȱanalyserȱogȱresultater,ȱidetȱdeȱforskelligeȱ
formerȱforȱudsathedȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱvidenȱom,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåȬ
derȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱfremadrettetȱkanȱudvikles,ȱmenȱskaberȱogsåȱ
grundlagȱforȱatȱseȱnærmereȱpåȱdeȱeksisterendeȱsocialeȱogȱsocialpædagogiskeȱindȬ
satser,ȱsomȱdenȱdanskeȱvelfærdsstatȱtilrettelæggerȱforȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱherȬ
underȱogsåȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger.ȱNærværendeȱprojektsȱdatamateriaȬ
leȱharȱmedvirketȱtilȱgennemȱdeȱungesȱperspektiverȱatȱpegeȱpå,ȱatȱsærligtȱskolenȱ
harȱstorȱbetydningȱforȱdeȱungesȱoplevelserȱafȱhandlemulighederȱiȱderesȱtidligeȱ
ungdomsliv,ȱogȱjoȱsværereȱskolegangȱopleves,ȱiȱjoȱhøjereȱgradȱbliverȱdeȱungeȱ
mændsȱhandlemulighederȱfoldetȱudȱiȱforholdȱtilȱatȱbevægeȱsigȱudenȱforȱskolen,ȱ
pjække,ȱbegåȱsmåkriminalitet,ȱrygeȱhashȱogȱhængeȱudȱpåȱgaderȱogȱstræder.ȱDerȱ
foregårȱtilsyneladendeȱenȱformȱforȱudskillelsesprocesȱafȱdeȱungeȱgennemȱskoleåreȬ
ne.ȱEnȱudskillelsesproces,ȱderȱafȱdeȱungeȱoplevesȱsomȱderesȱegenȱskyld,ȱidetȱdeȱ
forȱeksempelȱikkeȱvarȱdygtigeȱiȱskolenȱellerȱikkeȱforstodȱdeȱskolemæssigeȱopgaȬ
ver,ȱmenȱsomȱnærmestȱenslydendeȱfoldesȱudȱiȱdeȱungesȱfortællingerȱsomȱfortælȬ
lingerȱomȱatȱlaveȱballade,ȱbliveȱuvennerȱmedȱlærere,ȱpjækkeȱogȱforȱnogleȱafȱdeȱ
ungeȱogsåȱenȱdelȱskoleskiftȱundervejsȱgennemȱfolkeskolen.ȱNetopȱdetteȱforholdȱ
knyttetȱtilȱskolegangȱogȱdermedȱogsåȱfremadrettedeȱuddannelsesȬȱogȱarbejdsmuȬ
lighederȱkræverȱiȱhøjȱgradȱetȱfokusȱpåȱskolensȱmulighederȱforȱatȱudvikleȱindsatȬ
ser,ȱderȱkanȱforebyggeȱdisseȱudskillelsesprocesser,ȱmenȱdetȱkalderȱogsåȱpåȱvideȬ
reudviklingȱafȱindsatser,ȱderȱforegårȱrundtȱomȱskoletidenȱgennemȱfritidsȬȱogȱ
klubtilbud,ȱsåledesȱsomȱflereȱafȱdeȱungeȱselvȱfortæller.ȱDerȱerȱmedȱafsætȱiȱdataȬ
materialetȱgrundlagȱforȱatȱpegeȱpåȱnetopȱbetydningenȱafȱatȱudvikleȱtidligeȱforeȬ
byggendeȱindsatser,ȱmenȱogsåȱatȱvidereudvikleȱdeȱeksisterendeȱindsatser,ȱidetȱ
derȱtilsyneladendeȱerȱforskelȱpå,ȱhvilkeȱaldersperioderȱdeȱungeȱopleverȱdetȱsomȱ
relevantȱatȱindgåȱiȱsocialpædagogiskeȱindsatser.ȱDeȱtidligeȱungdomsår,ȱfraȱdeȱ
ungeȱerȱcirkaȱ10Ȭ13ȱår,ȱfremtræderȱsomȱenȱvæsentligȱindsatsperiode,ȱmensȱselveȱ
ungdomstidenȱ–ȱfraȱdeȱungesȱegetȱperspektivȱ–ȱerȱenȱperiodeȱmedȱmegetȱfartȱpå,ȱ
hvorȱforskelligeȱindsatserȱkanȱsynesȱmegetȱlidtȱrelevante.ȱHerfraȱskerȱtilsynelaȬ
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dendeȱetȱskift,ȱnårȱdeȱungeȱkommerȱiȱbegyndelsenȱafȱtyverne.ȱHerȱbliverȱbådeȱ
projekterȱmedȱfokusȱpåȱskole,ȱuddannelseȱogȱarbejdeȱmereȱrelevanteȱforȱdenȱenȬ
kelteȱungeȱogȱligeledesȱåbnesȱforȱbetydningenȱafȱatȱhaveȱenȱmentorȱellerȱværeȱetȱ
sted,ȱhvorȱderȱerȱvoksne,ȱderȱoplevesȱsomȱanerkendende,ȱtilȱatȱstoleȱpå,ȱogȱsomȱ
vilȱhjælpeȱenȱvidereȱiȱlivet.ȱ
x Iȱforlængelseȱafȱovenståendeȱmedvirkerȱanalyserneȱafȱdatamaterialetȱogsåȱtilȱatȱ
indkredse,ȱatȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱbidragetȱmedȱderesȱstemmerȱiȱnærværenȬ
deȱforskningsprojekt,ȱfordelerȱsigȱpåȱtoȱpolerȱsåȱatȱsigeȱiȱforholdȱtilȱpsykiskeȱvanȬ
skelighederȱogȱudfordringer.ȱBegrebetȱpsykiskeȱvanskelighederȱkanȱforekommeȱ
enȱanelseȱbredt,ȱmenȱrummerȱenȱsamlebetegnelseȱforȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱatȱ
haveȱdetȱsærligȱsværtȱiȱlivet;ȱvanskelighederȱmedȱatȱhåndtereȱvrede,ȱængstelse,ȱ
uroȱogȱangst.ȱPåȱdenȱeneȱpolȱplacererȱdeȱungeȱsig,ȱsomȱheleȱlivet,ȱbådeȱgennemȱ
barndomȱogȱungdom,ȱharȱoplevetȱatȱhaveȱhaftȱdetȱsærligȱsværtȱogȱpåȱforskelligȱ
visȱogȱmedȱforskelligȱomfangȱogȱtyngdeȱharȱoplevetȱpsykiskeȱvanskeligheder.ȱDeȱ
såkaldtȱpsykiskeȱvanskelighederȱerȱnaturligvisȱhåndteretȱindividuelt;ȱatȱrygeȱ
hashȱforȱatȱberoligeȱsigȱselvȱellerȱkommeȱiȱslagsmål,ȱnårȱvredeȱpresserȱsigȱpå,ȱmenȱ
pegerȱsamstemmendeȱpå,ȱatȱdetȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱerȱnødvendigtȱatȱinddrageȱbeȬ
tydningenȱafȱpsykiskeȱvanskelighederȱigennemȱbarndomȱogȱungdomȱgennemȱdeȱ
pædagogiskeȱindsatser,ȱsomȱforȱeksempelȱskole,ȱfritidstilbudȱogȱungdomsklubȬ
ber.ȱPåȱdenȱandenȱpolȱtræderȱfortællingerȱfraȱnogleȱafȱdeȱungeȱfrem,ȱsomȱikkeȱerȱ
fokuseretȱpåȱpsykiskeȱvanskelighederȱgennemȱbarndomȱogȱungdom,ȱmenȱiȱhøjeȬ
reȱgradȱpsykiskeȱvanskeligheder,ȱderȱerȱfremkommetȱgennemȱdeȱungesȱdeltagelȬ
seȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱhvorȱslåskampeȱmedȱandre,ȱvold,ȱoplevelserȱ
medȱpoliti,ȱfængslingȱogȱfysiskeȱménȱskalȱhåndteresȱiȱenȱhverdag,ȱogȱsomȱforȱ
noglesȱvedkommendeȱoplevesȱsomȱganskeȱvanskeligeȱatȱhåndtereȱogȱoverkomȬ
me.ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmændȱefterlyserȱselvȱmulighederneȱforȱpsykologbehandlingȱ
ellerȱandenȱbehandling,ȱsomȱdogȱikkeȱpræciseres,ȱderȱkanȱstøtteȱogȱhjælpeȱdemȱ
tilȱatȱoverkommeȱpsykiskeȱvanskeligheder.ȱ
x Afslutningsvis,ȱmenȱiȱallerhøjesteȱgradȱforbundetȱtilȱdeȱovenforȱbeskrevneȱpunkȬ
ter,ȱskalȱnævnesȱdetȱforhold,ȱatȱalleȱdeȱunge,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱnærværendeȱ
forskningsprojekt,ȱstortȱsetȱpåȱsammeȱalderstidspunktȱharȱpåbegyndtȱbevægelȬ
serneȱindȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱAldersperiodenȱ13Ȭ14ȱårȱserȱudȱtilȱ
gennemȱdeȱungesȱfortællingerȱatȱværeȱenȱcentralȱaldersperiode,ȱuansetȱomȱdeȱ
ungeȱharȱbevægetȱsigȱindȱiȱenȱbestemtȱbandegrupperingȱellerȱsammenȱmedȱnogleȱ
kammeraterȱharȱbegåetȱsmåkriminalitetȱogȱderfraȱerȱkommetȱindȱiȱforskelligeȱ
bandegrupperinger.ȱNetopȱdenneȱaldersperiodeȱbliverȱcentralȱikkeȱnødvendigvisȱ
somȱenȱpejlingȱforȱdenȱrentȱfysiskeȱalder,ȱmenȱsomȱetȱfokusområde,ȱderȱkanȱåbneȱ
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forȱatȱudvikleȱvidenȱom,ȱhvordanȱbørnȱogȱungeȱharȱlevetȱogȱudvikletȱsigȱgennemȱ
barndomȱogȱtidligeȱungdomsårȱiȱnogleȱafȱdeȱkonkreteȱsteder,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱ
lever;ȱboligområder,ȱdaginstitution,ȱskole,ȱfritidstilbudȱogȱungdomsklubber.ȱHeltȱ
centraltȱviserȱdet,ȱatȱudfordringer,ȱdilemmaerȱogȱvanskelighederȱbefinderȱsigȱpåȱ
enȱflerhedȱafȱstederȱogȱtilsyneladendeȱhenȱoverȱtidȱbliverȱtilȱdeȱungesȱegneȱsubȬ
jektiveȱproblemer.ȱArbejdetȱmedȱungeȱmændsȱtilknytningȱtilȱbandegrupperingerȱ
starterȱtilsyneladendeȱikkeȱiȱetȱherȱogȱnuȱiȱdeȱungesȱliv,ȱmenȱmåȱkaldeȱpåȱenȱopȬ
tagethedȱogȱinteresseȱforȱbørnȱogȱungesȱreelleȱudviklingsforholdȱogȱbetingelserȱiȱ
detȱdanskeȱvelfærdssamfund.ȱ
ȱ
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Kapitel 1:
Introduktion
1.1. Indledning, baggrund og formål
Denneȱ rapportȱ præsentererȱ deȱ teoretiskeȱ ogȱ empiriskeȱ resultaterȱ afȱ etȱ forskningsproȬ
jekt,ȱsomȱharȱfokusȱpåȱungeȱmænd,ȱderȱerȱtilknyttetȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱDeȱ
tiȱmændȱharȱalleȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱleverȱderesȱlivȱentenȱiȱkantenȱafȱellerȱiȱcentrumȱafȱ
forskelligeȱbandegrupperinger,ȱsomȱfordelerȱsigȱrundtȱomȱiȱlandet,ȱprimærtȱiȱdetȱstorȬ
københavnskeȱ område.ȱ Deȱ tiȱ ungeȱ mændȱ fortællerȱ medȱ deresȱ egneȱ stemmerȱ ogȱ fraȱ
deresȱ ståstedȱ ogȱ perspektiv,ȱ hvordanȱ deȱ opleverȱ deresȱ livȱ iȱ almindelighed,ȱ deresȱ opȬ
vækst,ȱlivetȱiȱbandemiljøet,ȱderesȱvejeȱindȱiȱbanderne,ȱogȱhvordanȱderesȱfremtidȱskalȱseȱ
ud.ȱDeȱtiȱungeȱmændȱfortællerȱligeledesȱogȱiȱsærdeleshedȱomȱdeȱ(social)pædagogiskeȱ
indsatser,ȱdeȱharȱmødtȱiȱderesȱbarndomȱogȱungdomȱ–ȱogȱhvordanȱdeȱgerneȱså,ȱatȱdisseȱ
indsatserȱblevȱudvikletȱfremadrettetȱtilȱhjælpȱforȱandreȱudsatteȱbørnȱogȱunge.ȱ
ȱ

ÅrsagenȱtilȱdetteȱfokusȱpåȱdeȱungeȱmændȱogȱderesȱlivȱiȱforskelligeȱbandegruppeȬ

ringerȱ udspringerȱ afȱ flereȱ årsȱ forskningȱ iȱ deȱ såkaldteȱ særligtȱ udsatteȱ boligområder,1ȱ
hvorȱfokusȱisærȱharȱværetȱpåȱatȱudforskeȱudsatteȱbørnȱogȱfamiliersȱhverdagslivȱiȱdisseȱ
boligområderȱ(Petersen,ȱ2009;ȱJensenȱetȱal.,ȱ2012;ȱJensenȱetȱal.,ȱ2015;ȱPetersenȱ&ȱLadefoȬ
ged,ȱ 2015a,ȱ 2015b),ȱogȱ netopȱ nærværendeȱforskningsprojektȱliggerȱiȱforlængelseȱafȱ deȱ
ovennævnteȱforskningsprojekter,ȱderȱharȱetȱsærligtȱmålȱmedȱatȱudvikleȱvidenȱomȱbørnȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Iȱ henholdȱ tilȱ almenboliglovenȱ beregnerȱ ogȱ offentliggørȱ Ministerietȱ forȱ By,ȱ Boligȱ ogȱ LanddiȬ
strikterȱhvertȱårȱenȱlisteȱoverȱsærligtȱudsatteȱboligområderȱ(ghettoȬområder).ȱDenȱ1.ȱjanuarȱ2014ȱ
erȱnyeȱkriterierȱforȱsærligtȱudsatteȱboligområderȱtrådtȱiȱkraft.ȱListenȱomfatterȱalmeneȱboligomȬ
råderȱmedȱmindstȱ1.000ȱbeboere,ȱderȱopfylderȱ3ȱudȱafȱ5ȱkriterier.ȱDeȱ5ȱkriterierȱer:ȱ1)ȱAndelenȱafȱ
18Ȭ64ȱ årigeȱ udenȱ tilknytningȱ tilȱ arbejdsmarkedetȱ ellerȱ uddannelseȱ overstigerȱ 40ȱ pct.ȱ (gennemȬ
snitȱ forȱ deȱ senesteȱ 2ȱ år),ȱ 2)ȱ Andelenȱ afȱ indvandrereȱ ogȱ efterkommereȱ fraȱ ikkeȬvestligeȱ landeȱ
overstigerȱ50ȱpct.,ȱ3)ȱAntalȱdømteȱforȱovertrædelseȱafȱstraffeloven,ȱvåbenlovenȱellerȱlovȱomȱeuȬ
foriserendeȱstofferȱoverstigerȱ2,70ȱpct.ȱafȱbeboereȱpå18ȱårȱogȱderoverȱ(gennemsnitȱforȱdeȱsenesteȱ
2ȱår),ȱ4)ȱAndelenȱafȱbeboereȱiȱalderenȱ30Ȭ59ȱår,ȱderȱaleneȱharȱenȱgrunduddannelseȱ(inkl.ȱuoplystȱ
uddannelse),ȱoverstigerȱ50ȱpct.ȱafȱsamtligeȱbeboereȱiȱsammeȱaldersgruppe,ȱ5)ȱDenȱgennemsnitȬ
ligeȱ bruttoindkomstȱ forȱ skattepligtigeȱ iȱ alderenȱ 15Ȭ64ȱ årȱ iȱ områdetȱ eksklusiveȱ uddannelsessøȬ
gendeȱerȱmindreȱendȱ55ȱpct.ȱafȱdenȱgennemsnitligeȱbruttoindkomstȱforȱsammeȱgruppeȱiȱregioȬ
nen.ȱPr.ȱ1.ȱfebruarȱ2014ȱerȱderȱ33ȱboligområder,ȱsomȱopfylderȱkriterierneȱforȱatȱværeȱetȱsærligtȱ
udsatȱboligområde.ȱ
1
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ogȱungesȱopvækstȱiȱudsatteȱboligområder.2ȱSåledesȱharȱjegȱbevægetȱmigȱrundtȱiȱdisseȱ
boligområderȱentenȱiȱforskelligeȱdaginstitutioner,ȱhosȱsmåbørnsfamilier,ȱiȱmødregrupȬ
perȱellerȱhosȱsundhedsplejenȱogȱharȱpåȱminȱvejȱrundtȱiȱdisseȱområderȱstødtȱpåȱmangeȱ
ungeȱmænd,ȱsomȱdeȱprofessionelleȱkendteȱtil,ȱflereȱafȱdemȱharȱenddaȱhaftȱdeleȱafȱderesȱ
opvækstȱiȱdeȱlokaleȱdaginstitutioner,ȱogȱminȱnysgerrighedȱblevȱvaktȱiȱforholdȱtil,ȱhvorȬ
danȱdeȱungeȱmændsȱlivȱhavdeȱformetȱsig,ȱogȱhvordanȱdeȱhavdeȱbevægetȱsigȱindȱiȱforȬ
skelligeȱbandegrupperinger,ȱmedȱaltȱhvadȱderafȱfølgerȱafȱkriminalitet,ȱkonflikterȱogȱuroȱ
banderȱ imellem,ȱ såvelȱ somȱ enȱ nysgerrighedȱ på,ȱ hvilkeȱ (social)pædagogiskeȱ indsatserȱ
derȱhavdeȱværetȱiværksatȱgennemȱdenneȱgruppeȱungesȱopvækst.ȱȱ
ȱ

Netopȱgennemȱdisseȱbevægelserȱiȱdeȱudsatteȱboligområderȱerȱjegȱsamtidigȱstødtȱ

påȱenȱlangȱrækkeȱfortællingerȱomȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱbådeȱomhandlerȱuroȱogȱballadeȱiȱ
boligområderne,ȱfraȱforældresȱutryghedȱvedȱatȱladeȱderesȱbørnȱlegeȱudeȱomȱaftenen,ȱtilȱ
forældreȱderȱharȱoplevetȱatȱbliveȱpassetȱopȱafȱungeȱmænd,ȱnårȱdeȱvarȱpåȱvejȱforȱatȱhenteȱ
deresȱbørnȱiȱdaginstitution,ȱogȱafkrævetȱforklaringȱpåȱderesȱærinderȱiȱmereȱellerȱminȬ
dreȱtruendeȱform.ȱMedȱafsætȱiȱdisseȱoplevelserȱtogȱforskningsprojektetȱformȱogȱerȱnuȱ
blevetȱtilȱdenneȱrapportȱomȱdeȱungeȱmændȱogȱderesȱegneȱoplevelser,ȱerfaringerȱogȱperȬ
spektiverȱpåȱderesȱbarndom,ȱungdomȱogȱforȱnoglesȱvedkommendeȱtidligeȱvoksenliv.ȱȱ
Deȱtiȱungeȱmændsȱ(alleȱiȱalderenȱ18Ȭ29ȱår)3ȱfortællingerȱerȱindsamletȱoverȱenȱperiodeȱpåȱ
næstenȱtoȱår,ȱmensȱderȱbådeȱfør,ȱunderȱogȱabsolutȱogsåȱefterȱharȱværetȱsåkaldtȱaktivitetȱ
iȱ deȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ såledesȱ somȱ detȱ isærȱ erȱ formidletȱ iȱ medierneȱ afȱ
bådeȱjournalisterȱogȱpolitikereȱsåvelȱsomȱfagfolkȱpåȱområdet.ȱSåledesȱopgjordeȱTV2ȱpåȱ
deresȱhjemmeside,ȱatȱbandekonfliktenȱblotȱiȱdetȱførsteȱkvartalȱafȱ2013,ȱhvorȱdetteȱforskȬ
ningsprojektȱblevȱiværksat,ȱrummerȱ35ȱskudepisoderȱiȱdetȱoffentligeȱrum,ȱtoȱdrabȱogȱ22ȱ
sårede4ȱ ogȱ pegedeȱ endvidereȱ på,ȱ atȱ derȱ tilsyneladendeȱ endnuȱ ikkeȱ erȱ setȱ enȱ endeȱ påȱ
konflikterne,ȱidetȱatȱ”fortsætterȱtendensen,ȱkanȱ2013ȱbliveȱdetȱblodigste,ȱsidenȱdenȱsåȬ
kaldteȱ bandekrigȱ brødȱ udȱ iȱ augustȱ 2008ȱ medȱ drabetȱ påȱ Osmanȱ Doganȱ iȱ Tingbjerg”.ȱ Iȱ
juliȱ2015ȱpræsenteredeȱWeekendavisenȱendvidereȱenȱrækkeȱyderligereȱperspektiverȱpåȱ
forståelserȱafȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱderȱogsåȱinddrogȱbl.a.ȱopgørelserȱoverȱantalletȱ
afȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ ogȱ deȱ samfundsøkonomiskeȱ udgifter,ȱ derȱ erȱ forbundetȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSeȱforȱeksempelȱuddybendeȱtoȱrapporterȱfraȱJensenȱetȱal.ȱ(2012,ȱ2015),ȱderȱsætterȱfokusȱpåȱbørnȱ
ogȱ forældreȱ ogȱ pædagogersȱ arbejdeȱ iȱ daginstitutionerȱ iȱ deȱ såkaldtȱ udsatteȱ boligområder,ȱ ellerȱ
Petersenȱ &ȱ Ladefogedȱ (2015a,ȱ 2015b),ȱ derȱ udforskerȱ småȱ børnȱ ogȱ deresȱ forældreȱ iȱ deȱ udsatteȱ
boligområderȱmedȱafsætȱiȱsundhedsplejensȱindsatser.ȱȱ
3ȱAlleȱaldreȱerȱændretȱafȱhensynȱtilȱanonymisering,ȱmenȱdeȱtiȱungeȱbefinderȱsigȱiȱaldersperiodenȱ
18Ȭ29ȱårȱunderȱinterviewtidsforløbet.ȱ
4ȱtv2.dk,ȱtirsdagȱd.ȱ30.ȱaprilȱ2013.ȱMetroexpress,ȱ2013.ȱdr.dk,ȱaugustȱ2014,ȱjuliȱ2015.ȱTV2ȱLorry.ȱ
Seȱ evt.ȱ ogsåȱ faktalink.dk,ȱ Bandekriminalitetȱ iȱ Danmark,ȱ opd.ȱ martsȱ 2013.ȱ Årsberetning,ȱ Detȱ
kriminalpræventiveȱRåd,ȱ2014.ȱ
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hertil.ȱSåledesȱpegesȱpå,ȱatȱderȱerȱtaleȱomȱenȱgruppeȱafȱungeȱmænd,ȱsomȱiȱ2007ȱudgjorȬ
deȱ141ȱsåkaldtȱregistreredeȱpersoner,ȱderȱdogȱerȱ”mereȱendȱtredobletȱsiden”.5ȱSamtidigȱ
påpegerȱWeekendavisensȱjournalistȱSørenȱOvergaardȱNielsenȱdog,ȱatȱderȱtilsyneladenȬ
deȱforȱnuværendeȱerȱroȱpåȱdeȱsåkaldteȱbandekonflikter,ȱhvorȱantalletȱafȱskudepisoderȱ
erȱ faldetȱ iȱ 2014.ȱ Iȱ forlængelseȱ herafȱ pegesȱ ogsåȱ på,ȱ atȱ netopȱ ungeȱ iȱ rockerȬȱ ogȱ bandeȬ
grupperingerȱerȱmegetȱdyrtȱforȱsamfundetȱ–ȱbådeȱiȱforholdȱtilȱretssagerȱogȱfængselsopȬ
holdȱsåvelȱsomȱgenereltȱiȱforholdȱtilȱøkonomiskȱkriminalitet.ȱ
ȱ

Listenȱoverȱbandernesȱadfærd,ȱderesȱkonflikterȱmedȱogȱmodȱhinanden,ȱantalletȱafȱ

såredeȱ(ogȱdemȱderȱerȱdøde)ȱvirkerȱforȱnuværendeȱuendeligȱogȱskaberȱforståeligtȱnokȱ
bekymringȱhosȱbådeȱpolitiet,ȱpolitikereȱogȱborgerneȱiȱalmindelighedȱiȱdetȱdanskeȱsamȬ
fund.ȱȱ
ȱ

Bidrageneȱ til,ȱ hvordanȱ bandegrupperingerȱ skalȱ ”bekæmpes”,ȱ ogȱ hvordanȱ ungeȱ

skalȱhjælpesȱudȱafȱderesȱbandetilknytning,ȱharȱværetȱogȱerȱfortsatȱmangeȱogȱafȱforskelȬ
ligȱ formȱ ogȱ indhold,ȱ dogȱ medȱ etȱ fællesȱ fokusȱ på,ȱ atȱ konflikterneȱ mellemȱ banderneȱ erȱ
vanskeligeȱatȱfåȱgrebȱom,ȱogȱatȱdeȱselvȱsammeȱkonflikterȱogsåȱgårȱudȱoverȱmennesker,ȱ
somȱintetȱharȱmedȱbanderneȱatȱgøre,ȱforȱeksempelȱgennemȱskyderierȱpåȱåbenȱgadeȱellerȱ
gennemȱ såkaldteȱ visiteringszonerȱ iȱ bandernesȱ ”tilhørsområder”ȱ –ȱ altȱ sammenȱ nogetȱ
derȱogsåȱvedrørerȱandreȱmenneskerȱiȱsamfundetȱsåvelȱsomȱlokaleȱborgeresȱoplevelserȱ
afȱutryghedȱiȱnærmiljøet.ȱ
ȱ

Menȱ bekymringerneȱ fylderȱ ogsåȱ hosȱ deȱ professionelle,ȱ derȱ påȱ forskelligȱ visȱ arȬ

bejderȱmedȱbørnȱogȱunge,ȱforȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱkanȱderȱfremadrettetȱudvikȬ
lesȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ derȱ kanȱ forebygge,ȱ atȱ ungeȱ træderȱ indȱ iȱ
bandegrupperinger,ȱbegårȱvoldȱogȱandenȱkriminalitet,ȱerȱiȱrisikoȱforȱikkeȱatȱfåȱuddanȬ
nelseȱogȱarbejde,ȱogȱpåȱalleȱmåderȱleverȱenȱtilværelseȱiȱudsathed?ȱOgȱikkeȱmindreȱvæȬ
sentligt,ȱhvordanȱskalȱderȱudviklesȱindsatser,ȱsomȱkanȱhjælpeȱunge,ȱderȱikkeȱlængereȱ
vilȱ væreȱ iȱ bander,ȱ ellerȱ forebygger,ȱ atȱ ungeȱ overhovedetȱ bevægerȱ sigȱ indȱ iȱ enȱ bandeȬ
gruppering?ȱ
ȱ

Netopȱ disseȱ toȱ spørgsmålȱ knyttetȱ tilȱ forebyggelseȱ ogȱ hjælpȱ gennemȱ socialeȱ ogȱ

socialpædagogiskeȱ indsatserȱ harȱ iȱ højȱ gradȱ ogsåȱ væretȱ drivkraftenȱ bagȱ nærværendeȱ
forskningsprojekt,ȱ forȱ hvordanȱ kanȱ viȱ udvikleȱ relevantȱ videnȱ omȱ socialpædagogiskeȱ
indsatserȱudenȱatȱmedtageȱdem,ȱdetȱhandlerȱom,ȱnemligȱdeȱungeȱmændȱiȱbandegrupȬ
peringerne?ȱ Detȱ harȱ ogsåȱ væretȱ drivkraftenȱ bagȱ denneȱ rapport,ȱ somȱ ogsåȱ henvenderȱ
sigȱtilȱalleȱdem,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱiȱderesȱdagligeȱarbejdeȱharȱatȱgøreȱmedȱungeȱpåȱvejȱ
ellerȱ iȱ forskelligeȱ bandegrupperinger.ȱ Flereȱ afȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ somȱ harȱ bidragetȱ medȱ
deresȱfortællingerȱiȱdetteȱforskningsprojekt,ȱharȱønsketȱ atȱdeltage,ȱnetopȱfordiȱdeȱselvȱ
synes,ȱderȱmangledeȱvidenȱtilȱblandtȱandreȱpædagoger,ȱlærereȱogȱsocialrådgivereȱ–ȱogȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱWeekendavisen,ȱcitatȱfraȱartiklenȱd.ȱ24.ȱjuli,ȱ2015.ȱp.ȱ5.ȱ
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derforȱmegetȱgerneȱvilleȱhjælpeȱtilȱmedȱatȱbidrageȱtilȱenȱrapportȱomȱungeȱmændȱiȱbanȬ
degrupperinger.ȱ
ȱ

Forskningsprojektetsȱformålȱharȱsåledesȱværetȱatȱgennemføreȱetȱforskningprojekt,ȱ

som:ȱ
ȱ
x Harȱfokusȱpåȱunge,ȱderȱselvȱopleverȱatȱværeȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱ
x Harȱetȱsærskiltȱfokusȱpå,ȱmedȱafsætȱiȱetȱsåkaldtȱungeperspektiv,ȱatȱudvikleȱvidenȱ
omȱdeȱungesȱegneȱperspektiver,ȱoplevelserȱogȱvurderingerȱafȱderesȱhverdagsliv,ȱ
deresȱopvækstȱogȱlivsforhold.ȱ
x HarȱfokusȱpåȱatȱudvikleȱvidenȱtilȱbrugȱforȱfremadrettedeȱsocialȬȱogȱspecialpædaȬ
gogiskeȱindsatserȱpåȱbandeområdet.ȱ
Deȱforskelligeȱformålȱskalȱbådeȱsesȱhverȱforȱsigȱogȱsomȱsamtidigtȱforbundne,ȱidetȱnærȬ
værendeȱ arbejdeȱ søgerȱ atȱ bredeȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensudviklingenȱ knyttetȱ tilȱ netopȱ
denneȱgruppeȱungeȱud,ȱsåledesȱatȱvidenȱpåȱdetteȱområdeȱgriber,ȱhvadȱdetȱbetyderȱforȱdeȱ
ungeȱatȱværeȱtilknyttetȱenȱbandegruppering,ȱhvordanȱdeȱungesȱegneȱoplevelserȱafȱderesȱ
barndomȬȱ ogȱ ungdomslivȱ harȱ givetȱ deȱ ungeȱ forskelligeȱ udviklingsbetingelserȱ ogȱ muȬ
lighederȱiȱderesȱliv,ȱogȱsidstȱmenȱikkeȱmindst,ȱhvilkeȱsocialeȱȬogȱsocialpædagogiskeȱindȬ
satserȱ derȱ kanȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ udvikleȱ detȱ pædagogiskeȱ arbejdeȱ medȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ
unge.ȱ
ȱ

OvenståendeȱsammenhængendeȱformålȱharȱdannetȱgrundlagȱforȱenȱrækkeȱforskȬ

ningsanalytiskeȱspørgsmål,ȱderȱerȱfulgtȱgennemȱselveȱforskningsprojektetȱogȱvidereȱindȱ
iȱanalyserneȱafȱdetȱempiriskeȱmateriale,ȱderȱdannerȱgrundlagȱforȱdenneȱrapport.ȱ
ȱ
1. Hvordanȱserȱdeȱungeȱmændsȱhverdagslivȱudȱfraȱderesȱperspektivȱogȱståsted?ȱ
2. Hvilkeȱmulighederȱogȱbetingelserȱopleverȱdeȱungeȱmænd,ȱdeȱharȱhaftȱiȱderesȱ
barndomȱogȱungdomȱ–ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱskole,ȱuddannelse,ȱarbejdeȱogȱsocialȬ
pædagogiskeȱindsatser?ȱ
3. Hvordanȱopleverȱdeȱunge,ȱatȱderesȱfremtidȱserȱud?ȱ
Deȱ forskelligeȱ forskningsanalytiskeȱ spørgsmålȱ skalȱ tilsammenȱ ogȱ hverȱ forȱ sigȱ forhåȬ
bentligtȱskabeȱvidenȱom,ȱhvordanȱudsatteȱungesȱlivȱserȱudȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱudȱfraȱderesȱ
perspektiv,ȱogȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱforskelligeȱpædagogiske,ȱsocialeȱogȱsocialȬ
pædagogiskeȱindsatserȱharȱhaftȱellerȱharȱbetydningȱforȱdeȱungesȱhverdagsliv,ȱogȱhvorȬ
danȱindsatserȱfremadrettetȱkanȱvidereudviklesȱiȱdetȱforebyggendeȱarbejdeȱknyttetȱtilȱudȬ
satteȱbørnȱogȱungeȱiȱdenȱdanskeȱvelfærdsstat.ȱ

ȱ
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1.2. Om udsatte børn og unge
Deȱtiȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱdetȱnetopȱafsluttedeȱforskningsprojektȱogȱdermedȱ
ogsåȱiȱdenneȱrapport,ȱerȱbådeȱsomȱalleȱandreȱungeȱogȱsamtidigȱganskeȱunikke.ȱSomȱalleȱ
andreȱungeȱleverȱdeȱderesȱhverdagslivȱmedȱvennerȱogȱkærester,ȱulykkeligȱkærlighed,ȱ
skolegangȱ–ȱellerȱmangelȱpåȱsammeȱ–ȱogȱplanerȱogȱdrømmeȱforȱvoksenlivetȱpåȱgodtȱogȱ
ondt.ȱAtȱdeȱungeȱsamtidigȱerȱganskeȱunikke,ȱhandlerȱisærȱiȱdenneȱsammenhængȱom,ȱatȱ
deȱhverȱforȱsigȱogȱindividueltȱharȱvalgtȱatȱdeltageȱiȱforskningsprojektetȱomȱungeȱmændȱ
iȱbandegrupperingerȱmedȱderesȱegneȱfortællingerȱomȱderesȱliv.ȱNårȱdetteȱherȱbetonesȱ
somȱunikt,ȱerȱdetȱsærligt,ȱfordiȱderȱstortȱsetȱikkeȱeksistererȱforskningsbaseretȱvidenȱomȱ
ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ iȱ enȱ danskȱ sammenhængȱ (Jacobsen,ȱ 2012;ȱ Mørck,ȱ
2015;ȱPetersen,ȱinȱ prep.),ȱogȱatȱdenȱviden,ȱderȱovervejendeȱdominererȱ detteȱområde,ȱiȱ
højȱgradȱerȱbaseretȱpåȱkriminalitetsstatistikker,ȱrapporterȱomȱkriminalitetȱogȱredegørelȬ
serȱ overȱ kriminalpræventiveȱ indsatserȱ fraȱ forskelligeȱ ministerielleȱ sektorer.ȱ Bådeȱ
forskningsprojektetsȱteoretiskeȱogȱ metodiskeȱgrundlagȱskillerȱsigȱderforȱ påȱ afgørendeȱ
områderȱudȱfraȱdenȱhidtidigeȱvidenȱomȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱidetȱdetȱteoretiskeȱ
perspektiv,ȱderȱbådeȱharȱstartetȱprojektetȱsåvelȱsomȱførtȱresultaterneȱvidereȱindȱiȱdenneȱ
rapport,ȱerȱfunderetȱindenȱforȱdetȱpædagogiskeȱforskningsfeltȱogȱmedȱetȱsærskiltȱfokusȱ
påȱsocialpædagogiskȱforskningȱomȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱ(Erlandsenȱetȱal.,ȱ2013,ȱ2015).ȱ
Netopȱindenȱforȱdetȱ(social)pædagogiskeȱforskningsområdeȱerȱfokusȱfunderetȱiȱdeȱpæȬ
dagogiskeȱ indsatser,ȱ somȱ velfærdsstatenȱ tilrettelæggerȱ forȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ ogȱ påȱ hvorȬ
danȱ socialpædagogikkenȱ heleȱ tidenȱ arbejderȱ påȱ atȱ løseȱ deȱ samfundsmæssigeȱ udforȬ
dringer,ȱsomȱhørerȱtilȱindenȱforȱområdetȱknyttetȱtilȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱiȱdetȱdanskeȱ
samfundȱ(Mathiesen,ȱ2008;ȱJensen,ȱ2006;ȱPetersen,ȱ2009,ȱ2010,ȱ2011;ȱJensenȱetȱal.,ȱ2012,ȱ
2015;ȱPetersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015a).ȱȱ
ȱ

Alleredeȱforȱnuværendeȱerȱdetȱsåledesȱherȱindledningsvistȱmuligtȱatȱpræcisere,ȱatȱ

netopȱ denneȱ rapportȱ ikkeȱ omhandlerȱ analyserȱ omȱ deȱ ungesȱ kriminalitetsadfærd,ȱ ogȱ
denȱ rummerȱ kunȱ enȱ megetȱ begrænsetȱ optagethedȱ afȱ kriminelleȱ ogȱ retsligeȱ spørgsmålȱ
ogȱ omȱ politietsȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ deȱ ungesȱ kriminalitetsadfærd.ȱ Derimodȱ placererȱ
rapportensȱteoretiskeȱogȱmetodiskeȱdiskussionerȱsigȱligeȱnetopȱder,ȱhvorȱviȱfårȱindsigtȱiȱ
nogleȱ megetȱ komplekseȱ ogȱ sværeȱ problemstillingerȱ knyttetȱ tilȱ forȱ eksempelȱ opvækst,ȱ
etnicitet,ȱ udsathedȱ ogȱ vanskeligeȱ livsvilkårȱ ogȱ (nogleȱ af)ȱ socialpædagogikkensȱ måderȱ
atȱ løseȱ disseȱ komplekseȱ ogȱ sværeȱ problemstillingerȱ påȱ såvelȱ somȱ deȱ ungesȱ egneȱ budȱ
på,ȱhvordanȱdisseȱindsatserȱfremadrettetȱkanȱudvikles.ȱ
ȱ

Måletȱ medȱ bådeȱ forskningsprojektetȱ ogȱ formidlingenȱ afȱ resultaterneȱ gennemȱ

denneȱrapportȱkanȱsåledesȱsigesȱpåȱenȱgangȱatȱværeȱetȱbidragȱtilȱdenȱfortsatteȱudviklingȱ
afȱ(social)pædagogiskeȱindsatserȱpåȱetȱmegetȱkomplekstȱogȱvanskeligtȱområdeȱknyttetȱ
tilȱ forebyggelseȱ ogȱ udviklingȱ afȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ ungeȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ
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samtidigȱetȱfortsatȱbidragȱtilȱudviklingȱafȱindsigt,ȱteoriȱogȱbegreberȱiȱrelationȱtilȱforskȬ
ningenȱ indenȱ forȱ områdetȱ knyttetȱ tilȱ udsathedȱ blandtȱ børnȱ ogȱ ungeȱ (Petersen,ȱ 2009,ȱ
2010,ȱ2011,ȱ2012;ȱErlandsenȱetȱal.,ȱ2015).ȱȱ
ȱ

Netopȱ udsathedȱ iȱ relationȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ erȱ ganskeȱ centraltȱ forȱ

denneȱrapportsȱforståelse,ȱteoriȱogȱ begreber,ȱidetȱfokusȱflyttesȱfraȱdeȱungesȱkriminaliȬ
tetshandlinger,ȱretspraksisȱsamtȱjuridiskeȱtiltagȱogȱtagerȱafsætȱi,ȱatȱdeȱungeȱpåȱforskelȬ
ligȱvisȱbefinderȱsigȱiȱdet,ȱsomȱMathiesenȱ(1999)ȱbetegnerȱsomȱsocialeȱnødsituationer,ȱderȱ
erȱ karakteriseretȱ vedȱ etȱ fraværȱ afȱ udviklingsbetingelser.ȱ Denneȱ anvendelseȱ afȱ begrebetȱ
rummerȱenȱforståelseȱafȱungesȱproblemerȱsomȱknyttetȱtilȱderesȱaktuelleȱkonkreteȱdeltaȬ
gelseȱiȱderesȱlivȱogȱsøgerȱsåledesȱderigennemȱatȱoverskrideȱdeterminerendeȱogȱstatiskeȱ
forståelserȱ afȱ såvelȱ tyngdenȱ somȱ omfangetȱ afȱ udsatteȱ ungesȱ livsȬȱ ogȱ udviklingsbetinȬ
gelser.ȱ Påȱ etȱ megetȱ konkretȱ planȱ handlerȱ udsathedȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ såledesȱ omȱ
deȱungesȱvanskelighederȱvedȱatȱfindeȱmeningȱ medȱskolegang,ȱvanskelighedenȱvedȱatȱ
opnåȱ adgangȱ tilȱ uddannelseȱ ogȱ job,ȱ ligesomȱ udsathedȱ handlerȱ omȱ atȱ begåȱ forskelligeȱ
formerȱforȱkriminalitetȱiȱenȱrelativȱungȱalderȱogȱtidligtȱbevægeȱsigȱindȱiȱbandegruppeȬ
ringer,ȱhvorȱmereȱalvorligȱkriminalitetȱtræderȱfrem,ȱogȱhvorȱsammenstødȱmedȱpolitietȱ
ogȱenȱlangȱrækkeȱfængselsopholdȱiȱallerhøjesteȱgradȱerȱenȱdelȱafȱhverdagen.ȱȱ
ȱ

Megenȱ forskningȱ indenȱ forȱ områdetȱ knyttetȱ tilȱ udsathedȱ blandtȱ bådeȱ børnȱ ogȱ

ungeȱ trækkerȱ isærȱ påȱ klassiskeȱ psykologiskeȱ forklaringsmodellerȱ ogȱ harȱ traditioneltȱ
beskæftigetȱ sigȱ medȱ enȱ oplistningȱ afȱ enȱ langȱ rækkeȱ såkaldteȱ risikofaktorerȱ såvelȱ somȱ
problembeskrivelserȱknyttetȱtilȱbarnetȱellerȱdenȱungesȱudviklingȱogȱadfærd,ȱogȱisærȱtilȱ
barnetȱellerȱdenȱungesȱfamilieforholdȱ(Petersen,ȱ2009,ȱ2013,ȱ2015).ȱAfgørendeȱerȱimidȬ
lertidȱiȱnærværendeȱforståelseȱatȱfastholde,ȱatȱteoriȱomȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱungeȱ
måȱknyttesȱogȱforbindesȱtilȱnetopȱbørneneȱogȱdeȱungesȱegneȱforståelser,ȱderesȱmåderȱatȱ
handleȱpåȱogȱerfaringerȱmedȱderesȱegneȱudviklingsbetingelserȱogȱmulighederȱ(MathieȬ
sen,ȱ1999,ȱ2008;ȱPetersen,ȱ2009,ȱ2013).ȱȱ
ȱ

Nårȱ denneȱ forståelseȱ afȱ udsathedȱ forbindesȱ tilȱ børnȱ ogȱ ungesȱ forståelser,ȱ handȬ

lingerȱ ogȱ erfaringerȱ medȱ udviklingsbetingelserȱ ogȱ muligheder,ȱ erȱ det,ȱ fordiȱ forskȬ
ningsprojektetȱogȱdenneȱrapportsȱteoretiskeȱperspektivȱsærligtȱhvilerȱpåȱenȱkritiskȱpsyȬ
kologiskȱteoriramme,ȱsåledesȱsomȱdenȱerȱudvikletȱiȱenȱtyskȱsammenhængȱ(Holzkamp,ȱ
1983,ȱ 1998)ȱ ogȱ videreudvikletȱ gennemȱ deȱ senereȱ årtierȱ iȱ enȱ danskȱ kontekstȱ (Dreier,ȱ
2004;ȱHøjholt,ȱ2001;ȱSchwartz,ȱ2014;ȱKousholt,ȱ2005;ȱPetersen,ȱ2009)ȱmedȱinspirationȱfraȱ
sociokulturelȱlæringsteoriȱ(Laveȱ&ȱWenger,ȱ2004).ȱIndenȱforȱdetteȱperspektivȱåbnesȱforȱ
atȱ anskueȱ bådeȱ børnȱ ogȱ ungeȱ somȱ kompetenteȱ aktørerȱ iȱ deresȱ egetȱ livȱ ogȱ påȱ børnȱ ogȱ
unge,ȱderȱhandlerȱudȱfraȱgivneȱbetingelserȱogȱmuligheder,ȱsåvelȱsomȱinddragelseȱafȱdeȱ
ungesȱegneȱperspektiverȱogȱståstederȱ–ȱiȱdenneȱsammenhængȱmereȱspecifiktȱiȱdenȱfortȬ
satteȱudviklingȱafȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱpåȱbandeområdet.ȱȱ
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1.3. Kort præsentation af de ti unge mænd, der har deltaget i forskningsprojektet
Detteȱforskningsprojektȱerȱblevetȱtilȱgennemȱetȱsamarbejdeȱmedȱtiȱungeȱmænd,ȱderȱharȱ
deltagetȱ medȱ deresȱ tidȱ ogȱ fortællingerȱ omȱ barndom,ȱ ungdom,ȱ hverdagsliv,ȱ fremtidsȬ
drømmeȱogȱdeȱ(social)pædagogiskeȱindsatser,ȱdeȱharȱmodtaget.ȱGennemȱtiȱforskningsȬ
interviewȱharȱdeȱungeȱhverȱisærȱdeltagetȱmedȱderesȱfortællinger.ȱIȱdetȱfølgendeȱskalȱdeȱ
tiȱ ungeȱ mændȱ kortȱ introduceres,ȱ ogȱ denneȱ introduktionȱ følgesȱ videreȱ ogȱ uddybendeȱ
indȱiȱselveȱanalysekapitletȱ(seȱkapitelȱ5).ȱȱ
ȱ
ȱ
1.ȱMartinȱȱȱȱ 20ȱ år,ȱ borȱ hjemmeȱ hosȱ sinȱ mor,ȱ afsluttetȱ 9.ȱ klasse,ȱ ingenȱ uddannelseȱ ogȱ
arbejde,ȱ menȱ vilȱ gerneȱ påbegyndeȱ uddannelse.ȱ Harȱ gennemȱ detȱ mesteȱ afȱ
sinȱungdomȱogȱtidligeȱvoksenlivȱværetȱtilknyttetȱforskelligeȱbandegruppeȬ
ringer.ȱMartinȱharȱfåetȱtilbudtȱogȱmodtagetȱenȱlangȱrækkeȱsocialeȱogȱsociȬ
alpædagogiskeȱ indsatserȱ gennemȱ barndomȱ ogȱ ungdomsliv,ȱ somȱ f.eks.ȱ
skoleprojekter,ȱ mentorordningerȱ ogȱ særskilteȱ projektforløbȱ medȱ fokusȱ påȱ
uddannelsesparathed.ȱ
2.ȱHenryȱ

25ȱår,ȱafsluttetȱ9.ȱklasse.ȱBorȱhjemmeȱhosȱforældre.ȱErȱuddannetȱhåndværȬ
kerȱogȱnetopȱpåbegyndtȱsitȱførsteȱarbejde.ȱHarȱsidenȱhanȱvarȱganskeȱungȱ
væretȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱHenryȱharȱførstȱiȱsitȱvoksneȱlivȱværetȱ
tilknyttetȱetȱprojektȱmedȱfokusȱpåȱmentorordningȱogȱuddannelse.ȱ

3.ȱSaifȱ

25ȱår,ȱafsluttetȱ9.ȱklasseȱogȱharȱuddannelseȱfraȱ Handelshøjskole.ȱBorȱmedȱ
sinȱkoneȱogȱtoȱbørn.ȱHarȱikkeȱnogetȱarbejdeȱogȱaldrigȱhaftȱdet.ȱSaifȱharȱheleȱ
sinȱungdomȱogȱsitȱtidligeȱvoksenlivȱværetȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱ
Saifȱ harȱ ikkeȱ modtagetȱ socialpædagogiskeȱ ellerȱ andreȱ indsatserȱ gennemȱ
barndomȱogȱungdom,ȱmenȱførstȱiȱsitȱtidligeȱvoksenliv,ȱhvorȱhanȱharȱværetȱ
tilknyttetȱenȱrækkeȱprojekterȱmedȱfokusȱpåȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱ

4.ȱHansȱ

19ȱ år,ȱ ikkeȱ afsluttetȱ 9.ȱ klasse.ȱ Borȱ påȱ gaden,ȱ ingenȱ skolegangȱ ellerȱ påbeȬ
gyndtȱ uddannelse.ȱ Erȱ tilknyttetȱ enȱ bandegruppering.ȱ Hansȱ harȱ væretȱ tilȬ
knyttetȱforskelligeȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱf.eks.ȱfritidstilbud,ȱprojekȬ
terȱmedȱfokusȱpåȱuddannelseȱogȱmentorordninger.ȱ

5.ȱAbdallaȱ 22ȱår,ȱafsluttetȱ9.ȱklasseȱogȱpåbegyndtȱHF,ȱmenȱsprungetȱfra.ȱBorȱhjemmeȱ
hosȱ forældre.ȱ Vilȱ gerneȱ haveȱ HFȱ afsluttetȱ ogȱ påbegyndeȱ uddannelse.ȱ Erȱ
tilknyttetȱ enȱ bandegruppering.ȱ Abdallaȱ harȱ ikkeȱ gennemȱ barndomȱ ogȱ
ungdomȱværetȱtilknyttetȱforskelligeȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱmenȱharȱ
iȱsitȱtidligeȱvoksenlivȱværetȱtilknyttetȱprojekterȱtilȱstøtteȱforȱskole,ȱuddanȬ
nelseȱogȱarbejde.ȱ
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6.ȱDanielȱ

29ȱår,ȱafsluttetȱ9.ȱklasse,ȱaldrigȱværetȱunderȱuddannelseȱellerȱiȱarbejde.ȱBorȱ
alene.ȱ Harȱ bevægetȱ sigȱ rundtȱ mellemȱ forskelligeȱ bandegrupperingerȱ heleȱ
sinȱungdomȱogȱvoksenliv.ȱDanielȱharȱfåetȱtilbudtȱogȱmodtagetȱmangeȱforȬ
skelligeȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ samtȱ andreȱ typerȱ afȱ indsatserȱ genȬ
nemȱbådeȱbarndom,ȱungdomȱogȱvoksenliv.ȱ

7.ȱKurtȱ

16ȱ år,ȱ ikkeȱ afsluttetȱ folkeskolenȱ ogȱ ikkeȱ iȱ arbejde.ȱ Borȱ hjemmeȱ hosȱ forælȬ
dre.ȱErȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱHarȱværetȱtilknyttetȱflereȱforskelliȬ
geȱsocialpædagogiskeȱprojekterȱmedȱfokusȱpåȱskoleȱogȱarbejde.ȱ

8.ȱOskarȱ

19ȱår,ȱikkeȱafsluttetȱ9.ȱklasseȱiȱfolkeskolenȱogȱikkeȱiȱarbejde.ȱBorȱhjemme.ȱErȱ
tilknyttetȱ enȱ bandegruppering.ȱ Harȱ ikkeȱ modtagetȱ ellerȱ væretȱ tilknyttetȱ
forskelligeȱsocialpædagogiskeȱindsatser.ȱ

9.ȱJesperȱ

20ȱ år,ȱ 9.ȱ klassesȱ afgangseksamen.ȱ Ikkeȱ uddannelseȱ ellerȱ arbejde.ȱ Borȱ
hjemme.ȱErȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱHarȱværetȱtilknyttetȱforskelligeȱ
socialpædagogiskeȱ projekterȱ medȱ fokusȱ påȱ skole,ȱ uddannelseȱ ogȱ arbejdeȱ
samtȱmentorordninger.ȱ

10.ȱSørenȱ

22ȱår,ȱafsluttetȱ9.ȱklassesȱafgangseksamen.ȱPåbegyndtȱungdomsuddannelȬ
ser,ȱmenȱikkeȱgennemført.ȱErȱnuȱvedȱatȱpåbegyndeȱuddannelseȱsomȱhåndȬ
værker.ȱBorȱalene.ȱHarȱgennemȱbådeȱungdomsȬȱogȱtidligtȱvoksenlivȱbevæȬ
getȱ sigȱ rundtȱ mellemȱ forskelligeȱ bandegrupperinger.ȱ Harȱ modtagetȱ flereȱ
socialeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱgennemȱtidligȱungdomȱogȱbegynȬ
dendeȱvoksenliv.ȱ

1.4. Rapportens opbygning og indhold
Rapportenȱrummerȱiȱaltȱ6ȱkapitler.ȱȱ
ȱ

Iȱ rapportensȱ indledendeȱ kapitelȱ sættesȱ derȱ fokusȱ påȱ deȱ problemstillinger,ȱ derȱ

knytterȱanȱtilȱungeȱmændsȱhverdagȱiȱbandegrupperinger.ȱLigeledesȱpræsenteresȱselveȱ
forskningsprojektetsȱ teoretiskeȱ ogȱ metodiskeȱ grundlag,ȱ projektetsȱ formålȱ samtȱ bagȬ
grundȱogȱproblemstillinger,ȱderȱdannerȱrammenȱforȱrapportensȱvidereȱkapitler.ȱEndviȬ
dereȱpræsenteresȱiȱkortȱformȱdeȱtiȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektet.ȱ
Iȱkapitelȱ2ȱindledesȱmedȱenȱkortȱgennemgangȱafȱeksisterendeȱforskning,ȱbådeȱiȱdanskȱ
ogȱinternationalȱsammenhæng,ȱknyttetȱtilȱungeȱiȱbandegrupperinger.ȱDanskȱforskningȱ
påȱområdetȱerȱendnuȱmegetȱbegrænsetȱisærȱsammenlignetȱmedȱdetȱøvrigeȱEuropaȱogȱ
USA,ȱmenȱrummerȱalligevelȱenȱbegyndendeȱviden,ȱderȱkanȱdanneȱrammeȱforȱatȱforståȱ
nogleȱafȱdeȱproblemstillinger,ȱderȱknytterȱanȱtilȱdeȱungeȱmændsȱopvækstȱogȱvejeȱindȱiȱ
bandegrupperingerȱ iȱ enȱ danskȱ kontekst.ȱ Detȱ sammeȱ gælderȱ forȱ denȱ internationaleȱ
forskningȱ påȱ området,ȱ derȱ modsatȱ Danmarkȱ harȱ enȱ længereȱ forskningstraditionȱ ogȱ

ȱ
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dermedȱ væsentligtȱ mereȱ vidensudviklingȱ påȱ detteȱ område.ȱ Detteȱ kapitelȱ erȱ enȱ stærktȱ
forkortetȱudgaveȱafȱrapportȱdelȱII,ȱderȱforventesȱatȱudkommeȱiȱjanuarȱ2016.ȱ
ȱ

Iȱ kapitelȱ 3ȱ præsenteresȱ deȱteoretiskeȱ perspektiver,ȱsomȱharȱdannetȱgrundlagȱforȱ

forskningsprojektetȱomȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger,ȱderesȱopvækst,ȱhverdagslivȱ
ogȱ fremtidsdrømme,ȱ ogȱ somȱ følgesȱ videreȱ indȱ iȱ projektetsȱ metodiskeȱ ogȱ analytiskeȱ
grundlag.ȱNetopȱiȱdetteȱkapitelȱtræderȱnogleȱsærligeȱteoretiskeȱperspektiverȱfremȱiȱforȬ
ståelsenȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱderesȱvejeȱindȱiȱbandegrupperingerȱogȱderesȱegneȱoplevelȬ
serȱ afȱ deresȱ fremtidsmulighederȱ ogȱ budȱ på,ȱ hvilkeȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ indȬ
satserȱderȱfremadrettetȱkanȱudviklesȱpåȱdetteȱspecifikkeȱområde.ȱIȱdanskȱsammenhængȱ
følgesȱdenȱinternationaleȱforskningstraditionȱpåȱområdet,ȱidetȱdetȱovervejendeȱerȱindenȱ
forȱdetȱkriminologiskeȱforskningsfelt,ȱatȱungeȱiȱbandegrupperingerȱhidtilȱerȱblevetȱudȬ
forsket.ȱMenȱiȱnærværendeȱforskningsprojektȱogȱiȱdenneȱrapportȱanlæggesȱetȱteoretiskȱ
perspektiv,ȱderȱoverordnetȱerȱplaceretȱindenȱforȱdetȱpædagogiskeȱområde,ȱogȱisærȱdetȱ
socialpædagogiskeȱ forskningsfelt,ȱ medȱ inspirationȱ fraȱ kritiskȱ psykologi,ȱ såledesȱ somȱ
denneȱ isærȱ erȱ udvikletȱ iȱ enȱ danskȱ kontekstȱ gennemȱ deȱ senereȱ årtier.ȱ Hermedȱ flyttesȱ
fokusȱ såledesȱfraȱdeȱungesȱkriminalitetsadfærd,ȱogȱ teoretiskeȱforklaringerȱfårȱ dermedȱ
sitȱudspringȱiȱmuligheder,ȱvanskelighederȱogȱdilemmaerȱknyttetȱtilȱhverdag,ȱopvækstȱ
ogȱdeltagelseȱiȱsammenhængeȱiȱhverȱenkeltȱungesȱlivȱogȱdeȱchancer,ȱdenȱenkelteȱungeȱ
opleverȱatȱhaveȱforȱatȱklareȱsigȱiȱtilværelsen.ȱ
ȱ

Iȱrapportensȱfjerdeȱkapitelȱpræsenteresȱforskningsprojektetsȱmetodiskeȱgrundlag.ȱ

Detȱkanȱsynesȱvanskeligtȱatȱskilleȱdetteȱkapitelȱfraȱrapportensȱøvrigeȱkapitler,ȱidetȱnetȬ
opȱdeȱmetodiskeȱovervejelserȱsåvelȱsomȱforskningsdesignȱerȱmegetȱsnævertȱforbundetȱ
tilȱbådeȱdeȱteoretiskeȱperspektiverȱiȱkapitelȱ3ȱsåvelȱsomȱtilȱdeȱefterfølgendeȱanalyserȱogȱ
konklusioner.ȱDetȱadskilteȱkapitelȱerȱsåledesȱmereȱafȱformidlingshensynȱogȱmedvirkerȱ
samtidigȱtilȱatȱpræsentereȱudfordringerȱogȱvanskelighederȱforbundetȱmedȱatȱforskeȱiȱetȱ
megetȱ følsomtȱ forskningsområde,ȱ idetȱ netopȱ ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ erȱ etȱ
megetȱsværtȱområdeȱatȱkommeȱiȱnærhedenȱaf.ȱDetȱkanȱsynesȱenȱanelseȱtungtȱatȱmedtaȬ
geȱetȱomfattendeȱkapitelȱmedȱmetodeovervejelser,ȱmenȱerȱsamtidigȱyderstȱcentraltȱforȱ
forståelsenȱafȱdeȱanalyser,ȱderȱforetagesȱiȱrapportensȱfemteȱkapitel.ȱ
ȱ

RapportensȱfemteȱkapitelȱpræsentererȱselveȱanalysenȱafȱdetȱindsamledeȱdatamaȬ

terialeȱfraȱforskningsprojektetȱogȱdeȱtiȱungeȱmændsȱegneȱ fortællingerȱomȱ deresȱbarnȬ
dom,ȱungdom,ȱskoleȱogȱuddannelseȱsåvelȱsomȱderesȱoplevelserȱafȱhverdagenȱogȱfremȬ
tiden.ȱDetteȱkapitelȱerȱinddeltȱiȱenȱrækkeȱtemaer,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱudfolderȱdeȱungeȱ
mændsȱegneȱfortællingerȱiȱhenholdsvisȱetȱafsnitȱomȱbarndomȱogȱopvækst,ȱvejeȱindȱiȱenȱ
bandegruppering,ȱ skolegang,ȱ uddannelseȱ ogȱ arbejdslivȱ såvelȱ somȱ tidligereȱ ogȱ nuvæȬ
rendeȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ somȱ deȱ ungeȱ harȱ mødtȱ ogȱ modtagetȱ iȱ
deresȱtilværelse.ȱȱ
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Iȱrapportensȱsjetteȱogȱsidsteȱkapitelȱsamlesȱderȱopȱpåȱalleȱrapportensȱkapitler,ȱogȱ

derȱforetagesȱenȱrækkeȱkonklusionerȱmedȱafsætȱiȱdetȱteoretiskeȱogȱanalytiskeȱmateriale.ȱ
Ligeledesȱindkredsesȱenȱrækkeȱproblemstillinger,ȱsomȱnetopȱerȱtrådtȱfremȱgennemȱdetȱ
teoretiskeȱ ogȱ analytiskeȱ materialeȱ –ȱ problemstillingerȱ somȱ aleneȱ harȱ mulighedȱ forȱ atȱ
trædeȱ frem,ȱ fordiȱ detȱ netopȱ erȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ selvȱ medȱ deresȱ egneȱ stemmerȱ harȱ
berettetȱomȱderesȱopvækst,ȱhverdag,ȱovervejelser,ȱfølelserȱogȱtanker.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ

27
ȱ

ȱ

Kapitel 2:
Forskning om unge mænd i bander – hvad ved vi noget om?
IȱnærværendeȱkapitelȱsættesȱfokusȱpåȱdenȱeksisterendeȱvidenȱomȱungeȱmændȱiȱbandeȬ
grupperinger.ȱIȱdenȱforbindelseȱerȱderȱforetagetȱenȱomfattendeȱlitteratursøgningȱiȱbådeȱ
danskeȱogȱinternationaleȱsøgebaserȱmedȱhenblikȱpåȱatȱindfangeȱeksisterendeȱvidenȱogȱ
ligeledesȱmedȱhenblikȱpåȱatȱkunneȱindkredseȱforskelligeȱcentraleȱtematikkerȱiȱrelationȱ
tilȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger.ȱIȱdetteȱkapitelȱpræsenteresȱenȱrækkeȱafȱdeȱdomiȬ
nerendeȱundersøgelser,ȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredseȱdenȱeksisterendeȱvidenȱpåȱomȬ
rådet,ȱbådeȱiȱdanskȱogȱinternationalȱsammenhæng,ȱsåvelȱsomȱvidenȱom,ȱhvadȱderȱkaȬ
rakterisererȱdeȱungeȱmændȱderȱbevægerȱsigȱindȱiȱbanderne.6ȱȱ

2.1. Hvad er egentlig en bande – et begreb præget af stor uenighed
Aktueltȱ serȱ viȱ enȱ langȱ rækkeȱ diskussionerȱ om,ȱ hvordanȱ begrebetȱ bandeȱ egentligȱ kanȱ
defineres,ȱ iȱ særdeleshedȱ iȱ enȱ danskȱ sammenhængȱ (Jacobsen,ȱ 2012;ȱ Hestehave,ȱ 2013;ȱ
Petersen,ȱ inȱ prep.).ȱ Indenȱ forȱ forskningsfeltetȱ træderȱ begrebetȱ bandeȱ fremȱ somȱ etȱ beȬ
grebȱ medȱ mangeȱ ogȱ samtidigeȱ fortolkninger.ȱ Jacobsenȱ (2012)ȱ pegerȱ på,ȱ atȱ detteȱ delsȱ
skyldes,ȱ atȱ nogleȱ forskereȱ definererȱ bandebegrebetȱ udȱ fraȱ kriminalitetsadfærden,ȱ ogȱ
delsȱskyldes,ȱatȱatterȱandreȱdefinererȱbegrebetȱiȱenȱandenȱogȱbredereȱsammenhæng,ȱforȱ
eksempelȱiȱforholdȱtilȱgrupperingerȱog/ellerȱsubkulturer,ȱderȱerȱsamletȱiȱenȱellerȱandenȱ
form,ȱ ogȱ hvorȱ medlemmerneȱ påȱ forskelligȱ visȱ erȱ ”afvigende”ȱ iȱ deresȱ adfærd.ȱ Derȱ erȱ
dogȱlangtȱfraȱenighedȱiȱdefinitionerne,ȱogȱdetȱkanȱsynesȱsomȱenȱumiddelbartȱligegyldigȱ
diskussion,ȱmenȱsnarereȱtværtimod.ȱForȱhvordanȱvedȱvi,ȱhvornårȱviȱtalerȱomȱdetȱsamȬ
meȱbegreb,ȱdeȱsammeȱproblemstillingerȱogȱdeȱsammeȱløsningsforslag,ȱnårȱgenstandenȱ
forȱ det,ȱ derȱ udforskes,ȱ ikkeȱ erȱ defineretȱ ellerȱ heleȱ tidenȱ defineresȱ forskelligt?ȱ Denneȱ
problemstillingȱ erȱ naturligvisȱ ikkeȱ umiddelbartȱ tilȱ atȱ løseȱ iȱ alȱ lethed,ȱ alȱ denȱ stundȱ atȱ
netopȱdefinitionenȱafȱenȱbandeȱnødvendigvisȱmåȱværeȱtætȱforbundetȱtilȱdenȱvidenskaȬ
beligeȱdisciplin,ȱderȱerȱoptagetȱafȱatȱudforskeȱbegrebet.ȱMenȱproblemstillingenȱstandserȱ
imidlertidȱikkeȱher,ȱidetȱnetopȱmangeȱforskelligeȱparterȱsamtidigȱbyderȱindȱogȱsøgerȱatȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDenȱmereȱuddybendeȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱomȱungeȱiȱbander,ȱdanskȱogȱinternatioȬ
nalt,ȱudkommerȱiȱjanuarȱ2016ȱ(Petersen,ȱinȱprep.).ȱ
6
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kommeȱ medȱ forklaringer,ȱ definitionerȱ ogȱ budȱ på,ȱ hvorledesȱ begrebetȱ bandeȱ kanȱ forȬ
bindesȱog/ellerȱadskillesȱmedȱandreȱtyperȱafȱgrupperinger.ȱ
ȱ

Iȱ mediebilledetȱserȱbegrebetȱbandeȱ udȱ tilȱatȱtrædeȱ entydigtȱfremȱsomȱ etȱ begreb,ȱ

derȱpåȱnogleȱ(ofteȱlidtȱuklare)ȱmåderȱerȱadskiltȱfraȱrockergrupperinger,ȱmenȱligeledesȱ
ofteȱerȱforbundetȱmedȱkriminalitet,ȱungeȱmændȱiȱgrupper,ȱskyderierȱogȱballadeȱpåȱgaȬ
derȱ ogȱ stræder.ȱ Medierneȱ harȱ joȱ naturligtȱ nokȱ denȱ indlysendeȱ fordel,ȱ atȱ deȱ ikkeȱ skalȱ
definereȱcentraleȱbegreberȱsomȱenȱgrundlæggendeȱdelȱafȱdeȱmediemæssigeȱfremstillinȬ
ger,ȱsåledesȱsomȱforskningsfeltetȱskal,ȱogȱdetȱkanȱderforȱtilsyneladendeȱværeȱnemmereȱ
atȱ fremstilleȱ ganskeȱ entydigeȱ billederȱ ogȱ forestillingerȱ omȱ ungeȱ mændsȱ adfærdȱ ogȱ
handlingerȱsomȱværendeȱenȱbande.ȱ
ȱ

Bådeȱ iȱ forskningsfeltet,ȱ blandtȱ politikere,ȱ politi,ȱ socialeȱ myndighederȱ ogȱ ikkeȱ

mindstȱ medierneȱ bliverȱ begrebetȱ bandeȱ brugtȱ iȱ mangeȱ forskelligeȱ sammenhængeȱ ogȱ
tilsyneladendeȱogsåȱmedȱforskelligeȱbetydningerȱogȱfortolkninger.ȱSomȱudgangspunktȱ
erȱdetȱsåledesȱganskeȱuklart,ȱhvadȱenȱbandeȱegentligȱerȱforȱnoget,ȱogȱudȱfraȱhvilkeȱkriȬ
terierȱenȱbandeȱkanȱdefineres.ȱSåledesȱkanȱderȱbådeȱanvendesȱbegrebetȱrockergrupper,ȱ
kriminelleȱgrupperingerȱsåvelȱsomȱbandelignendeȱgrupperȱogȱindvandrerbander,ȱudenȱ
atȱ enȱ egentligȱ definitionȱ bliverȱ tydelig.ȱ Årsagenȱ tilȱ utydelighedenȱ erȱ flereȱ samtidigeȱ
forhold.ȱ Forȱ detȱ førsteȱ atȱ derȱ iȱ danskȱ sammenhængȱ kunȱ eksistererȱ relativtȱ begrænsetȱ
forskningȱ påȱ bandeområdetȱ modsatȱ iȱ internationaleȱ sammenhænge,ȱ forȱ eksempelȱ iȱ
USA,ȱCanadaȱogȱEngland,ȱhvorȱderȱerȱenȱlangȱogȱomfattendeȱtraditionȱforȱforskningȱiȱ
banderȱ(Grekul,ȱ2011;ȱBrandtȱetȱal.,ȱ2013;ȱSheldenȱetȱal.,ȱ2013).ȱHertilȱkommerȱogså,ȱatȱ
netopȱdetȱforhold,ȱatȱungeȱgårȱindȱiȱbander,ȱogsåȱerȱetȱrelativtȱnytȱfænomenȱiȱdanskȱogȱ
nordiskȱ sammenhængȱ –ȱ modsatȱ detȱ øvrigeȱ Europaȱ ogȱ USA,ȱ derȱ harȱ kendtȱ tilȱ bandeȬ
grupperingerȱiȱflereȱårhundrede,ȱogȱdermedȱogsåȱlogiskȱnokȱharȱhaftȱlængereȱtidȱtilȱatȱ
udvikleȱforskningsbaseretȱvidenȱomȱbanderȱ(Bennetȱ&ȱHolloway,ȱ2004).ȱȱ
ȱ

Endvidereȱ ogȱ absolutȱ ikkeȱ mindstȱ kanȱ uklarhedenȱ omkringȱ definitionenȱ afȱ enȱ

bandeȱogsåȱknyttesȱtilȱnetopȱdetȱforhold,ȱatȱbanderȱgenereltȱikkeȱformodesȱatȱværeȱsærȬ
ligtȱ interesseretȱ i,ȱ atȱ nogenȱ udforskerȱ deresȱ bandegrupperinger.ȱ Banderȱ er,ȱ ligesomȱ
rockergrupperinger,ȱisærȱiȱmedierneȱkendtȱforȱkriminalitet,ȱskyderierȱogȱvold,ȱogȱnetopȱ
disseȱforholdȱbevirkerȱindlysendeȱnok,ȱatȱdetȱkanȱværeȱganskeȱvanskeligtȱforȱforskereȱ
atȱ kommeȱ ”tætȱ på”ȱ deȱ ungeȱ menneskerȱ iȱ bandegrupperinger.ȱ Detȱ kanȱ såledesȱ væreȱ
ganskeȱsværtȱforȱforskningsfeltetȱatȱkommeȱtilȱatȱudforskeȱbandersȱudvikling,ȱårsagerȱ
hertil,ȱdeȱungeȱmændsȱbevægelserȱiȱbander,ȱhvorforȱdeȱerȱder,ȱogȱhvadȱdetȱbetyderȱforȱ
deresȱlivsforholdȱogȱdermedȱogsåȱmereȱentydigtȱogȱeksplicitȱatȱdefinereȱbegrebetȱbanȬ
de,ȱogȱdermedȱkanȱselveȱbegrebetȱbandeȱogsåȱværeȱvanskeligtȱentydigtȱatȱpræcisereȱ(seȱ
evt.ȱ ogsåȱ kapitelȱ 4ȱ forȱ enȱ uddybendeȱ diskussionȱ afȱ metodologiskeȱ problemstillingerȱ
knyttetȱtilȱforskningȱomȱogȱmedȱungeȱiȱbandegrupperinger).ȱ
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Nogleȱfaktorer,ȱderȱdogȱgenereltȱserȱudȱtilȱatȱværeȱenighedȱomȱiȱdetȱinternationaȬ

ȱ

leȱforskningsfeltȱknyttetȱtilȱenȱpræciseringȱafȱbegrebetȱbande,ȱerȱisærȱfaktorerȱsomȱkønȱ
ogȱ etnicitet,ȱ hvorȱ forskningenȱ viser,ȱ atȱ detȱ oftestȱ erȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ indgårȱ iȱ bandeȬ
grupperinger,ȱogȱmedȱenȱoverrepræsentationȱafȱungeȱmedȱetniskȱminoritetsbaggrundȱ
(Esbensenȱ&ȱCarson,ȱ2012).ȱ
ȱ

DerȱharȱgennemȱdeȱsenereȱårȱogsåȱherhjemmeȱværetȱstortȱfokusȱpåȱsåkaldteȱindȬ

vandrerbander,ȱ altsåȱ banderȱ derȱ tilsyneladendeȱ kunȱ ellerȱ overvejendeȱ rummerȱ ungeȱ
medȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱPedersenȱ&ȱLindstadȱ(2012)ȱpegerȱsåledesȱpå,ȱ
atȱ blandtȱ andetȱ detȱ atȱ væreȱ efterkommerȱ afȱ indvandrereȱ fremȱ forȱ afȱ danskȱ herkomstȱ
øgerȱrisikoenȱforȱatȱindgåȱiȱkriminelleȱgrupper.ȱLindstadȱ(2012)ȱindkredserȱendvidereȱiȱ
enȱundersøgelseȱafȱrockereȱogȱbandemedlemmersȱopvækstforhold,ȱatȱsåkaldteȱlovoverȬ
trædereȱmedȱikkeȬdanskȱbaggrundȱharȱøgetȱrisikoȱforȱatȱindgåȱiȱenȱbandegruppering,ȱ
menȱenȱmindsketȱrisikoȱforȱatȱindgåȱiȱrockergruppering.ȱIȱforlængelseȱherafȱpegesȱpå,ȱ
atȱflertalletȱafȱrockereȱharȱdanskȱbaggrund,ȱmodsatȱbanderne,ȱhvorȱdetȱprimærtȱerȱetniȬ
skeȱminoritetsunge,ȱderȱerȱmedlemmer.ȱȱ
ȱ

Bådeȱ iȱ svenskȱ ogȱ norskȱ sammenhængȱ erȱ disseȱ såkaldteȱ indvandrerbanderȱ indȬ

kredsetȱ (Pahukka,ȱ 2005;ȱ Björk,ȱ 2008;ȱ Lienȱ 2008,ȱ 2010),ȱ ogȱ detȱ sammeȱ gælderȱ forȱ isærȱ
amerikanskȱ forskning,ȱ somȱ direkteȱ talerȱ omȱ banderȱ medȱ såkaldtȱ hispanicȱ baggrundȱ
ellerȱ bandegrupperingerȱ kunȱ forȱ såkaldteȱ sorteȱ (blacks)ȱ (Delȱ Carmenȱ etȱ al.,ȱ 2009;ȱ
Bradshawȱetȱal.,ȱ2013;ȱSheldenȱetȱal.,ȱ2013).ȱSnyderȱ&ȱSickmundȱ(2006)ȱviserȱendvidereȱiȱ
enȱoversigt,ȱhvorledesȱtilknytningȱtilȱenȱbandeȱkanȱinddelesȱmedȱafsætȱiȱraceȱogȱetniciȬ
tetȱiȱUSA,ȱsåledesȱatȱbander,ȱhvorȱmedlemmerneȱhavdeȱetniskȱspanskȱbaggrundȱ(”hisȬ
panics”)ȱ tegnerȱ sigȱ forȱ enȱ megetȱ storȱ gruppe.ȱ Detȱ sammeȱ gælderȱ forȱ ungeȱ medȱ afroȬ
amerikanskȱbaggrundȱ(”blacks”),ȱmensȱsåkaldteȱhvideȱamerikanereȱ(”whites”)ȱstortȱsetȱ
ikkeȱerȱregistreretȱiȱbandegrupperinger.ȱȱȱ
ȱ

VanȱGemertȱetȱal.ȱ(2008)ȱindkredser,ȱatȱnetopȱetniskeȱminoritetsungesȱtilknytningȱ

tilȱbandegrupperingerȱskalȱsesȱsomȱetȱsymptomȱpåȱenȱvanskeligȱassimilationsprocesȱpåȱ
etȱsamfundsmæssigtȱniveau,ȱderȱikkeȱiȱtilstrækkeligȱgradȱerȱlykkedes:ȱ
ȱ
“Theȱgang,ȱonȱtheȱotherȱhand,ȱisȱsimplyȱoneȱsymptomȱofȱaȱtypeȱofȱdisorganization,ȱthatȱ
goesȱ aloneȱ withȱ theȱ breakingȱ upȱ ofȱ theȱ immigrantsȱ traditionalȱ socialȱ systemȱ withoutȱ
adequateȱassimilationȱtoȱtheȱnew”ȱ(vanȱGemertȱetȱal.,ȱ2008,ȱp.ȱ3).ȱ
ȱ
Prowseȱ(2012)ȱharȱinddragetȱenȱinteressantȱdefinitionȱtilȱanalyseȱafȱbandegrupperinger,ȱ
deȱ såkaldteȱ ”newȬage”ȱ gangs,ȱ somȱ omfatterȱ ungeȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ derȱ netopȱ erȱ
karakteriseretȱvedȱatȱbevægeȱsigȱpåȱtværsȱafȱgeografiskeȱområderȱogȱaltsåȱikkeȱerȱbunȬ
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detȱ afȱ etȱ særligtȱlokaltȱ boligområde,ȱogȱdetȱsåkaldteȱmedlemskabȱiȱgrupperingenȱ kanȱ
heleȱtidenȱændreȱsig.ȱȱ
ȱ

NetopȱProwseȱ(2012)ȱargumentererȱfor,ȱatȱdenneȱtypeȱbandegrupperingȱadskillerȱ

sigȱ fraȱ deȱ traditionelleȱ bandegrupperinger,ȱ idetȱ newȬageȱ banderȱ erȱ mobiliseretȱ omȬ
kringȱ relationer,ȱ erȱ flydendeȱ ogȱ bevægeligeȱ påȱ tværsȱ afȱ geografiskeȱ områderȱ ogȱ altsåȱ
ikkeȱ nødvendigvisȱ bundetȱ tilȱ etȱ særskiltȱ boligområde.ȱ Prowseȱ (2012)ȱ betoner,ȱ hvorleȬ
desȱ socialeȱ relationerȱ ophæverȱ deȱ spatialeȱ grænser.ȱ Derȱ erȱ iȱ højereȱ gradȱ taleȱ omȱ løstȬ
tilknyttedeȱ (loosȬknit)ȱ netværk,ȱ derȱ bevægerȱ sigȱ påȱ tværsȱ afȱ byȬȱ ogȱ boligområderȱ ogȱ
samtidigȱ serȱ udȱ tilȱ atȱ ophæveȱ bådeȱ alder,ȱ sprogȱ ogȱ etnicitet.ȱ Medlemmerneȱ erȱ hellerȱ
ikkeȱmedlemmer,ȱmenȱbetegnesȱsomȱspillereȱ(Players).ȱ
ȱ

Pedersenȱ &ȱ Lindstadȱ (2011)ȱfraȱ JustitsministerietsȱForskningskontorȱ argumenteȬ

rerȱ forȱ anvendelsenȱ afȱ begrebetȱ ungeȱ iȱ kriminelleȱ grupper.ȱ Netopȱ detteȱ begrebȱ åbnerȱ
megetȱrelevantȱforȱatȱværeȱyderstȱforsigtigȱmedȱanvendelseȱafȱbegrebetȱbande,ȱsåledesȱ
atȱgrupperȱafȱunge,ȱderȱerȱsammenȱiȱboligområderȱomȱkriminalitetȱogȱuro,ȱikkeȱudenȱ
videreȱomfattesȱafȱbandebegrebet,ȱogȱderȱdermedȱsåȱatȱsigeȱ gårȱinflationȱiȱbegrebsanȬ
vendelsenȱsåvelȱsomȱuklarhedȱiȱselveȱdefinitionenȱafȱbandebegrebet.ȱDetteȱerȱenȱsærdeȬ
lesȱrelevantȱpointe,ȱidetȱforsigtighedenȱogsåȱindbefatterȱenȱtilbageholdenhedȱoverforȱatȱ
risikereȱatȱstigmatisereȱogȱmarginalisereȱgrupperȱafȱungeȱmændȱiȱdetȱdanskeȱsamfundȱ
–ȱvelȱogȱmærkeȱogsåȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱ–ȱsåvelȱsomȱ
risikoenȱforȱatȱmarginalisereȱheleȱboligområderȱogȱunge,ȱderȱborȱiȱboligområderne.ȱ
Påȱsammeȱtidȱerȱuklarhedenȱiȱbegrebetȱbandeȱformodentligtȱogsåȱatȱfindeȱiȱdetȱforhold,ȱ
atȱunge,ȱderȱleverȱiȱmereȱellerȱmindreȱorganiseredeȱgrupperingerȱmedȱvoldȱogȱkriminaȬ
litet,ȱsåȱatȱsigeȱerȱiȱrisikoȱforȱatȱbliveȱrekrutteretȱvidereȱindȱiȱsystemetȱtilȱforȱeksempelȱ
rockergrupperȱ ellerȱ direkteȱ hørerȱ tilȱ iȱ såkaldteȱ underȬȱ ellerȱ støttegrupperȱ tilȱ rockerȬ
klubber.ȱ
ȱ

Nårȱ ovenståendeȱ forholdȱ erȱ inddraget,ȱ skalȱ detȱ alligevelȱ indkredses,ȱ hvordanȱ

begrebetȱ bandegrupperingȱ kanȱ forståsȱ ogȱ dermedȱ ogsåȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ indkredse,ȱ
hvemȱdeȱungeȱmændȱer,ȱsomȱharȱbidragetȱmedȱderesȱstemmerȱiȱnærværendeȱsammenȬ
hæng.ȱ
ȱ

Såledesȱ anvendesȱ begrebetȱ bande,ȱ derȱ omfatterȱ bådeȱ mereȱ ogȱ mindreȱ organiseȬ

redeȱ grupperȱ afȱ unge,ȱ derȱ periodiskȱ kanȱ haveȱ enȱ opfattelseȱ afȱ atȱ tilhøreȱ enȱ særligȱ afȬ
grænsetȱ gruppering,ȱ ogȱ hvorȱ kriminalitetȱ ogȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ voldȱ udføres.ȱ Detȱ
handlerȱ samtidigȱ ogsåȱ omȱ atȱ tilhøreȱ enȱ gruppering,ȱ somȱ forȱ tilhørerneȱ selvȱ oplevesȱ
adskiltȱ fraȱ andreȱ grupperinger,ȱ ogȱ somȱ kræverȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ indsatserȱ atȱ
kommeȱtilȱatȱtilhøre.ȱ
ȱ

Denneȱ definitionȱ skalȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ adskillesȱ fraȱ egentligeȱ rockergrupȬ

per,ȱidetȱdisseȱofteȱerȱkarakteriseretȱvedȱatȱværeȱdenȱmestȱorganiseredeȱdelȱafȱdeȱkrimiȬ
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nelleȱ grupperingerȱ medȱ såkaldtȱ profitskabendeȱ kriminalitetȱ (Detȱ Kriminalpræventiveȱ
Råd,ȱ2011).ȱDenneȱdefinitionȱskalȱligeledesȱadskillesȱfraȱbetegnelsenȱungeȱiȱkriminelleȱ
grupperinger,ȱidetȱnetopȱikkeȱkriminalitetenȱserȱudȱtilȱatȱværeȱdetȱafgørendeȱcentraleȱiȱ
enȱbandegruppering,ȱhvilketȱuddybesȱyderligereȱiȱselveȱanalysekapitletȱiȱnærværendeȱ
rapportȱ(seȱkapitelȱ5).ȱȱ
ȱ

Egentligȱ varȱ detȱ ikkeȱ nærværendeȱ forskningsprojektsȱ grundlagȱ atȱ udforske,ȱ

hvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱbanderȱkanȱdefineresȱ–ȱadskiltȱfraȱandreȱtyperȱafȱgruppeȬ
ringer.ȱ Snarereȱ tværtimodȱ varȱ derȱ iȱ projektetsȱ indledendeȱ teoretiskeȱ arbejdeȱ etȱ fokusȱ
på,ȱ hvordanȱ begrebetȱ egentligtȱ kunneȱ dekonstrueresȱ udȱ fraȱ enȱ antagelseȱ om,ȱ atȱ selveȱ
bandebegrebetȱ ikkeȱ varȱ relevantȱ forȱ deȱ ungesȱ egneȱ oplevelserȱ ogȱ ståstederȱ iȱ deresȱ
hverdagsliv.ȱSomȱudgangspunktȱharȱJensenȱ(2007)ȱpegetȱpåȱbetydningenȱafȱatȱforholdeȱ
sigȱkritiskȱtilȱbegrebetȱbande,ȱidetȱbandebegrebetȱkanȱværeȱerkendelsesbegrænsendeȱogȱ
begrænseȱenȱsociologiskȱudforskningȱafȱandreȱrelevanteȱforhold:ȱ
ȱ
”Bandebegrebetȱharȱiȱsigȱselvȱepistemologiskeȱkonsekvenser,ȱfordiȱdetȱtendererȱatȱprivileȬ
gereȱetȱblikȱpåȱkriminalitetȱsomȱdet,ȱderȱerȱomdrejningspunkterȱforȱdisseȱungeȱmændsȱfælȬ
lesskaber.ȱ Medȱ bandebegrebetȱ kommerȱ viȱ såledesȱ tilȱ atȱ konstruereȱ genstanden,ȱ somȱ omȱ
kriminalitetȱerȱomdrejningspunktetȱforȱsamværet,ȱellerȱsomȱomȱkriminalitetȱerȱdetȱkit,ȱderȱ
holderȱvenskabsgrupperingerȱogȱfællesskabȱsammen”ȱ(Jensen,ȱ2007,ȱp.ȱ13).ȱ
ȱ
Menȱnetopȱdeȱungeȱselv,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱnærværendeȱforskningsprojekt,ȱmedvirkeȬ
deȱrelativtȱhurtigtȱtil,ȱatȱdetȱvarȱnødvendigtȱatȱfokusereȱpåȱselveȱbandebegrebetȱogȱdenȱ
danskeȱ ogȱ internationaleȱ forskningsdiskussionȱ påȱ området,ȱ idetȱ flereȱ afȱ deȱ ungesȱ
stemmerȱkaldteȱpå,ȱatȱnetopȱdetȱatȱtilhøreȱenȱbandegrupperingȱoplevedesȱsomȱsærligtȱ
vigtigtȱogȱafgørendeȱforȱdemȱselv.ȱ
ȱ

Medȱafsætȱiȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱderesȱopvækst,ȱhverdagȱiȱbandemiljøetȱogȱ

deresȱfremtidȱkanȱbegrebetȱbandeȱderforȱikkeȱudelukkesȱogȱsamtidigȱnuanceresȱyderliȬ
gere,ȱ idetȱ derȱ tilȱ denneȱ definitionȱ afȱ begrebetȱ bandeȱ kanȱ tilføjesȱ enȱ rækkeȱ eksplicitteȱ
udtryksformer,ȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredse,ȱhvornårȱenȱbandeȱerȱenȱbandeȱ–ȱogȱnetȬ
opȱikkeȱbareȱenȱløsȱgruppeȱafȱunge,ȱderȱerȱsammenȱogȱlaverȱforskelligeȱformerȱforȱkriȬ
minalitetȱogȱuro.ȱȱ
ȱ

Detȱ drejerȱ sigȱ omȱ anvendelseȱ afȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ beklædningsgenstande,ȱ

derȱbrugesȱtilȱatȱsignalereȱtilȱomverden,ȱatȱherȱerȱenȱsærligȱgruppering,ȱderȱholderȱsærȬ
ligtȱ sammen.ȱ Detȱ kanȱ ogsåȱ væreȱ tatoveringerȱ ogȱ navnetȱ påȱ banden,ȱ derȱ visesȱ tilȱ omȬ
verdenȱ –ȱ særligtȱ iȱ forholdȱ tilȱ andreȱ bandegrupperinger.ȱ Disseȱ forskelligeȱ udtryksforȬ
merȱ erȱ ligeledesȱ indkredsetȱ iȱ denȱ internationaleȱ forskningȱ påȱ bandeområdetȱ ogȱ medȬ
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virkerȱtilȱyderligereȱatȱafgrænseȱbegrebetȱbandeȱ(Esbensenȱetȱal.,ȱ2001;ȱEsbensenȱ&ȱCarȬ
son,ȱ2012;ȱBennetȱ&ȱHolloway,ȱ2004;ȱAlleyneȱ&ȱWood,ȱ2012;ȱGaines,ȱ2010;ȱBella,ȱ2011).ȱ
Fraȱ denȱ viden,ȱ somȱ nærværendeȱ forskningsprojektȱ harȱ indkredset,ȱ tegnerȱ derȱ sigȱ enȱ
rækkeȱ yderligereȱ faktorer,ȱ derȱ kanȱ forbindesȱ tilȱ definitionenȱ afȱ begrebetȱ bandeȱ –ȱ ogȱ
trukketȱsærligtȱfremȱgennemȱflereȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱforskningsproȬ
jektet.ȱ
ȱ

Enȱbandeȱerȱofteȱogså,ȱmenȱikkeȱnødvendigvis,ȱknyttetȱtilȱetȱspecifiktȱboligområȬ

de,ȱ såledesȱ atȱ deȱ ungeȱ mændȱ alleȱ borȱ ogȱ leverȱ iȱ detteȱ område,ȱ menȱ samtidigȱ sagtensȱ
kanȱ haveȱ såkaldteȱ ”medlemmer”,ȱ derȱ kommerȱ fraȱ andreȱ stederȱ iȱ landet,ȱ ogȱ manȱ kanȱ
haveȱ medlemmer,ȱ somȱ bevægerȱ sigȱ såȱ atȱ sigeȱ rundtȱ mellemȱ banderneȱ –ȱ ofteȱ udtryktȱ
megetȱafhængigtȱafȱpersonligeȱmålȱogȱinteresser.ȱSidst,ȱmenȱabsolutȱikkeȱuvæsentligt,ȱ
erȱderȱogsåȱnogetȱheltȱsærligt,ȱderȱ medvirkerȱtil,ȱatȱbegrebetȱbandeȱkommerȱiȱspil,ȱogȱ
detȱhandlerȱomȱdeȱungeȱmændsȱegneȱoplevelserȱaf,ȱhvorforȱdeȱselvȱerȱmedȱiȱenȱbande,ȱ
ogȱhvadȱdenneȱbandeȱbetyderȱforȱdemȱselv.ȱHerȱtræderȱisærȱoplevelsenȱafȱatȱværeȱtilȬ
knyttetȱ nogetȱ heltȱ særligt,ȱ somȱ såȱ atȱ sigeȱ gårȱ påȱ tværsȱ afȱ tidȱ ogȱ sted,ȱ såledesȱ atȱ manȱ
altidȱhørerȱtilȱdetteȱsærlige,ȱuansetȱhvadȱderȱskerȱiȱtilværelsen.ȱDetteȱsærligeȱerȱbundetȱ
sammenȱ afȱ barndomsfællesskaber,ȱ samværȱ gennemȱ denȱ tidligeȱ ungdomȱ ogȱ enȱ heltȱ
særligȱ oplevelseȱ afȱ atȱ væreȱ vennerȱ forȱ livet,ȱ venskaberȱ derȱ gårȱ forudȱ forȱ altȱ andetȱ ogȱ
binderȱdeȱungeȱmændȱsammen,ȱførȱfamilie,ȱkæresterȱogȱbørn.ȱPåȱsammeȱtidȱerȱdetȱogsåȱ
væsentligtȱatȱmedtageȱdetȱforhold,ȱatȱalleȱdeȱungeȱmændȱmegetȱtidligtȱiȱderesȱungdom,ȱ
cirkaȱiȱ12Ȭ13ȱårsȱalderen,ȱerȱbegyndtȱatȱ”hængeȱud”ȱrundtȱomȱenȱbandeȱiȱetȱtilsynelaȬ
dendeȱløsereȱtilhørsforhold,ȱsomȱførstȱogȱfremmestȱharȱomfattetȱderesȱegneȱbarndomsȬ
vennerȱ ogȱ derfraȱ harȱ bevægetȱ sigȱ indȱ iȱ selveȱ bandegrupperingenȱ iȱ løbetȱ afȱ 14Ȭ15ȱ årsȱ
alderen.ȱDetteȱ”hængeȱud”ȱforholdȱharȱførstȱogȱfremmestȱomfattetȱkriminalitetȱiȱdisseȱ
smågrupperingerȱsomȱindbrud,ȱoverfald,ȱtyveriȱogȱhæleriȱsåvelȱsomȱhærværkȱogȱuroȱiȱ
lokalområdetȱogȱharȱværetȱdrevetȱafȱflereȱforhold,ȱsåsomȱkedsomhed,ȱmangelȱpåȱstederȱ
atȱværeȱogȱmulighederȱforȱatȱværeȱsammenȱmedȱandre.ȱMenȱnetopȱdisseȱsmågruppeȬ
ringerȱharȱsåȱderfraȱbevægetȱsigȱindȱiȱselveȱbandegrupperingen.ȱȱ
Netopȱspørgsmåletȱom,ȱhvornårȱenȱsærligȱgruppeȱkanȱdefineresȱsomȱenȱbande,ȱvilȱbliȬ
veȱfulgtȱyderligereȱgennemȱdenneȱ rapportȱogȱ vilȱisærȱbliveȱ foldetȱudȱ mereȱspecifiktȱiȱ
selveȱanalysekapitletȱ(seȱkapitelȱ5).ȱ

2.2. Banders udvikling i samfundet
SomȱbådeȱHestehaveȱ(2013)ȱogȱJacobsenȱ(2012)ȱmegetȱrelevantȱpegerȱpå,ȱkanȱdetȱskabeȱ
undren,ȱ atȱ netopȱ områdetȱ knyttetȱ tilȱ bandegrupperingerȱ reeltȱ setȱ erȱ prægetȱ afȱ mangȬ
lendeȱ videnȱ ogȱ manglendeȱ forskningsmæssigeȱ initiativer,ȱ særligtȱ setȱ iȱ forholdȱ tilȱ deȱ
mangeȱ økonomiske,ȱ politimæssigeȱ ogȱ generelleȱ samfundsmæssigeȱ omkostninger,ȱ derȱ
ȱ
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netopȱ bringesȱ indȱ iȱ relationȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ iȱ danskȱ sammenhæng.ȱ Påȱ
trodsȱafȱnetopȱdisseȱmangeȱ(økonomiske)ȱressourcer,ȱsomȱgennemȱdeȱsenesteȱ10Ȭ15ȱårȱ
erȱbragtȱiȱspilȱpåȱdetteȱområde,ȱvedȱviȱtilsyneladendeȱkunȱmegetȱlidtȱom,ȱhvadȱderȱvirȬ
ker,ȱogȱhvadȱderȱforebygger,ȱatȱungeȱmændȱbevægerȱsigȱindȱiȱbandegrupperinger,ȱmedȱ
altȱhvadȱdetȱbringerȱmedȱsigȱafȱudsatteȱlivsforhold,ȱkriminalitet,ȱvoldȱogȱkonflikter.ȱ
ȱ

Enȱ primærȱ årsagsforklaringȱ erȱ nok,ȱ atȱ begrebetȱ banderȱ ogȱ deresȱ optrædenȱ ogȱ

bevægelserȱiȱdetȱoffentligeȱrumȱerȱ afȱrelativȱnyȱdatoȱ –ȱsetȱiȱ etȱforskningsmæssigtȱperȬ
spektivȱiȱDanmarkȱ–ȱmodsatȱdetȱøvrigeȱEuropaȱogȱUSA.ȱIȱdanskȱsammenhængȱpræciȬ
sererȱHestehaveȱ(2013)ȱtidsmæssigtȱenȱepisodeȱiȱ2008,ȱhvorȱenȱungȱmandȱbliverȱdræbtȱ
afȱskudȱiȱTingbjerg,ȱsomȱenȱformȱforȱsymbolskȱkatalysator,ȱderȱsidenȱharȱåbnetȱforȱenȱ
langȱrækkeȱvoldeligeȱogȱvoldsommeȱepisoderȱiȱStorkøbenhavnȱogȱomegnȱmellemȱforȬ
skelligeȱ kriminelleȱ grupperinger,ȱ somȱ medȱ forskelligtȱ omfangȱ ogȱ tyngdeȱ antagesȱ atȱ
væreȱtilknyttetȱhenholdsvisȱbandeȬȱogȱrockermiljøetȱiȱDanmark.ȱDetȱerȱikkeȱnyȱviden,ȱ
atȱkonflikterȱmellemȱkriminelleȱgrupperingerȱharȱudspilletȱsigȱiȱDanmark,ȱmenȱdetȱnyeȱ
iȱdenneȱsammenhængȱmåȱsigesȱatȱvære,ȱatȱnetopȱdisseȱvoldeligeȱogȱvoldsommeȱepisoȬ
der,ȱ somȱ harȱ udspilletȱ sigȱ sidenȱ 2008,ȱ harȱ betydet,ȱ atȱ netopȱ rockerȬogȱ banderelateretȱ
kriminalitetȱogȱkonflikterȱharȱfåetȱdenȱøversteȱsamfundsmæssigeȱprioritet.ȱȱ
ȱ

Ringstedȱ etȱ al.ȱ (2009)ȱ belyser,ȱ hvorledesȱ derȱ iȱ danskȱ sammenhængȱ netopȱ sidenȱ

2008ȱ såledesȱ ogsåȱ erȱ iværksatȱ enȱ rækkeȱ lovgivningsmæssigeȱ ændringerȱ forȱ atȱ styrkeȱ
indsatsenȱmodȱrockerȬȱogȱbandekriminalitet,ȱsomȱisærȱerȱblevetȱtilȱsomȱenȱsamfundsȬ
mæssigȱreaktionȱpåȱenȱlangȱrækkeȱvoldeligeȱepisoderȱogȱkonflikter,ȱderȱharȱfundetȱstedȱ
iȱStorkøbenhavnȱogȱomegnȱblandtȱrockerȬȱogȱbandegrupperingerȱiȱdeȱsenereȱår.ȱDeȱnyeȱ
lovgivningsmæssigeȱ tiltagȱ indebærerȱ blandtȱ andetȱ skærpedeȱ straffe,ȱ såkaldteȱ bedreȱ
efterforskningsredskaberȱogȱhurtigereȱindsættelseȱafȱdømteȱrockerȬȱogȱbandemedlemȬ
merȱtilȱafsoningȱiȱfængselȱ(Lovȱnr.ȱ501ȱ12.6.2009).ȱ
ȱ

ForskningȱogȱvidensudviklingȱomȱungeȱmændȱiȱbanderȱerȱdogȱfortsatȱmegetȱbeȬ

grænsetȱiȱdanskȱsammenhængȱmodsatȱiȱinternationalȱforskningȱ–ȱogȱisærȱamerikanskȱ
forskningȱ(DelȱCarmen,ȱ2009),ȱhvorȱderȱsesȱenȱmegetȱlangȱtraditionȱindenȱforȱforskelliȬ
geȱ videnskabeligeȱ disciplinerȱ iȱ udforskningȱ afȱ bandegrupperinger,ȱ ungesȱ bevægelserȱ
indȱiȱbander,ȱhverdagenȱiȱbanderȱmedȱvoldȱogȱandenȱkriminalitetȱogȱindsatserȱtilretteȬ
lagtȱforȱatȱfåȱungeȱudȱafȱbanderneȱigen.ȱȱ
ȱ

Nårȱdenȱinternationaleȱforskningȱisærȱdominererȱpåȱnetopȱdetteȱområde,ȱkanȱdetȱ

iȱvirkelighedenȱførstȱogȱfremmestȱadresseresȱtilȱUSA,ȱderȱharȱenȱmegetȱlangȱforskningsȬ
traditionȱindenȱforȱbandegrupperingerȱogȱproblemstillingerȱrelateretȱhertilȱ(Maxsonȱetȱ
al.,ȱ2014ȱ).ȱViȱskalȱfaktiskȱrelativtȱlangtȱtilbageȱiȱtiden,ȱhvorȱTrasherȱ(1927)ȱsomȱenȱafȱdeȱ
førsteȱbragteȱbandebegrebetȱindȱiȱenȱforskningsmæssigȱsammenhængȱmedȱafsætȱiȱsociȬ
ologiskeȱstudier,ȱhvorȱhanȱkortlagdeȱogȱudforskedeȱ1313ȱforskelligeȱbanderȱiȱChicago.ȱ
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DetȱsociologiskeȱperspektivȱhavdeȱetȱsærligtȱfokusȱpåȱbådeȱopvækstȱunderȱsocialtȱdårȬ
ligeȱ forholdȱ ogȱ betingelserȱ såvelȱ somȱ fattigdomȱ somȱ nogleȱ afȱ deȱ centraleȱ forklaringsȬ
rammerȱtilȱ bandersȱopståenȱogȱbevægelser.ȱ Sidenȱdenneȱtidȱharȱ forskningenȱ iȱbanderȱ
væretȱvedholdendeȱogȱintensivȱiȱenȱamerikanskȱsammenhæng,ȱmensȱEuropaȱførstȱinȬ
denȱforȱdeȱsidsteȱårtierȱerȱkommetȱmedȱiȱdetteȱforskningsfelt,ȱblandtȱandetȱformaliseretȱ
gennemȱforskningsnetværketȱEurogang,ȱsomȱerȱenȱfællesȱgruppeȱafȱbådeȱamerikanskeȱ
ogȱeuropæiskeȱforskere,ȱderȱharȱsamarbejdetȱomȱetȱfællesȱforskningsprogramȱogȱligeȬ
ledesȱsøgtȱatȱpræsentereȱenȱfællesȱdefinitionȱafȱbegrebetȱbande,ȱblandtȱandetȱmedȱhenȬ
blikȱ på,ȱ atȱ viden,ȱ derȱ udviklesȱ iȱ etȱ land,ȱ kanȱ inddragesȱ iȱ forskningȱ iȱ andreȱ landeȱ ogȱ
medvirkeȱtilȱatȱforetageȱsammenligningerȱpåȱtværsȱafȱlandegrænser.ȱEurogangȱanvenȬ
derȱ enȱ definitionȱ afȱ begrebetȱ bande,ȱ derȱ henviserȱ til,ȱ atȱ begrebetȱ omfatterȱ enȱ bandeȱ
(gang)ȱellerȱgruppe,ȱhvisȱinvolveringȱiȱkriminalitetȱerȱenȱdelȱafȱderesȱgruppeaktiviteterȱ
(minȱ oversættelseȱ tilȱ danskȱ fraȱ henholdsvisȱ Weermanȱ etȱ al.,ȱ 2009ȱ samtȱ Alleyneȱ &ȱ
Wood,ȱ2010).ȱNetopȱdenneȱdefinitionȱharȱåbnetȱfor,ȱatȱforskningȱpåȱbandeområdetȱharȱ
kunnetȱ bevægeȱ sigȱ påȱ tværsȱ afȱ landegrænserȱ såȱ atȱ sige,ȱ såledesȱ atȱ sammenligningerȱ
kanȱ foretagesȱ landeȱ imellem,ȱ ogȱ videnȱ indhentesȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ bandegrupperinȬ
ger.ȱ
ȱ

Enȱ rækkeȱ afȱ deȱ europæiskeȱ landeȱ ogȱ ligeledesȱ ogsåȱ nogleȱ afȱ deȱ nordiskeȱ lande,ȱ

herȱ isærȱ Sverigeȱ ogȱ Norge,ȱ harȱ produceretȱ megetȱ interessantȱ videnȱ påȱ områdetȱ
(Maxsonȱ etȱ al.,ȱ 2014),ȱ menȱ herhjemmeȱ erȱ vidensudviklingenȱ tilȱ gengældȱ megetȱ beȬ
grænsetȱsammenlignetȱmedȱinternationaleȱundersøgelser.ȱHvorforȱvidenȱpåȱbandeomȬ
rådetȱ erȱ megetȱ begrænsetȱ iȱ danskȱ sammenhæng,ȱ erȱ derȱ naturligvisȱ flereȱ ogȱ sammenȬ
hængendeȱforklaringerȱpå.ȱ
ȱ

Førstȱogȱfremmestȱerȱdetȱnokȱvæsentligtȱatȱpointere,ȱatȱderȱherȱsættesȱsærligtȱfoȬ

kusȱpåȱvidenȱknyttetȱtilȱforskningȱpåȱområdet.ȱForȱvidenȱknyttetȱtilȱmediernesȱfortælȬ
lingerȱ omȱ bander,ȱ journalistersȱ interviewȱ medȱ tidligereȱ bandemedlemmerȱ ogȱ mereȱ
ellerȱ mindreȱ selvbiografiskeȱ fortællingerȱ fraȱ tidligereȱ rockereȱ ogȱ bandemedlemmerȱ erȱ
ikkeȱforskning,ȱmenȱtilȱgengældȱinformativȱogȱtilȱtiderȱogsåȱganskeȱspændendeȱogȱreȬ
levantȱlæsning.ȱHertilȱkommerȱstatistikker,ȱrapporterȱogȱoversigterȱoverȱindsatser,ȱsomȱ
erȱomfattendeȱiȱantal,ȱknyttetȱnetopȱtilȱbandeområdet,ȱmenȱsomȱerȱforetagetȱafȱstaten,ȱ
politietȱ ogȱ deȱ retsligeȱ instanser,ȱ somȱ kanȱ giveȱ indblikȱ iȱ opgørelserȱ forȱ eksempelȱ overȱ
kriminalitetȱbegåetȱiȱforskelligeȱpolitikredse,ȱangiveligeȱantalȱafȱrockereȱogȱbandemedȬ
lemmerȱ iȱ Danmark,ȱ såvelȱ somȱ deȱ dommeȱ derȱ afgives,ȱ menȱ uansetȱ disseȱ informativeȱ
oplysningerȱhørerȱdisseȱalligevelȱikkeȱindȱunderȱviden,ȱderȱerȱkarakteriseretȱvedȱatȱvæȬ
reȱforskningsbaseret.ȱȱ
ȱ

Forskningȱpåȱområdetȱerȱbegrænset.ȱSærligtȱforskningsbaseretȱviden,ȱderȱerȱforȬ

bundetȱtilȱdeȱungeȱbandemedlemmerȱselv,ȱderesȱperspektiverȱogȱoplevelser,ȱerȱstortȱsetȱ
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fraværendeȱiȱdanskȱsammenhæng.ȱInternationaltȱfindesȱderȱogsåȱkunȱganskeȱfåȱunderȬ
søgelser,ȱsomȱharȱformåetȱatȱinddrageȱdeȱungeȱbandemedlemmersȱegneȱperspektiver,ȱ
velȱogȱmærkeȱmensȱdeȱbefinderȱsigȱiȱenȱbandegruppering,ȱogȱikkeȱnårȱdeȱharȱbesluttetȱ
sigȱ forȱ atȱ forladeȱ enȱ bandegruppering,ȱ deltagerȱ iȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ exitȬ
programmerȱellerȱheltȱharȱforladtȱenȱbandegruppering,ȱmenȱnetopȱdisseȱstudierȱrumȬ
merȱ enȱ særligȱ interessantȱ viden,ȱ derȱ erȱ centralȱ iȱ denȱ fortsatteȱ udviklingȱ afȱ socialeȱ ogȱ
socialpædagogiskeȱindsatserȱtilȱforebyggelseȱafȱbandegrupperinger.7ȱDelȱCarmenȱetȱal.ȱ
(2009)ȱ harȱ iȱ sitȱ studieȱ afȱ ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ foretagetȱ enȱ rækkeȱ fokusȬ
gruppeinterviewȱmedȱungeȱmændȱmedȱafsætȱiȱderesȱegetȱperspektivȱogȱmedvirkerȱtilȱ
atȱ indkredse,ȱ atȱ deȱ ungeȱ ikkeȱ selvȱ opleverȱ detȱ somȱ etȱ problem,ȱ atȱ deȱ erȱ tilknyttetȱ enȱ
bandegruppering,ȱ ogȱ atȱ deȱ hellerȱ ikkeȱ videreȱ indȱ iȱ deresȱ voksenlivȱ forestillerȱ sigȱ atȱ
skulleȱforladeȱdenȱbande,ȱdeȱtilhører.ȱȱ
ȱ

IȱdanskȱsammenhængȱharȱBryderupȱ(2010)ȱ–ȱdogȱikkeȱmedȱfokusȱpåȱungeȱiȱbanȬ

degrupperinger,ȱ selvomȱ bandetilknytningȱ nævnesȱ –ȱ foretagetȱ biografiskeȱ interviewȱ
medȱ 14ȱ ungeȱ medȱ kriminalitetsadfærd.ȱ Selvomȱ detȱ ikkeȱ erȱ selveȱ bandetilknytningen,ȱ
derȱerȱiȱfokusȱiȱdenȱsammenhæng,ȱmedvirkerȱnetopȱdeȱungesȱegetȱperspektivȱtilȱatȱindȬ
kredseȱderesȱegneȱoplevelserȱafȱbarndom,ȱopvækstȱogȱvejeȱindȱiȱkriminalitet.ȱDeȱungesȱ
egneȱ perspektiverȱ viserȱ forȱ eksempel,ȱ atȱ etȱ fængselsopholdȱ kanȱ oplevesȱ somȱ enȱ formȱ
forȱ pause,ȱ derȱ giverȱ roȱ ogȱ strukturȱ iȱ enȱ ellersȱ kaotiskȱ hverdag.ȱ Somȱ Bryderupȱ (2010)ȱ
belyser,ȱviserȱnogleȱafȱhendesȱanalyser,ȱat:ȱ
ȱ
”…ȱdeȱungeȱikkeȱopleverȱdetȱatȱværeȱiȱfængselȱsomȱafskrækkendeȱellerȱsomȱenȱstraf,ȱdeȱliȬ
derȱunder.ȱSelveȱfrihedsberøvelsenȱomtalerȱdeȱungeȱsomȱenȱtiltrængtȱpauseȱfraȱenȱuforudȬ
sigeligȱogȱkrævendeȱhverdag”ȱ(Bryderup,ȱ2010,ȱp.ȱ97).ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱIȱdenȱdanskeȱsøgningȱtilȱforskningsoversigtenȱ(Petersen,ȱ2016,ȱinȱprep.)ȱerȱderȱikkeȱindkommetȱ
forskningsbaseredeȱundersøgelser,ȱderȱspecifiktȱtagerȱafsætȱiȱatȱinddrageȱdeȱungeȱmænd,ȱmensȱ
deȱ befinderȱ sigȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ ogȱ medȱ anvendelseȱ afȱ etȱ kvalitativtȱ forskningsdesign.ȱ
Detteȱskalȱnaturligvisȱtagesȱmedȱforbehold,ȱalȱdenȱstundȱatȱderȱmedȱanvendelseȱafȱandreȱsøgeȬ
strengeȱ iȱ søgeprocessenȱ vilȱ kunneȱ indfangesȱ studierȱ medȱ denneȱ typeȱ design,ȱ derȱ direkteȱ indȬ
dragerȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger,ȱmensȱdeȱerȱiȱbandegrupperingȱogȱikkeȱpåȱvejȱud.ȱIȱetȱ
internationaltȱperspektiv,ȱerȱderȱindkommetȱenȱrækkeȱundersøgelserȱderȱpåȱforskelligȱvisȱindȬ
dragerȱdeȱungeȱmænd,ȱnårȱdeȱbefinderȱsigȱiȱenȱbandegruppering,ȱmenȱovervejendeȱerȱderȱtaleȱ
omȱkvantitativeȱundersøgelser,ȱmedȱanvendelseȱafȱspørgeskemaer.ȱ
Detteȱskalȱdogȱyderligereȱtagesȱmedȱforbehold,ȱidetȱderȱudelukkendeȱerȱsøgtȱiȱengelsksprogede,ȱ
danskeȱogȱnordiskeȱdatabaser.ȱDeȱindkomneȱstudierȱiȱsøgeprocessenȱerȱdogȱkrydstjekketȱforȱevt.ȱ
referencer/rapporterȱ ogȱ artikler,ȱ derȱ kunneȱ medvirkeȱtilȱatȱindkredseȱ netopȱ kvalitativeȱ studierȱ
medȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger.ȱDiskussionenȱogȱkortlægningȱafȱforskningȱpåȱområdet,ȱ
vilȱ dogȱ bliveȱ foldetȱ yderligereȱ udȱ iȱ selveȱ forskningsoversigtenȱ (Petersen,ȱ 2016,ȱ inȱ prep.),ȱ derȱ
forventesȱatȱudkommeȱiȱjanuarȱ2016.ȱ
7
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Pointenȱherȱerȱikkeȱatȱdiskutereȱdeȱungesȱkriminalitetsadfærd,ȱmenȱderimodȱnetopȱatȱ
indfangeȱdetȱheltȱsærlige,ȱderȱbliverȱbragtȱindȱiȱforskningen,ȱnårȱdeȱungesȱegneȱstemȬ
merȱ ogȱ perspektiverȱ inddragesȱ iȱ vidensudviklingen.ȱ Mørckȱ (2007)ȱ harȱ ligeledesȱ tagetȱ
udgangspunktȱ iȱ ungeȱ mændsȱ egneȱ perspektiverȱ påȱ deresȱ liv,ȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ
medȱfokusȱpåȱdeȱsåkaldtȱ”vildeȱsocialarbejdere”ȱiȱKøbenhavn,ȱogȱhendesȱstudieȱfølgerȱ
fireȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ minoritetsbaggrund,ȱ medȱ enȱ baggrundȱ somȱ ”rødderȱ fraȱ
Blågårdsplads”.ȱ Mørckȱ (2007)ȱ viser,ȱ hvorledesȱ deȱ ungeȱ mændȱ harȱ bevægetȱ sigȱ fraȱ atȱ
væreȱ rødderȱ tilȱ atȱ væreȱ gadeplansarbejdereȱ iȱ detȱ københavnskeȱ socialarbejdermiljø.ȱ
Medȱbetegnelsenȱ rødderȱogȱvildeȱviserȱMørckȱ(2007)ȱ henȱtil,ȱ atȱdeȱungeȱselvȱ tidligereȱ
harȱværetȱmedlemȱafȱfællesskabetȱpåȱgaden,ȱ harȱerfaringerȱmedȱdetȱhårdeȱgadelivȱogȱ
kriminalitet.ȱ Mørckȱ (2007)ȱ harȱ fulgtȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ afsætȱ iȱ etȱ praksisforskningsȬ
perspektiv,ȱhvisȱgrundlagȱlæggerȱopȱtil,ȱatȱdeȱungeȱikkeȱoplevesȱsomȱobjekter,ȱderȱskalȱ
bidrageȱ medȱ viden,ȱ menȱ somȱ subjekterȱ ogȱ medforskereȱ iȱ selveȱ forskningsprocessen.ȱ
Nårȱdeȱungesȱegneȱforståelser,ȱoplevelserȱogȱhandlingerȱinddrages,ȱudvidesȱperspektiȬ
vetȱ påȱ rødder,ȱ gadelivȱ ogȱ kriminalitet.ȱ Mørckȱ viserȱ blandtȱ andet,ȱ hvorledesȱ enȱ afȱ deȱ
ungeȱmænd,ȱSenko,ȱoplevedeȱovergangenȱfraȱatȱværeȱenȱdelȱafȱrødderneȱpåȱgadenȱtilȱatȱ
bliveȱ medarbejder,ȱ derȱ skulleȱ arbejdeȱ medȱ deȱ selvsammeȱ rødderȱ somȱ personligȱ sværȱ
ogȱfyldtȱmedȱdilemmaer:ȱ
ȱ
”Hanȱvarȱbl.a.ȱtætȱpåȱatȱfåȱetȱnervesammenbrud,ȱdaȱhanȱsomȱmedarbejderȱskulleȱvidneȱiȱ
forbindelseȱmedȱenȱvensȱdrabȱpåȱenȱandenȱgodȱven.ȱHanȱoverværedeȱdrabetȱogȱforsøgteȱatȱ
genopliveȱvennen.”ȱ(Mørck,ȱ2007,ȱp.ȱ35).ȱȱ
ȱ
Mørckȱ(2015)ȱharȱ endvidereȱudforsketȱungeȱmændsȱbevægelserȱfraȱ rockerȬȱogȱbandeȬ
miljøerneȱogȱindȱiȱdeȱsåkaldteȱexitprogrammerȱogȱharȱmedvirketȱtilȱatȱskabeȱvidenȱomȱ
vanskelighederȱ ogȱ konflikterȱ iȱ atȱ overskrideȱ tidligereȱ marginaliseredeȱ positionerȱ ogȱ
bevægelserȱhenȱmodȱetȱ”mereȱmeningsfuldtȱciviltȱliv”.ȱȱ
ȱ

Såledesȱ indfangerȱ Mørckȱ &ȱ Hansenȱ (2015)ȱ gennemȱ etȱ socialtȱ praksisforskningsȬ

perspektiv,ȱ hvorledesȱ bevægelsenȱ gennemȱ deȱ såkaldteȱ exitprogrammerȱ serȱ udȱ fraȱ deȱ
ungeȱmændsȱståstedȱogȱperspektivȱogȱmedvirkerȱtilȱatȱvise,ȱhvordanȱdeȱungeȱmændȱpåȱ
hverȱderesȱmådeȱkæmperȱforȱatȱfastholdeȱderesȱbeslutningȱomȱatȱdeltageȱiȱetȱexitproȬ
gramȱogȱsamtidigȱkæmperȱmedȱdeȱkravȱogȱbetingelser,ȱderȱopstillesȱiȱexitprogrammerȬ
neȱ –ȱ forȱ nogleȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ ganskeȱ uforståeligeȱ ogȱ vanskeligeȱ kravȱ atȱ leveȱ med.ȱ
Peter,ȱsomȱerȱmedforskerȱogȱtidligereȱharȱværetȱtilknyttetȱenȱrockergruppering,ȱfortælȬ
lerȱblandtȱandet,ȱat:ȱ
ȱ

ȱ
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”Derȱerȱingenȱfremtidȱforȱmigȱiȱjeresȱverden,ȱnårȱjegȱikkeȱengangȱkanȱkommeȱvækȱherfra.ȱ
Detȱharȱværetȱansvarsløstȱafȱmigȱatȱfokusereȱpåȱandetȱendȱnetopȱdenȱeneȱopgaveȱ(atȱfåȱenȱ
bolig),ȱnårȱjegȱbedreȱendȱnogenȱandenȱved,ȱhvadȱderȱstårȱpåȱspil.ȱJegȱburdeȱforȱlængstȱhaveȱ
set,ȱatȱderȱikkeȱvarȱnogetȱhjælpȱatȱhenteȱdenȱvej,ȱdetȱharȱståetȱpåȱsidenȱ5.ȱmarts,ȱogȱefterȱ
utalligeȱ møder,ȱ aftaler,ȱ projekter,ȱ køretureȱ ogȱ jegȱ vedȱ ikkeȱ hvad,ȱ såȱ erȱ jegȱ ligeȱ præcisȱ påȱ
sammeȱpunkt,ȱsomȱdaȱjegȱblevȱløsladtȱ(Sms,ȱd.ȱ1.9.2014)”ȱ(Mørckȱ&ȱHansen,ȱ2015,ȱp.ȱ
7).ȱ
ȱ
Netopȱmedȱafsætȱiȱovenståendeȱcitatȱindkredsesȱdetȱheltȱsærlige,ȱderȱtræderȱfremȱ–ȱatȱ
egneȱperspektiver,ȱfølelserȱogȱhandlingerȱkommerȱfremȱiȱforskningenȱogȱvidensudvikȬ
lingen,ȱfremforȱatȱvidenȱpåȱområdetȱforbliverȱbundetȱtilȱstatistikkerȱogȱopgørelserȱoverȱ
kriminalitetsadfærdȱogȱfængselsdomme.ȱ
ȱ

Atȱforskningenȱpåȱbandeområdetȱiȱdanskȱsammenhængȱerȱbegrænsetȱmedȱafsætȱiȱ

deȱungesȱegneȱperspektiver,ȱharȱiȱhovedsagenȱformodentligtȱprimærtȱatȱgøreȱmedȱvanȬ
skelighedenȱmedȱatȱopnåȱadgangȱtilȱdeȱungeȱiȱbanderne,ȱderȱnaturligvisȱmegetȱnødigtȱ
vilȱ fortælleȱ omȱ deresȱ aktiviteterȱ (seȱ ogsåȱ kapitelȱ 4ȱ forȱ uddybendeȱ metodeovervejelserȱ
knyttetȱtilȱatȱopnåȱadgangȱtilȱbandeområdet).ȱStørstedelenȱafȱdenȱinternationaleȱforskȬ
ningȱpåȱområdetȱanvenderȱdaȱogsåȱskoleeleverȱiȱforskelligeȱboligområderȱiȱderesȱdataȬ
indsamlingȱ ogȱ udfærdigerȱ enȱ rækkeȱ spørgeskemaer,ȱ somȱ givesȱ tilȱ alleȱ eleverne,ȱ forȱ
eksempelȱ iȱ enȱ særligȱ aldersgruppe,ȱ ogȱ somȱ alleȱ eleverneȱ besvarerȱ anonymtȱ (seȱ f.eks.ȱ
Bendixenȱetȱal.,ȱ2006;ȱAlleyneȱ&ȱWood,ȱ2010,ȱ2012ȱforȱyderligereȱvidenȱomȱanvendelseȱ
afȱdisseȱmetoder).ȱDerigennemȱkanȱdeȱunge,ȱsomȱselvȱopfatter,ȱatȱdeȱbefinderȱsigȱiȱenȱ
bandegrupperingȱindkredses,ȱfortsatȱanonymt,ȱogȱdeȱderȱforȱeksempelȱerȱpåȱvejȱindȱiȱ
enȱbandegrupperingȱsåvelȱsomȱdeȱunge,ȱderȱikkeȱerȱpåȱvejȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱ
Enȱandenȱdominerendeȱmetodeȱtilȱatȱindsamleȱvidenȱpåȱbandeområdetȱomfatterȱsådanȱ
setȱ sammeȱ metode,ȱ menȱ rettetȱ modȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ erȱ iȱ fængsel,ȱ hvorȱ derȱ ligeledesȱ
givesȱetȱspørgeskemaȱtilȱudfyldelseȱtilȱdeȱindsatteȱogȱderigennemȱindkredsesȱdeȱungeȱ
mænd,ȱsomȱoplyser,ȱatȱdeȱbefinderȱsigȱiȱenȱbande.ȱHerȱåbnesȱmulighedenȱforȱatȱforetaȬ
geȱ sammenligningerȱ mellemȱ henholdsvisȱ dem,ȱ derȱ angiverȱ atȱ væreȱ iȱ enȱ bandeȱ ogȱ iȱ
fængselȱ overforȱ dem,ȱ derȱ erȱ iȱ fængsel,ȱ menȱ ikkeȱ angiverȱ atȱ væreȱ tilknyttetȱ enȱ bande.ȱ
Særligtȱiȱdenneȱtypeȱafȱundersøgelserȱkanȱderȱindkredsesȱbådeȱforskelleȱogȱlighederȱiȱ
kriminalitetsadfærdȱdeȱtoȱgrupperȱimellem.ȱDetteȱgiverȱnogleȱinteressanteȱmulighederȱ
forȱatȱsammenligneȱungeȱsåȱatȱsigeȱpåȱtværsȱmellemȱdeȱunge,ȱderȱoplyserȱatȱværeȱiȱenȱ
bandeȱoverforȱdem,ȱderȱangiverȱatȱhaveȱbegåetȱkriminalitet,ȱmenȱikkeȱ erȱtilknyttetȱenȱ
bandegrupperingȱogȱdermedȱfindeȱforskelleȱogȱlighederȱblandtȱforskelligeȱgrupperȱafȱ
unge,ȱ menȱ ogsåȱ tilȱ atȱ indkredseȱ nogleȱ afȱ deȱ faktorer,ȱ derȱ kanȱ fortælle,ȱ hvorforȱ ungeȱ
bevægerȱsigȱindȱiȱbandegrupperinger.ȱEnȱyderligereȱvæsentligȱpointeȱknyttetȱtilȱnetopȱ
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denneȱtypeȱ forskningȱ erȱogsåȱmulighedenȱforȱatȱanvendeȱ relativtȱstoreȱgrupperȱafȱinȬ
formanterȱogȱdermedȱogsåȱetȱomfattendeȱdatamateriale.ȱTilȱgengældȱerȱsmallereȱkvaliȬ
tativeȱstudierȱtætȱpåȱdeȱunge,ȱuansetȱteoretiskeȱperspektiver,ȱmegetȱbegrænsedeȱogsåȱiȱ
detȱinternationaleȱforskningsfelt.ȱ
ȱ

Iȱdetȱfølgendeȱskalȱbådeȱdenȱinternationaleȱforskningȱpåȱområdetȱuddybesȱsåvelȱ

somȱdenȱdanskeȱviden,ȱderȱforȱnuværendeȱeksistererȱiȱenȱdanskȱsammenhæng.ȱVidereȱ
følgerȱkapitletȱenȱindkredsningȱaf,ȱhvemȱdeȱunge,ȱderȱbevægerȱsigȱindȱiȱbandegruppeȬ
ringerne,ȱerȱnetopȱmedȱafsætȱiȱdenȱeksisterendeȱvidenȱpåȱområdet.ȱ

2.3. Den internationale forskning om unge i bandegrupperinger
IȱetȱbredtȱvueȱoverȱdenȱinternationaleȱogȱengelsksprogedeȱforskningȱtræderȱenȱomfatȬ
tendeȱmængdeȱstudierȱomȱungeȱiȱbanderȱfrem.ȱDerȱerȱtilligeȱtaleȱomȱetȱforskningsfelt,ȱ
derȱ somȱ nævntȱ ovenforȱ harȱ enȱ ganskeȱ langȱ tradition,ȱ idetȱ deȱ førsteȱ studierȱ afȱ ungeȱ
mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ optræderȱ alleredeȱ iȱ 1930’erne,ȱ isærȱ iȱ denȱ amerikanskeȱ
forskningȱ(Trasher,ȱ1927;ȱWhyte,ȱ1943),ȱhvorȱforskningenȱiȱungeȱmændȱiȱbanderȱvarȱtætȱ
forbundetȱ medȱsociologiskeȱstudierȱafȱfattigeȱ boligområderȱ ogȱmenneskersȱuligeȱlivsȬ
vilkår.ȱHvorȱderȱerȱstorȱfattigdomȱogȱulighed,ȱerȱderȱbander,ȱsomȱThrasherȱ(1927)ȱpoinȬ
terede.ȱȱ
ȱ

Derȱ kanȱ dogȱ trækkesȱ enȱ rækkeȱ karakteristiskeȱ sporȱ fremȱ iȱ denȱ internationaleȱ

forskning.ȱDetȱførsteȱsporȱknytterȱisærȱanȱtil,ȱatȱdetȱprimærtȱerȱforskningsfeltetȱknyttetȱ
tilȱkriminologien,ȱderȱharȱbeskæftigetȱsigȱmedȱungeȱiȱbandegrupperinger.ȱKriminologiȱ
erȱ detȱ videnskabeligeȱ område,ȱ derȱ udforskerȱ kriminalitetȱ iȱ alleȱ variationer,ȱ herunderȱ
ogsåȱstudierȱafȱårsagerȱtilȱkriminalitet,ȱudbredelseȱsåvelȱsomȱindsatserȱtilȱforebyggelseȱ
afȱkriminalitetsadfærd.ȱDetȱkriminologiskeȱforskningsfeltȱerȱsamtidigȱprægetȱafȱmangeȱ
forskelligeȱvidenskabeligeȱdiscipliner,ȱsomȱbådeȱomfatterȱdetȱjuridiske,ȱdetȱpsykologiȬ
ske,ȱdetȱpsykiatriske,ȱdetȱantropologiskeȱogȱdetȱhistoriske,ȱforȱblotȱatȱnævneȱnogle,ȱogȱ
disseȱ tværvidenskabeligeȱ bidragȱ afspejlesȱ tydeligtȱ indenȱ forȱ forskningenȱ omȱ ungeȱ
mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ (Klein,ȱ 2001;ȱ Bennetȱ &ȱ Holloway,ȱ 2004;ȱ Mouttapaȱ etȱ al.,ȱ
2010).ȱȱ
ȱ

Sidenȱdaȱharȱdenȱinternationale,ȱogȱisærȱdenȱamerikanskeȱforskning,ȱbredtȱsigȱtilȱ

ogsåȱatȱomfatteȱetȱspor,ȱderȱharȱfokusȱpåȱkultur,ȱrace,ȱetniskeȱminoriteterȱogȱforskelligeȱ
formerȱ forȱ ungdomskriminalitetȱ iȱ mangfoldigeȱ studierȱ afȱ ungeȱ mændȱ iȱ banderȱ –ȱ ogȱ
søgenȱ efterȱ forklaringerȱ påȱ bandersȱ opståen,ȱ udviklingȱ ogȱ ikkeȱ mindstȱ vedvarenhedȱ
(Hays,ȱ2000;ȱRobertson,ȱ2008;ȱGaines,ȱ2010;ȱSheldenȱetȱal.,ȱ2013;ȱMaxonȱetȱal.,ȱ2014).ȱ
IȱgennemgangenȱafȱdenȱinternationaleȱforskningȱpåȱområdetȱkanȱderȱsomȱsagtȱindfanȬ
gesȱenȱrækkeȱdominerendeȱtemaerȱknyttetȱtilȱforskningȱomȱungeȱmændȱiȱbander.ȱIsærȱ
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fireȱoverordnedeȱ temaerȱ træderȱ frem,ȱsomȱ henholdsvisȱ erȱ forbundetȱtilȱbanderȱiȱstorȬ
byer,ȱkarakteristikȱafȱbander,ȱbanderȱogȱkriminalitetȱsamtȱbanderȱogȱforebyggelse.ȱ
Detȱførsteȱtema,ȱderȱpåȱmangeȱforskelligeȱmåderȱhandlerȱomȱbanderȱiȱstorbyområder,ȱ
erȱ isærȱ studier,ȱ somȱ tagerȱ afsætȱ iȱ specifikkeȱ boligområderȱ iȱ enȱ langȱ rækkeȱ storbyer,ȱ
f.eks.ȱ Chicago,ȱ Losȱ Angelesȱ ogȱ Newȱ York,ȱ hvorȱ forskelligeȱ bandegrupperingerȱ domiȬ
nerer,ȱstartendeȱmedȱTrashersȱ(1927)ȱstudieȱogȱvidereȱfremȱmedȱetȱsærligtȱblikȱpåȱbeȬ
tydningenȱafȱatȱvokseȱopȱiȱspecifikkeȱudsatteȱogȱfattigeȱboligområder.ȱIȱdenȱinternatioȬ
naleȱforskningȱerȱderȱligeledesȱenȱtraditionȱforȱatȱudforske,ȱhvordanȱenȱopvækstȱiȱudȬ
satteȱboligområderȱharȱbetydningȱforȱbørnȱogȱungesȱgenerelleȱopvækstmulighederȱbåȬ
deȱ iȱ relationȱtilȱbørnȱogȱungesȱsociale,ȱemotionelleȱogȱlæringsmæssigeȱudvikling.ȱHerȱ
harȱforskningȱindkredset,ȱhvorledesȱnetopȱopvækstenȱiȱudsatteȱboligområderȱkanȱmedȬ
føreȱenȱøgetȱrisikoȱforȱudviklingȱafȱkriminalitetȱogȱandreȱpsykosocialeȱvanskelighederȱ
(Brodyȱetȱal.,ȱ2001;ȱLeventhalȱ&ȱBrooksȬGunn,ȱ2000;ȱIngoldsbyȱetȱal.,ȱ2006;ȱWinslowȱ&ȱ
Shaw,ȱ2007).ȱȱ
ȱ

Brodyȱ etȱ al.ȱ (2001)ȱ harȱ udforsketȱ sammenhængenȱ mellemȱ børnsȱ vanskelighederȱ

ogȱenȱopvækstȱiȱudsatteȱboligområderȱmedȱafsætȱiȱbørnȱiȱdenȱsåkaldteȱmellemskolealȬ
der.ȱDetteȱstudieȱerȱganskeȱinteressant,ȱidetȱbetydningenȱafȱbørnsȱvenskaberȱogȱforælȬ
dresȱ interaktionerȱ ogȱ opdragelsesmønstreȱ inddragesȱ iȱ analyserneȱ ogȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ
indkredse,ȱatȱbørn,ȱsomȱvokserȱopȱiȱudsatteȱboligområder,ȱerȱiȱhøjereȱrisikoȱforȱatȱfindeȱ
sammenȱ medȱ andreȱ børnȱ medȱ såkaldtȱ antisocialȱ adfærd,ȱ alleredeȱ nårȱ børneneȱ erȱ iȱ 10ȱ
årsȱalderen.ȱTidligereȱforskningȱharȱhidtilȱindkredset,ȱatȱdenneȱrisikoȱførstȱtrådteȱfrem,ȱ
nårȱbørneneȱnåedeȱindȱiȱungdomsåreneȱogȱbevægedeȱsigȱmereȱvækȱfraȱhjemmet.ȱȱ
Konturerneȱ afȱ tilsvarendeȱ problemstillingerȱ kendesȱ ogsåȱ iȱ danskȱ sammenhængȱ forȬ
bundetȱtilȱdeȱsærligtȱudsatteȱboligområder,ȱderȱjoȱnetopȱafȱregeringenȱkarakteriseresȱudȱ
fraȱantalletȱafȱbeboere,ȱderȱharȱbegåetȱkriminalitetȱogȱbeboere,ȱderȱleverȱpåȱoverførselsȬ
indkomsterȱ ogȱ erȱ periodiskȱ udenȱ forȱ arbejdsmarkedetȱ samtȱ antalletȱ afȱ beboereȱ medȱ
andenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱDerȱerȱikkeȱiȱdanskȱsammenhængȱforetagetȱstudier,ȱ
hvorȱsammenhængenȱmellemȱnetopȱdisseȱboligområderȱogȱbandersȱopståenȱogȱvedvaȬ
renhedȱerȱudforsket,ȱmenȱderȱfindesȱtilȱgengældȱenȱlangȱrækkeȱundersøgelserȱindenȱforȱ
byȬȱogȱboligforskningsområdet,ȱhvorȱnetopȱproblemstillingerȱknyttetȱtilȱungesȱadfærdȱiȱ
disseȱboligområderȱerȱindkredsetȱ(Børresen,ȱ2002;ȱOldrupȱetȱal.,ȱ2010;ȱChristensenȱ2010;ȱ
Jensenȱetȱal.,ȱ2012,ȱ2015;ȱPetersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015).ȱDertilȱmåȱogsåȱnævnes,ȱatȱstortȱ
setȱ alleȱ undersøgelser,ȱ hvorȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ karakteriseres,ȱ såȱ nævnesȱ opȬ
vækstenȱ iȱ etȱ udsatȱ boligområdeȱ somȱ enȱ såkaldtȱ risikofaktorȱ påȱ linjeȱ medȱ enȱ opvækstȱ
underȱvanskeligeȱfamilieforhold.ȱȱ
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Menȱogsåȱiȱnordiskȱsammenhængȱkanȱlignendeȱforholdȱindkredsesȱmedȱsærligtȱ

fokusȱ påȱdeȱboligområder,ȱ hvorȱbefolkningenȱofteȱharȱovervejendeȱandenȱetniskȱbagȬ
grundȱendȱdansk.ȱȱ
ȱ

Etȱsvenskȱstudieȱ(Puhakka,ȱ2005)ȱpåpegerȱnetopȱhertil,ȱatȱnetopȱdisseȱboligområȬ

derȱerȱkarakteriseretȱved,ȱatȱderȱikkeȱborȱmangeȱmedȱetniskȱsvenskȱbaggrundȱiȱdeȱpåȬ
gældendeȱ bebyggelser,ȱ menȱ derimodȱ overvejendeȱ menneskerȱ medȱ andenȱ etniskȱ bagȬ
grundȱendȱsvensk,ȱogȱderforȱrejserȱenȱafȱdeȱstørsteȱproblemstillingerȱknyttetȱtilȱmuligȬ
hederneȱforȱintegration.ȱHertilȱpegerȱLalanderȱ(2004)ȱiȱsitȱstudieȱafȱungeȱindvandrere,ȱ
atȱnetopȱdenneȱgruppeȱerȱoverrepræsenteretȱiȱkriminalitetsstatistikkerne,ȱogȱatȱdeȱungeȱ
indvandreresȱsituationȱiȱSverigeȱer,ȱatȱdeȱbefinderȱsigȱudenȱforȱfællesskabet,ȱogȱnetopȱ
detteȱerȱenȱafȱårsagerneȱtilȱderesȱkriminalitetȱogȱmisbrugȱafȱstoffer.ȱEndvidereȱindkredȬ
serȱLalanderȱ(2004),ȱatȱogsåȱstrukturelleȱfaktorerȱsåsomȱfattigdom,ȱikkeȱatȱværeȱinkluȬ
deretȱiȱdetȱsamfundsmæssigeȱfællesskabȱogȱstigmatiseringȱgennemȱmediernesȱbillederȱ
afȱungeȱindvandrereȱerȱnogleȱafȱhovedforklaringerneȱpåȱkriminalitetȱogȱstoffer.ȱȱ
ȱ

NetopȱPuhakkaȱ(2005)ȱpåpegerȱiȱsitȱsvenskeȱstudieȱafȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱ

atȱdetȱtilsyneladendeȱerȱsåledes,ȱatȱjoȱlængereȱmanȱharȱboetȱiȱlandet,ȱogȱjoȱbedreȱmanȱerȱ
integreretȱ iȱ samfundetȱ somȱ helhed,ȱ joȱ mindreȱ erȱ risikoenȱ forȱ kriminalitet.ȱ Petterssonȱ
(2001)ȱharȱiȱsitȱstudieȱligeledesȱudforsketȱbetydningenȱafȱnetopȱopvækstenȱiȱdenȱetniskeȱ
boligsegregationȱogȱpåpeger,ȱatȱnetopȱogsåȱdetteȱforholdȱkanȱværeȱenȱafȱforklaringerneȱ
på,ȱatȱderȱkanȱindkredsesȱenȱoverrepræsentationȱafȱkriminalitetȱhosȱungeȱindvandrereȱ
sammenlignetȱmedȱetniskȱsvenskere.ȱȱ
ȱ

Derȱeksistererȱimidlertidȱenȱrækkeȱvigtigeȱundersøgelser,ȱsomȱbelyserȱungesȱlivȱiȱ

deȱsærligtȱudsatteȱboligområder,ȱogȱsomȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱindkredseȱenȱrækkeȱproȬ
blemstillingerȱknyttetȱtilȱenȱopvækstȱiȱdisseȱudsatteȱboligområder.ȱSikandarȱ(2005)ȱharȱ
udforsketȱungeȱdrengeȱiȱalderenȱ13Ȭ18ȱår,ȱderȱvokserȱopȱiȱsocialtȱbelastedeȱboligområȬ
derȱ iȱ Valby,ȱ ogȱ belyserȱ enȱ rækkeȱ socialeȱ problemerȱ hosȱ denneȱ gruppeȱ drenge,ȱ derȱ
handlerȱ omȱ begyndendeȱ kriminalitet,ȱ problemerȱ iȱ skolen,ȱ ungeȱ medȱ misbrugsprobleȬ
merȱ ellerȱ familier,ȱ hvorȱ derȱ erȱ misbrugsproblemer.ȱ Herȱ argumenteresȱ forȱ enȱ rækkeȱ
fællesstrækȱ iȱdeȱsocialeȱ problemer,ȱ somȱ netopȱ angivesȱ atȱhængeȱsammenȱ medȱdeȱ boȬ
ligområder,ȱdeȱungeȱkommerȱfraȱsåvelȱsomȱfamiliensȱsituationȱogȱvilkår:ȱ
ȱ
”Derȱerȱtaleȱomȱtræk,ȱsomȱvedȱindberetningerȱtilȱBørnefamilieteametȱfårȱalarmklokkerneȱ
tilȱatȱringe,ȱfordiȱerfaringenȱer,ȱatȱmanȱnæstenȱaleneȱvedȱatȱseȱpåȱdeȱpågældendeȱdrengesȱ
adresserȱkanȱtegneȱenȱprofilȱafȱdem.”ȱ(Sikandar,ȱ2005,ȱp.ȱ1)ȱ
ȱ
Detȱ andetȱ temaȱ erȱ påȱ megetȱ forskelligȱ visȱ optagetȱ af,ȱ hvemȱ derȱ træderȱ indȱ iȱ bander,ȱ
hvorforȱdeȱerȱder,ȱhvorȱlænge,ȱogȱhvadȱdeȱungeȱmændȱforetagerȱsig.ȱHerȱfindesȱenȱlangȱ
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rækkeȱ forskelligeȱ indfaldsvinklerȱ tilȱ forståelseȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ adfærd,ȱ handlingerȱ
ogȱårsagerȱtilȱbandegrupperinger,ȱsomȱforȱeksempelȱsubkulturelleȱperspektiver,ȱmigraȬ
tion,ȱetnicitet,ȱkønȱogȱidentitetȱ(Alleyneȱ&ȱWood,ȱ2010,ȱ2012;ȱArfániarromo,ȱ2001).ȱGaiȬ
nesȱ(2010)ȱviserȱiȱsitȱamerikanskeȱstudieȱafȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱhvorledesȱunge,ȱ
somȱselvȱopleverȱatȱhaveȱadfærdsproblemerȱiȱtidligȱalder,ȱiȱhøjereȱgradȱerȱåbneȱforȱatȱ
søgeȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱDetȱsammeȱgælderȱforȱdeȱunge,ȱhvorȱdeȱselvȱrapporteȬ
rerȱomȱenȱopvækstȱprægetȱafȱhårdeȱ(harsh)ȱellerȱinkonsekventeȱopdragelsesmetoderȱfraȱ
forældrene,ȱderȱogsåȱyderligereȱbeskrivesȱgennemȱetȱfraværȱafȱomsorg,ȱmenȱogsåȱomȬ
vendtȱ forståetȱ således,ȱ atȱ enȱ opvækstȱ medȱ omsorgsfuldeȱ ogȱ støttendeȱ forældreȱ rentȱ
faktiskȱ kanȱ forebyggeȱ enȱ bevægelseȱ indȱ iȱ bandegruppering,ȱ ogsåȱ selvȱ denȱ ungeȱ varȱ
voksetȱopȱiȱetȱudsatȱboligområde.ȱ
ȱ

Detȱtredjeȱtema,ȱderȱdominerer,ȱknytterȱisærȱanȱtilȱbandersȱkriminalitetsadfærd,ȱ

hvilkeȱformerȱforȱkriminalitet,ȱherunderȱvold,ȱskyderierȱogȱsalgȱafȱstofferȱ(Kelly,ȱ2005;ȱ
Bennetȱ&ȱBrookman,ȱ2008;ȱBjerregaard,ȱ2010;ȱBarnesȱetȱal.,ȱ2010).ȱHerȱbelysesȱiȱenȱlangȱ
rækkeȱundersøgelser,ȱhvorledesȱungeȱiȱbandegrupperingerȱbegårȱmereȱvoldȱsammenȬ
lignetȱmedȱunge,ȱderȱikkeȱerȱiȱbandegrupperinger,ȱogȱungeȱiȱbanderȱerȱtættereȱforbunȬ
detȱtilȱsalgȱafȱnarkotikaȱogȱhash.ȱLangtȱstørstedelenȱafȱisærȱdeȱamerikanskeȱstudierȱåbȬ
nerȱ deresȱ undersøgelserȱ medȱ enȱ formȱ forȱ oversigtȱ over,ȱ hvorȱ megetȱ kriminalitetȱ derȱ
begåsȱafȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱhvilkeȱformerȱforȱkriminalitet,ȱogȱhvilkeȱformerȱforȱ
voldȱderȱbegåsȱentenȱmodȱandreȱbandegrupperingerȱiȱsærdeleshedȱellerȱmodȱtilfældigeȱ
borgereȱiȱskolerȱogȱlokalområderȱiȱalmindelighed.ȱ
ȱ

DetȱfjerdeȱogȱsidsteȱtemaȱerȱetȱtilsyneladendeȱuendeligtȱvoksendeȱforskningsomȬ

rådeȱknyttetȱtilȱbandeforskningen,ȱhvorȱfokusȱerȱpåȱatȱudvikleȱforebyggendeȱindsatserȱiȱ
forbindelseȱmedȱbandersȱopståenȱogȱmuligeȱmåderȱatȱfåȱdeȱungeȱudȱafȱbanderneȱigenȱ
(Simonȱetȱal.,ȱ2013;ȱEsbensenȱetȱal.ȱ2012).ȱSpergelȱetȱal.ȱ(2014)ȱviserȱforȱeksempel,ȱhvorȬ
ledesȱderȱiȱenȱlangȱrækkeȱbyerȱiȱUSAȱerȱudvikletȱsåkaldteȱprogrammer,ȱderȱkanȱforeȬ
byggeȱogȱintervenereȱiȱungesȱbevægelserȱindȱiȱbander,ȱmenȱogså,ȱatȱselvomȱmangeȱafȱ
disseȱprogrammerȱmodtagerȱstorȱøkonomiskȱstøtte,ȱsåȱerȱresultaterneȱganskeȱvarierenȬ
deȱiȱforholdȱtilȱatȱforebyggeȱungesȱbevægelseȱindȱiȱbandegrupperinger.ȱStørstedelenȱafȱ
disseȱprogrammerȱdelerȱenȱrækkeȱfællesȱindsatsformer,ȱderȱbådeȱhandlerȱomȱatȱmedieȬ
reȱmellemȱforskelligeȱbanderȱogȱderesȱindbyrdesȱkonflikterȱsåvelȱsomȱatȱtilbydeȱfritidsȬ
aktiviteter,ȱskolegang,ȱhjælpȱtilȱatȱsøgeȱjobȱogȱindividuelȱrådgivning.ȱȱ
ȱ

SamtidigȱpegerȱSpergelȱetȱal.ȱ(2014)ȱpå,ȱatȱderȱfortsatȱmanglerȱtilstrækkeligȱforskȬ

ningsbaseretȱviden,ȱderȱharȱfokusȱpåȱevalueringȱafȱdeȱtilrettelagteȱprogrammerȱogȱindȬ
satser,ȱogȱatȱdetȱderforȱfortsatȱerȱvanskeligtȱatȱgiveȱentydigeȱinformationerȱomȱeffektenȱ
afȱdeȱmangeȱtilrettelagteȱprogrammerȱknyttetȱtilȱforebyggelseȱogȱintervention.ȱ
ȱ
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2.4. Dansk viden på området
Denȱviden,ȱviȱforȱnuværendeȱharȱtilgængeligȱpåȱområdetȱiȱdanskȱsammenhæng,ȱerȱmeȬ
getȱbegrænsetȱsetȱiȱetȱforskningsmæssigtȱperspektivȱ(Jacobsen,ȱ2012;ȱPetersen,ȱinȱpress).ȱ
Detȱbetyderȱheltȱkonkret,ȱatȱviȱmanglerȱvidenȱom,ȱhvordanȱbanderȱopstår,ȱhvorforȱunȬ
geȱmændȱbevægerȱsigȱindȱiȱbandegrupperingerȱogȱsidstȱmenȱabsolutȱikkeȱmindst,ȱhvilȬ
keȱforebyggendeȱindsatserȱderȱkanȱiværksættesȱ–ȱogȱsomȱvelȱogȱmærkeȱvirker.ȱSelvomȱ
netopȱ bandeområdetȱ erȱ etȱ afȱ deȱ forskningsområder,ȱ somȱ internationaltȱ harȱ enȱ langȱ
forskningstraditionȱ bådeȱ indenȱ forȱ detȱ samfundsvidenskabeligeȱ områdeȱ såvelȱ somȱ
indenȱforȱdetȱkriminologiskeȱforskningsfelt,ȱisærȱiȱUSA,ȱerȱdetȱdogȱikkeȱudenȱvanskeȬ
lighederȱatȱtrækkeȱdenneȱvidenȱindȱiȱenȱdanskȱkontekstȱsetȱiȱforholdȱtilȱdeȱforskelligeȱ
landesȱsociale,ȱkulturelleȱogȱpolitiskeȱforskelle.ȱ
ȱ

IȱetȱbredtȱvueȱhenȱoverȱforskningsfeltetȱtegnerȱstørstedelenȱafȱdenȱdanskeȱforskȬ

ningȱ sigȱ indenȱ forȱ områdetȱ knyttetȱ tilȱ ungeȱ ogȱ kriminalitetȱ (Balvig,ȱ 2000;ȱ Bryderup,ȱ
2010;ȱJørgensenȱetȱal.,ȱ2012).ȱHerȱeksistererȱderȱenȱlangȱrækkeȱinteressanteȱundersøgelȬ
serȱogȱrapporter,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱindkredser,ȱhvilkeȱungeȱderȱerȱiȱrisikoȱforȱatȱudȬ
vikleȱkriminalitetsadfærd,ȱhvilkeȱrisikofaktorerȱderȱkarakterisererȱnetopȱdenneȱgruppeȱ
afȱungesȱopvækstȱogȱungdomslivȱsåvelȱsomȱfremadrettedeȱforebyggendeȱindsatserȱtilȱ
forebyggelseȱafȱkriminalitet.ȱȱ
ȱ

MenȱgårȱviȱtættereȱpåȱselveȱbandefænomenetȱogȱungesȱbevægelserȱindȱiȱbandeȬ

grupperinger,ȱerȱdetȱforȱnuværendeȱovervejendeȱJustitsministerietsȱForskningskontor,ȱ
derȱharȱbidragetȱmedȱenȱrækkeȱrapporter,ȱderȱkortlæggerȱungeȱiȱbådeȱrockerȬȱogȱbanȬ
degrupperinger.ȱ
ȱ

Pedersenȱ&ȱ Lindstadȱ (2011)ȱharȱblandtȱandetȱ udfærdigetȱ enȱ rapport,ȱ derȱudforȬ

skerȱdenȱsåkaldteȱrekrutteringȱtilȱorganiseredeȱbanderȱogȱrockergrupperingerȱmedȱafȬ
sætȱiȱkriminelleȱungdomsgrupper,ȱdaȱdisseȱformodesȱatȱudgøreȱdetȱsåkaldteȱrekrutteȬ
ringsgrundlagȱ forȱ atȱ bevægeȱ sigȱ indȱ iȱ enȱ bandegruppering.ȱ Betegnelsenȱ kriminelleȱ
ungdomsgrupperȱanvendesȱiȱdenneȱsammenhængȱomȱgrupperȱafȱunge,ȱderȱharȱholdtȱ
sammenȱiȱenȱlængereȱperiode,ȱhængerȱudȱsammenȱogȱbegårȱkriminalitetȱsammen.ȱPeȬ
dersenȱ &ȱ Lindstadȱ (2011)ȱ indkredser,ȱ atȱ netopȱ disseȱ kriminelleȱ ungdomsgrupperȱ erȱ iȱ
farezonenȱforȱatȱbliveȱrekrutteretȱtilȱorganiseredeȱbander,ȱhvilketȱisærȱforklaresȱmed,ȱatȱ
banderneȱ befinderȱ sigȱ iȱ lokalområdet,ȱ ogȱ atȱ deȱ kriminelleȱ ungdomsgrupperȱ dermedȱ
harȱmulighedȱforȱatȱhaveȱkontaktȱmedȱbanderne.ȱȱ
ȱ

Lindstadȱ(2012)ȱharȱendvidereȱudfærdigetȱenȱrapport,ȱderȱundersøgerȱrockereȱogȱ

bandemedlemmersȱ opvækstforhold.ȱ Herȱ pegerȱ undersøgelsensȱ resultaterȱ på,ȱ atȱ enȱ
størreȱandelȱafȱungeȱiȱrockerȬȱogȱbandegrupperingerȱharȱhaftȱenȱopvækstȱmedȱkriminaȬ
litetȱog/ellerȱkriminelleȱvenner,ȱatȱfærreȱafȱnetopȱdenneȱgruppeȱerȱvoksetȱopȱmedȱbeggeȱ
forældreȱ ogȱ ligeledesȱ harȱ oplevetȱ skiftȱ iȱ familiekonstellationenȱ underȱ deresȱ opvækst.ȱ
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Enȱstørreȱandelȱerȱligeledesȱvoksetȱopȱiȱenȱstorby,ȱharȱhaftȱflereȱskoleskiftȱogȱharȱudvistȱ
såkaldtȱ problemadfærdȱ iȱ skoletidenȱ sammenlignetȱ medȱ kontrolgruppen.ȱ SammenligȬ
netȱmedȱkontrolgruppenȱiȱundersøgelsenȱviserȱresultaterne,ȱatȱderȱikkeȱfindesȱmarkanȬ
teȱforskelleȱmellemȱrocker/bandemedlemmerȱogȱkontrolgruppen,ȱmenȱatȱdenȱprimæreȱ
forskelȱkanȱfindesȱiȱenȱmereȱbelastetȱopvækstȱforȱrocker/bandemedlemmer,ȱsamtȱatȱdetȱ
overvejendeȱ erȱ ungeȱ medȱ ikkeȬdanskȱ baggrund,ȱ derȱ bevægerȱ sigȱ indȱ iȱ bandegruppeȬ
ringer.ȱHvisȱviȱyderligereȱfokusererȱpåȱdeȱafȱundersøgelsensȱresultater,ȱsomȱudskillesȱiȱ
forholdȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ viserȱ resultaterneȱ også,ȱ atȱ risikoenȱ forȱ atȱ bliveȱ
involveretȱ iȱ enȱ bandeȱ øges,ȱ nårȱ denȱ ungeȱ tidligtȱ harȱ væretȱ involveretȱ iȱ kriminalitetȱ
og/ellerȱ harȱ haftȱ enȱ kriminelȱ omgangskredsȱ underȱ opvæksten.ȱ Forȱ deȱ ungeȱ iȱ bandeȬ
grupperingerȱserȱdetȱprimærtȱudȱtil,ȱatȱdenȱstørsteȱrisikofaktorȱforȱatȱindgåȱiȱenȱbandeȱ
erȱnærhedenȱtilȱmiljøet.ȱDenneȱnærhedȱdefineresȱbådeȱsomȱenȱfysiskȱnærhedȱiȱrelationȱ
tilȱenȱopvækstȱiȱstorbyerȱogȱenȱnærhedȱafȱetniskȱkarakter,ȱidetȱbandegrupperingerȱpriȬ
mærtȱbestårȱafȱungeȱmedȱandenȱ etniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱSlutteligtȱ betonesȱogsåȱiȱ
rapportensȱresultater,ȱatȱnærhedenȱogsåȱomfatterȱadfærdenȱsammenȱmedȱvennerȱiȱdenȱ
tidligeȱomgangskreds,ȱfordiȱnetopȱdenneȱadfærdȱogȱsamværetȱmedȱandreȱkriminelleȱerȱ
påbegyndtȱiȱtidligȱalderȱ(Lindstad,ȱ2012).ȱ
ȱ

Justitsministerietsȱ Forskningskontorȱ harȱ endvidereȱ foretagetȱ enȱ undersøgelseȱ afȱ

rockereȱogȱbandemedlemmersȱkriminelleȱkarriererȱogȱnetværkȱiȱungdommenȱmedȱdetȱ
formålȱ atȱ indkredseȱ eventuelleȱ mønstreȱ iȱ kriminalitetenȱ hosȱ unge,ȱ derȱ senereȱ bliverȱ
medlemmerȱafȱhenholdsvisȱrockerȬȱogȱbandegrupperingerȱ(Klementȱ&ȱPedersen,ȱ2013).ȱ
Enȱafȱundersøgelsensȱcentraleȱresultaterȱer,ȱatȱdetȱikkeȱerȱmuligtȱatȱidentificereȱhverkenȱ
kommendeȱ rockereȱ ellerȱ bandemedlemmerȱ gennemȱ etȱ såkaldtȱ kriminalitetsmæssigtȱ
fællesskabȱmedȱdeȱorganiseredeȱmiljøer.ȱPåȱsammeȱtidȱindkredses,ȱatȱrockereȱogȱbanȬ
demedlemmerȱ ikkeȱ adskillerȱ sigȱ væsentligtȱ fraȱ kontrolgruppenȱ iȱ undersøgelsenȱ medȱ
hensynȱ tilȱ aldersdebutȱ iȱ forholdȱ tilȱ kriminalitet,ȱ menȱ atȱ netopȱ rockereȱ ogȱ bandemedȬ
lemmerȱ hyppigereȱ harȱ debuteretȱ medȱ enȱ såkaldtȱ voldsforbrydelse,ȱ somȱ herȱ defineresȱ
somȱ simpelȱ voldȱ ogȱ ligeledesȱ forsatȱ hyppigereȱ begårȱ voldskriminalitetȱ sammenlignetȱ
medȱkontrolgruppen,ȱmenȱatȱrockereȱogȱbandemedlemmerȱikkeȱ adskillerȱsigȱfraȱkonȬ
trolgruppenȱiȱforholdȱtilȱnarkotikakriminalitet.ȱȱ
ȱ

Enȱ fjerdeȱ rapportȱ fraȱ Justitsministerietsȱ Forskningskontorȱ (Pedersen,ȱ 2014)ȱ omȬ

handlerȱ enȱ kortlægningȱ afȱ deȱ såkaldteȱ exitȬindsatserȱ forȱ bådeȱ rockereȱ ogȱ bandemedȬ
lemmer,ȱ somȱ ønskerȱ atȱ forladeȱ detȱ kriminelleȱ miljø.ȱ Denȱ såkaldteȱ exitȬindsatsȱ erȱ enȱ
relativȱnyȱmetodeȱiȱdanskȱsammenhængȱtilȱbekæmpelseȱafȱkriminalitet.ȱMereȱspecifiktȱ
beskrivesȱdenneȱexitȬindsatsȱsomȱenȱrammemodelȱforȱmyndighedernesȱkoordineringȱafȱ
indsatserȱforȱrockereȱogȱbandemedlemmer,ȱderȱønskerȱatȱforladeȱderesȱkriminelleȱmilȬ
jø.ȱ
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Pedersenȱ(2014)ȱbelyserȱuddybendeȱmedȱetȱcitatȱfraȱrammemodellen,ȱat:ȱ
ȱ
”hvisȱmanȱerȱkommetȱpåȱafvejeȱogȱendtȱsomȱmedlemȱiȱenȱbandeȬȱellerȱrockergruppering,ȱ
menȱerȱmotiveretȱforȱetȱlivȱudenȱforȱmiljøetȱogȱudenȱkriminalitet,ȱsåȱskalȱsamfundetȱkunneȱ
tilbydeȱenȱvejȱud”ȱ(Pedersen,ȱ2014,ȱp.ȱ7).ȱ
ȱ
KortlægningenȱafȱexitȬindsatserneȱviserȱenȱrækkeȱinteressanteȱfund,ȱderȱherȱskalȱtrækȬ
kesȱ kortȱ frem.ȱ Førstȱ ogȱ fremmestȱ atȱ derȱ iȱ alleȱ politikredse,ȱ medȱ undtagelseȱ afȱ BornȬ
holm,ȱ erȱ etableretȱsåkaldteȱlokaleȱ exitȬenheder.ȱHertilȱ pegesȱendvidereȱ på,ȱatȱbehovetȱ
forȱhjælpȱerȱmegetȱindividuelt,ȱnogleȱharȱbrugȱforȱmegetȱhjælp,ȱmensȱandreȱklarerȱmeȬ
getȱselv,ȱmenȱatȱmotivationenȱforȱatȱfåȱhjælpȱerȱkortvarig,ȱhvorforȱdetȱerȱnødvendigtȱatȱ
myndighederneȱharȱmulighedȱforȱatȱkunneȱhandleȱhurtigtȱiȱdeȱforskelligeȱsager.ȱPederȬ
senȱ(2014)ȱpegerȱendvidereȱpå,ȱatȱderȱerȱstoreȱforskelleȱmellemȱdeȱforskelligeȱindsatser,ȱ
menȱatȱderȱerȱbehovȱforȱfællesȱmetodeudvikling,ȱsåledesȱatȱderȱudviklesȱfællesȱmetoderȱ
tilȱbrugȱforȱexitȬprogrammerȱpåȱlandsplan.ȱȱ
ȱ

Pedersenȱ(2014)ȱfraȱJustitsministerietsȱForskningskontorȱharȱendvidereȱforetagetȱ

enȱundersøgelseȱomȱvejeȱindȱogȱudȱafȱbandeȬȱogȱrockergrupperinger.ȱPåȱbaggrundȱafȱ
interviewȱmedȱ15ȱrockereȱogȱbandemedlemmerȱindkredserȱPedersenȱisærȱenȱrækkeȱafȱ
deȱ vanskeligheder,ȱ rockereȱ ogȱ bandemedlemmerȱ opleverȱ vedȱ atȱ skulleȱ forladeȱ denȱ
gruppering,ȱdeȱharȱtilhørt.ȱBlandtȱandetȱpegerȱPedersenȱ(2014)ȱpå,ȱat:ȱ
ȱ
x Størstedelenȱafȱinterviewpersonerneȱharȱønsketȱatȱforladeȱderesȱgruppering,ȱfordiȱ
deȱerȱvoksetȱfraȱlivsstilenȱogȱiȱstedetȱvilȱfokusereȱpåȱfamilie,ȱarbejdeȱmv.ȱKriminaȬ
litet,ȱfrygtȱforȱekstralegaleȱkonsekvenserȱafȱstrafȱsamtȱskuffelseȱoverȱmiljøerneȱ
nævnesȱogsåȱsomȱbegrundelser.ȱȱ
x Afgangȱfraȱenȱgrupperingȱrisikererȱatȱindebæreȱtabȱafȱvenskaber,ȱidentitet,ȱbeȬ
skyttelseȱogȱøkonomiskeȱmuligheder.ȱDetȱkanȱgøreȱdetȱsværtȱ–ȱogȱforȱnogenȱ
umuligtȱ–ȱatȱforladeȱmiljøet.ȱDetteȱfremhævesȱsærligtȱafȱrockerne.ȱȱ
x Derȱerȱforskelligeȱopfattelserȱaf,ȱhvorvidtȱdetȱerȱmuligtȱatȱforladeȱgrupperingerneȱ
udenȱvidere.ȱDetȱladerȱdogȱtil,ȱatȱdenȱbegrundelse,ȱderȱgivesȱforȱatȱvilleȱforladeȱ
miljøet,ȱerȱvigtigȱforȱatȱopnåȱacceptȱtilȱatȱgøreȱdet.ȱȱ
x Afgangȱfraȱenȱgrupperingȱafstedkommerȱbekymringȱfor,ȱomȱfortidenȱvilȱspændeȱ
ben,ȱbådeȱforȱsåȱvidtȱangårȱhævnaktionerȱfraȱgrupperingerȱogȱdét,ȱatȱdeȱerȱkomȬ
metȱiȱpolitietsȱsøgelys.ȱȱ
x Nogleȱharȱmåttetȱændreȱderesȱlivȱradikaltȱforȱatȱkunneȱforladeȱgrupperingerne,ȱ
menȱdetȱerȱlangtȱfraȱalle.ȱMedlemskabetȱharȱdogȱikkeȱværetȱomkostningsfritȱforȱ

ȱ

ȱ

ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ

45
ȱ

ȱ

nogenȱafȱinterviewpersonerne,ȱogȱdeȱmenerȱgenereltȱikke,ȱatȱdetȱharȱværetȱprisenȱ
værdȱ(Pedersen,ȱ2014).ȱ

Hertilȱ kommerȱ enȱ rækkeȱ interessanteȱ bøgerȱ ogȱ antologier,ȱ somȱ førstȱ forȱ nyligȱ iȱ etȱ
forskningsmæssigtȱperspektivȱerȱbegyndtȱatȱindkredseȱbandefænomenetȱiȱdanskȱsamȬ
menhæng,ȱ menȱ somȱ iȱ allerhøjesteȱ gradȱ åbnerȱ forȱ flereȱ centraleȱ forskningsmæssigeȱ
vinklerȱ tilȱ bandeforskningen.ȱ Jacobsenȱ &ȱ Sørensenȱ (2013)ȱ ogȱ Jacobsenȱ (2012)ȱ harȱ iȱ toȱ
antologier,ȱdenȱeneȱomȱkriminologiȱogȱdenȱandenȱspecifiktȱrettetȱmodȱbandeområdet,ȱ
åbnetȱ forȱ netopȱ betydningenȱ af,ȱ atȱ derȱ erȱ etȱ stærktȱ behovȱ forȱ forskningȱ iȱ enȱ danskȱ
sammenhæng,ȱderȱbådeȱkanȱnuancereȱogȱudvideȱdeȱeksisterendeȱforståelserȱafȱungeȱiȱ
bandegrupperinger.ȱSærligtȱantologien,ȱsomȱerȱredigeretȱafȱJacobsenȱ(2012),ȱderȱanlægȬ
gerȱetȱkulturanalytiskȱperspektivȱ–ȱfremȱforȱjuridiske,ȱpolitiȬ,ȱopklaringsȬȱogȱefterforskȬ
ningsmæssigeȱ problemstillingerȱ –ȱ åbnerȱ forȱ atȱ nuancereȱ videnȱ påȱ bandeområdetȱ tilȱ
andetȱ ogȱ mereȱ endȱ kriminalitetȱ ogȱ kriminalitetsadfærdȱ blandtȱ deȱ unge.ȱ Netopȱ detteȱ
forholdȱatȱbevægeȱforskningenȱogȱvidensudviklingenȱvækȱfraȱenȱoptagethedȱafȱkrimiȬ
nalitetsadfærd,ȱ ogȱ iȱ detteȱ tilfældeȱ mereȱ påȱ enȱ optagethedȱ afȱ kultur,ȱ bandekulturȱ ogȱ
ungdomskultur,ȱerȱganskeȱcentral,ȱdaȱdetȱmåskeȱåbnerȱforȱmulighedenȱfor,ȱatȱogsåȱdeȱ
ungeȱmænd,ȱderȱbefinderȱsigȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱiȱhøjereȱgradȱfremadretȬ
tetȱvilȱmedvirkeȱtilȱforskningsȬȱogȱvidensudvikling,ȱnårȱdetȱikkeȱerȱselveȱkriminalitetsȬ
adfærden,ȱderȱerȱiȱcentrum.ȱEndvidereȱskalȱiȱhøjȱgradȱnævnesȱMørcksȱ(2015)ȱogȱMørckȱ
&ȱ Hansensȱ (2015)ȱ forskningȱ indenȱ forȱ rockerȬȱ ogȱ bandeområdetȱ særligtȱ iȱ forholdȱ tilȱ
ungeȱiȱrockereȱogȱbandegrupperinger,ȱderȱharȱforladtȱdisseȱgrupperingerȱogȱerȱpåȱvejȱ
igennemȱ ellerȱ harȱ afsluttetȱ forskelligeȱ exitprogrammer,ȱ mentorordningerȱ ogȱ højskoleȬ
opholdȱpåȱvejȱmodȱnyeȱlivsmuligheder.ȱNetopȱMørcksȱforskningȱerȱpåȱmangeȱområderȱ
banebrydendeȱindenȱforȱforskningsfeltet,ȱidetȱhunȱbådeȱinddragerȱdeȱungeȱmændȱsomȱ
medforskereȱ iȱ selveȱ forskningsprocessenȱ såvelȱ somȱ fastholderȱ etȱ forskningsmæssigtȱ
fokus,ȱderȱgrundlæggesȱafȱempiriskȱforskningȱ(ogȱikkeȱsåkaldtȱskrivebordsforskning),ȱ
ogȱpåȱsammeȱtidȱargumentererȱforȱatȱudforskeȱpraksisȱogȱbidrageȱmedȱkompromisløsȱ
kritikȱafȱeksisterendeȱinstitutioner,ȱforȱeksempelȱkritikȱafȱkriminalforsorg,ȱbandemiljøerȱ
ellerȱpolitikere:ȱ
ȱ
”Kompromisløsȱiȱbetydningen,ȱatȱkritikkenȱhverkenȱerȱbangeȱforȱatȱståȱåbentȱfrem,ȱejȱhelȬ
lerȱbangeȱforȱatȱkommeȱiȱkonfliktȱmedȱmagtenȱiȱvortȱsamfundȱ(Mørcksȱoversættelseȱafȱ
Marx,ȱciteretȱiȱBernsteinȱ1971:ȱ51)”ȱ(Mørck,ȱ2015,ȱp.ȱ3).ȱ
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2.5. Hvem er de unge i banderne?
Medȱafsætȱiȱdenȱovenståendeȱforskningȱogȱvidenȱomȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱbådeȱiȱ
danskȱ ogȱ internationalȱ sammenhæng,ȱ kanȱ derȱ indkredsesȱ enȱ rækkeȱ beskrivelserȱ af,ȱ
hvemȱdeȱungeȱiȱbanderneȱer,ȱogȱhvadȱderȱkarakterisererȱderesȱopvækst,ȱskolegangȱogȱ
andreȱcentraleȱområderȱafȱderesȱlivsforhold.ȱȱ
ȱ

Disseȱbeskrivelserȱerȱpåȱdenȱeneȱsideȱrelevanteȱiȱforskningȱogȱvidensudviklingenȱ

knyttetȱtilȱbandeområdet,ȱmenȱrejserȱpåȱsammeȱtidȱogsåȱenȱ problemstilling,ȱsomȱisærȱ
ogsåȱ erȱ dominerendeȱ indenȱ forȱ forskningsfeltetȱ knyttetȱ tilȱ udsathedȱ blandtȱ børnȱ ogȱ
ungeȱ såvelȱ somȱ indenȱ forȱ detȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ områdeȱ (Petersen,ȱ 2009,ȱ
2010,ȱ2013;ȱJensenȱetȱal.,ȱ2012).ȱProblemstillingenȱhandlerȱisærȱom,ȱatȱbeskrivelserneȱaf,ȱ
hvemȱ deȱ ungeȱ er,ȱ overvejendeȱ bevægerȱ sigȱ indenȱ forȱ toȱ dominerendeȱ forklaringsmoȬ
deller,ȱ henholdsvisȱ enȱ samfundsmæssigeȱ forklaringȱ satȱ overforȱ enȱ mereȱ psykologiskȱ
forklaringȱ påȱ deȱ ungesȱ opvækst,ȱ familiebaggrundȱ ogȱ bevægelserȱ indȱ iȱ bandegruppeȬ
ringer.ȱ
ȱ

DenȱsamfundsmæssigeȱforklaringsmodelȱharȱofteȱsitȱafsætȱiȱforskelligeȱsociologiȬ

skeȱ perspektiverȱ ogȱ teorierȱ samtȱ kriminologiskeȱ perspektiver,ȱ somȱ forȱ eksempelȱ kanȱ
inddrageȱopvækstȱiȱudsatteȱboligområder,ȱfattigdom,ȱetnicitetȱforbundetȱmedȱmarginaȬ
liseringȱ ogȱ kriminalitetȱ somȱ deȱ ungesȱ svarȱ påȱ uligeȱ samfundsvilkår,ȱ forȱ eksempelȱ inȬ
spireretȱ afȱ Goffmanȱ (2004,ȱ 2006)ȱ ellerȱ Durkeheimȱ (1893).ȱ Blandtȱ andetȱ harȱ Mertonȱ
(1938)ȱ påpeget,ȱ hvorledesȱ menneskerȱ indordnerȱ sigȱ underȱ deresȱ livsomstændighederȱ
vedȱ atȱ tillæreȱ sigȱ enȱ særligȱ adfærdȱ somȱ etȱ svarȱ påȱ deresȱ (ulige)ȱ livsomstændigheder.ȱ
UngeȱiȱbandegrupperingerȱangivesȱatȱbefindeȱsigȱiȱdeȱsåkaldtȱunderprivilegeredeȱklasȬ
serȱ iȱ samfundetȱ ogȱ kanȱ hermedȱ bevægeȱ sigȱ indȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ somȱ enȱ søgenȱ
efterȱ enȱ samfundsmæssigȱ status,ȱ såledesȱ somȱ blandtȱ andreȱ særligtȱ Cohenȱ (1955)ȱ harȱ
belyst.ȱ
ȱ

Denȱ psykologiskȱ orienteredeȱ forklaringsmodelȱ henterȱ tilȱ gengældȱ overvejendeȱ

videnȱ indenȱ forȱ forskelligeȱ psykologiskeȱ perspektiver,ȱ derȱ belyserȱ børnȱ ogȱ ungesȱ udȬ
vikling,ȱudviklingsvanskeligheder,ȱvanskelighederȱmedȱvrede,ȱtemperament,ȱaggressiȬ
oner,ȱ identitetȱ ogȱ kønȱ såvelȱ somȱ misbrugsproblemer.ȱ Detȱ harȱ ikkeȱ væretȱ muligtȱ iȱ enȱ
gennemgangȱ afȱ deȱ mangeȱ undersøgelserȱ påȱ bandeområdetȱ atȱ udskilleȱ enȱ ellerȱ flereȱ
eksplicitteȱ psykologiskeȱ teorierȱ ellerȱ retninger,ȱ menȱ derimodȱ enȱ blandingȱ afȱ mangeȱ
forskelligeȱpsykologiskeȱperspektiver,ȱudenȱatȱdetȱdogȱkanȱfastholdes,ȱatȱdenȱpsykoloȬ
giskeȱforskningȱharȱenȱtilsvarendeȱdominerendeȱrolleȱiȱbandeforskningen,ȱsåledesȱsomȱ
detȱ sesȱ indenȱ forȱ detȱ sociologiskeȱ ogȱ kriminologiskeȱ forskningsområdeȱ (Petersen,ȱ inȱ
prep.).ȱȱ
ȱ

Serȱviȱnærmereȱpåȱforskningȱindenȱforȱdetȱsamfundsmæssigeȱperspektiv,ȱharȱJoeȬ

Laidlerȱ &ȱ Huntȱ (2012)ȱ pegetȱ på,ȱ hvorledesȱ forskningenȱ indenȱ forȱ bandeområdetȱ isærȱ

ȱ
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gennemȱ1980’erneȱ havdeȱ etȱsærligtȱ blikȱ påȱ detȱ kriminologiskeȱ perspektivȱogȱ enȱoptaȬ
gethedȱafȱbandegrupperingerȱiȱforbindelseȱmedȱkriminalitet.ȱSidenȱdenneȱperiodeȱharȱ
forskningenȱ udvidetȱ sigȱ tilȱ iȱ højereȱ gradȱ atȱ anlæggeȱ sociologiskeȱ perspektiverȱ påȱ forȬ
ståelsenȱafȱdeȱungeȱiȱbandegrupperingerȱogȱdetȱhverdagsliv,ȱdeȱungeȱleverȱ(everydayȱ
life).ȱKritikkenȱafȱdetȱkriminologiskeȱperspektivȱunderstregesȱafȱenȱsærligȱoptagethedȱ
af,ȱatȱungeȱiȱbandegrupperingerȱangivesȱatȱværeȱmereȱvoldeligeȱendȱikkeȬbandeȱmedȬ
lemmer.ȱDetȱpointeres,ȱhvorledesȱdet,ȱdeȱungeȱiȱhøjȱgradȱerȱoptagetȱafȱiȱbandegruppeȬ
ringer,ȱ erȱ hverdagenȱogȱhåndteringȱafȱdenne,ȱ ogȱatȱ denȱ vold,ȱderȱforegår,ȱ primærtȱ erȱ
forbundetȱ tilȱ voldȱ mellemȱ rivaliserendeȱ bandegrupperinger,ȱ menȱ ogsåȱ atȱ deȱ ungeȱ iȱ
bandegrupperingerȱ erȱ optagetȱ afȱ atȱ håndtereȱ hverdagslivet.ȱ Herȱ vises,ȱ hvorledesȱ deȱ
ungeȱiȱbandegrupperingerȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱbrugerȱderesȱtidȱpåȱatȱ”gøreȱingenting”ȱ
(doingȱnothing),ȱsomȱkarakteriseresȱsomȱenȱintensȱperiodeȱmedȱatȱsnakkeȱomȱbegivenȬ
heder,ȱderȱvarȱsket,ȱfåȱdetaljerȱpåȱplads,ȱdiskutereȱforretninger,ȱforsvareȱsinȱære,ȱvedliȬ
geholdeȱrespekt,ȱgøreȱforretninger,ȱundgåȱpolitietȱogȱkøreȱrundtȱiȱbiler,ȱdyrkeȱsportȱogȱ
forsvareȱsitȱområde:ȱ
ȱ
”Iȱ callȱ myȱ friendsȱ andȱ toldȱ themȱ let´sȱ meetȱ somewhere.ȱ Weȱ gotȱ someȱ moneyȱ andȱ buyȱ
beers.ȱ Gotȱ someȱ beersȱ andȱ kickedȱ back.ȱ Weȱ playedȱ someȱ basketballȱ andȱ talkedȱ toȱ someȱ
girls.ȱAfter…weȱgotȱsomeȱmoreȱbeer,ȱandȱkickedȱbackȱandȱgoȱmeetȱanotherȱfriendȱandȱgoȱ
forȱaȱride…Thenȱwhenȱnightȱcomeȱweȱshouldȱbeȱdrunkȱbyȱthen...”ȱ(JoeȬLaidlerȱ&ȱHunt,ȱ
2012,ȱp.ȱ445).ȱ
ȱ
Venderȱ viȱ osȱ modȱ forskningȱ indenȱ forȱ detȱ psykologiskȱ orienteredeȱ perspektiv,ȱ hvorȱ
særligtȱpsykologiskeȱteorierȱanvendes,ȱfindesȱderȱviden,ȱderȱsåȱatȱsigeȱkommerȱtættereȱ
påȱtemaerȱknyttetȱtilȱdeȱungesȱpsykiskeȱudviklingȱogȱvanskeligheder.ȱȱ
ȱ

Alleyneȱ&ȱWoodȱ(2010,ȱ2012)ȱsætterȱfokusȱpå,ȱhvilkeȱungeȱderȱbevægerȱsigȱindȱiȱ

bandegrupperingerȱ setȱ fraȱ etȱ psykologiskȱ perspektiv.ȱ Netopȱ Alleyneȱ &ȱ Woodȱ (2010)ȱ
pointererȱ ligeledes,ȱ atȱ denȱ hidtidigeȱ bandeforskningȱ primærtȱ harȱ haftȱ sitȱ afsætȱ indenȱ
forȱ denȱ sociologiskeȱogȱ kriminologiskeȱforskning,ȱ hvilketȱharȱ betydet,ȱatȱderȱmanglerȱ
videnȱ omȱ deȱ psykologiskeȱ perspektiverȱ på,ȱ hvorforȱ ungeȱ bevægerȱ sigȱ indȱ iȱ bandeȬ
grupperinger.ȱ Medȱ inspirationȱ fraȱ blandtȱ andetȱ interaktionistiskȱ teori,ȱ derȱ bådeȱ kanȱ
inddrageȱindividuelle,ȱsocialeȱogȱpsykologiskeȱfaktorer,ȱbelyserȱAlleyneȱ&ȱWoodȱ(2010,ȱ
2012),ȱatȱbandemedlemmerȱofteȱerȱmellemȱ12Ȭ18ȱår,ȱnårȱrisikoenȱerȱstørstȱforȱatȱbevægeȱ
sigȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱDetȱerȱovervejendeȱungeȱmænd,ȱderȱerȱiȱbandegruppeȬ
ringer,ȱogȱoftestȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱlæringsvanskelighederȱknyttetȱtilȱskolegangȱsåȬ
velȱsomȱ psykiskeȱ problemer.ȱSocialeȱ problemerȱ indkredsesȱ medȱ fokusȱ på,ȱ atȱdeȱungeȱ
ofteȱkommerȱfraȱfamilierȱmedȱlavȱsocioøkonomiskȱbaggrundȱogȱmedȱforældre,ȱderȱharȱ
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sværtȱ vedȱ atȱ opdrageȱ deresȱ børn,ȱ forældreȱ derȱ selvȱ harȱ begåetȱ kriminalitetȱ ogȱ måskeȱ
ogsåȱselvȱharȱværetȱiȱbandegrupperingerȱ–ȱaltȱsammenȱsocialeȱfaktorer,ȱderȱangivesȱatȱ
understøtteȱdeȱungeȱmændsȱbevægelserȱindȱiȱkriminalitetȱogȱbandegrupperinger.ȱBanȬ
demedlemmerȱ rekrutteresȱ såledesȱ fraȱ grupperȱ afȱ ungeȱ iȱ lokalområdet,ȱ somȱ alleredeȱ
befinderȱsigȱiȱ enȱrisikogruppeȱiȱforholdȱtilȱkriminalitet.ȱDeȱpsykologiskeȱfaktorerȱindȬ
kredsesȱ tilȱ atȱ omfatteȱ ungeȱ medȱ lavtȱ selvværd,ȱ somȱ angivesȱ atȱ haveȱ enȱ direkteȱ samȬ
menhængȱmedȱkriminalitet,ȱantisocialȱadfærdȱogȱaggression.ȱLigeledesȱindkredsesȱfakȬ
torerȱsomȱimpulsivitet,ȱrisikoȬsøgningȱ(riskȬseeking)ȱogȱgruppepres.ȱ NetopȱAlleyneȱ&ȱ
Woodȱ (2010,ȱ 2012)ȱ rejserȱ enȱ interessantȱ argumentationȱ forȱ atȱ inddrageȱ psykologiskeȱ
perspektiverȱ iȱ bandeforskningen,ȱ idetȱ stortȱ setȱ alleȱ interventionsprogrammerȱ tilȱ foreȬ
byggelseȱ ogȱ exitȱ fraȱ bandegrupperingerȱ indbefatterȱ etȱ fokusȱ påȱ atȱ støtteȱ denȱ enkelteȱ
ungesȱ sociale,ȱ emotionelleȱ ogȱ kognitiveȱ udviklingȱ medȱ henblikȱ påȱ atȱ øgeȱ denȱ ungesȱ
selvværd,ȱforȱeksempelȱiȱforholdȱtilȱatȱmestreȱskolegangȱogȱeksaminer.ȱ
ȱ

Somȱnogleȱ afȱdeȱsåkaldteȱ faktorer,ȱ derȱkanȱindfangesȱindenȱforȱdetȱ psykologiskȱ

orienteredeȱ perspektiv,ȱ erȱ deȱ såkaldteȱ tidligeȱ risikofaktorerȱ iȱ børnsȱ liv.ȱ Tidligeȱ risikoȬ
faktorerȱ iȱ børnsȱ liv,ȱ derȱ særligtȱ forbindesȱ tilȱ tilknytningȱ tilȱ bandegrupperingerȱ iȱ ungȬ
dommen,ȱudpegerȱmanglendeȱforældreinvolveringȱog/ellerȱrelationerȱmellemȱbarnȱogȱ
forældre,ȱderȱerȱprægetȱafȱproblemer,ȱmanglendeȱinteresseȱiȱskolegangȱsamtȱvennerȱogȱ
omgangskreds,ȱderȱudviserȱkriminalitetsadfærdȱ(Axelmanȱ&ȱBonnell,ȱ2006).ȱ
ȱ

Deȱ psykologiskeȱ faktorerȱ udpegesȱ isærȱ iȱ forholdȱ tilȱ tidligȱ kriminalitetsdebut,ȱ

misbrugȱ ogȱ adfærd,ȱ derȱ erȱ prægetȱ afȱ aggression.ȱ Hertilȱ indkredses,ȱ atȱ ungeȱ iȱ banderȱ
ofteȱvokserȱopȱiȱdeȱfattigsteȱboligområder,ȱhvorȱogsåȱskolerneȱtypiskȱerȱdeȱdårligsteȱogȱ
erȱprægetȱaf,ȱatȱdeȱungeȱgårȱtidligtȱudȱafȱskolenȱ–ȱofteȱmedȱdårligeȱskoleresultaterȱogȱ
dermedȱogsåȱmedȱlaveȱforventningerȱtilȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱDeȱungeȱharȱligeledesȱ
tendensȱ tilȱ atȱ kommeȱ fraȱ familierȱ prægetȱ afȱ vanskeligheder,ȱ hvorȱ derȱ ofteȱ kunȱ erȱ enȱ
morȱogȱdermedȱogsåȱetȱfraværȱafȱenȱvoksenȱmandligȱrollemodelȱsamtȱmisbrugȱogȱvoldȱ
iȱhjemmet.ȱ
ȱ
”Gangȱ membersȱ areȱ oftenȱ victimsȱ ofȱ abuseȱ andȱ neglect;ȱ abusedȱ andȱ neglectedȱ girlsȱ areȱ
twiceȱlikelyȱtoȱbeȱarrestedȱasȱjuveniles”ȱ(Axelmanȱ&ȱBonnell,ȱ2006,ȱp.ȱ106).ȱ
ȱ
Hertilȱ tilføjesȱ betydningenȱ afȱ kammeratskabsgruppenȱ ogȱ behovetȱ forȱ beskyttelseȱ somȱ
enȱrisikofaktor.ȱNårȱmanȱsocialiseresȱpåȱgaden,ȱsåȱatȱsige,ȱerȱrisikoen,ȱatȱderȱudviklesȱenȱ
hårdȱ attitude,ȱ hvorȱ vennerneȱ iȱ bandegrupperingenȱ erȱ dem,ȱ derȱ kanȱ beskytteȱ enȱ modȱ
gadensȱuroȱogȱvold.ȱHertilȱkommerȱbetydningenȱafȱøkonomi,ȱsomȱharȱbetydningȱisærȱiȱ
forholdȱ tilȱ enȱ opvækstȱ iȱ fattigdom,ȱ dårligȱ skolegangȱ ogȱ manglendeȱ udsigtȱ tilȱ selvȱ atȱ
kunneȱfåȱetȱjobȱogȱtjeneȱpenge.ȱDerȱpegesȱherȱ på,ȱatȱderȱerȱ pengeȱ atȱtjeneȱiȱenȱbandeȬ
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grupperingȱstortȱsetȱuanset,ȱhvilketȱniveauȱdenȱenkelteȱungeȱbefinderȱsigȱpåȱiȱetȱbanȬ
dehierarkiȱ(Axelmanȱ&ȱBonnell,ȱ2006).ȱ
ȱ

IȱenȱbredȱgennemgangȱafȱforskningsstudierȱviserȱdetȱsamfundsmæssigeȱperspekȬ

tiv,ȱderȱharȱfokusȱpåȱdeȱsamfundsmæssigeȱforhold,ȱsomȱforȱeksempelȱfattigdom,ȱdårliȬ
geȱ boligforholdȱ ogȱ klasseforskelle,ȱ somȱ antagesȱ atȱ haveȱ afgørendeȱ betydningȱ forȱ deȱ
ungesȱ deltagelseȱ iȱ bandegrupperinger.ȱ Heroverforȱ indkredserȱ detȱ psykologiskeȱ perȬ
spektiv,ȱhvorledesȱnetopȱdenneȱgruppeȱungeȱofteȱforståsȱsomȱunge,ȱderȱentenȱgrundetȱ
iboendeȱegenskaberȱhosȱdenȱungeȱellerȱhosȱdenȱungesȱfamilieȱtræderȱfremȱmedȱsocialeȱ
problemer.ȱHerȱbetonesȱsåledesȱdenȱungesȱadfærd,ȱsomȱfremtræderȱproblematisk,ȱellerȱ
detȱ ofteȱ mangelfuldeȱ forholdȱ mellemȱ denȱ ungeȱ ogȱ forældrene,ȱ forȱ eksempelȱ fædresȱ
fraværȱunderȱopvæksten,ȱsomȱenȱvæsentligȱfaktorȱforȱdeȱungesȱbevægelserȱindȱiȱbanȬ
degrupperinger.ȱ
ȱ

Denneȱadskillesȱmellemȱhenholdsvisȱdenȱsamfundsmæssigeȱforklaringsmodelȱogȱ

denȱ psykologiskeȱ forklaringsmodelȱ erȱ dogȱ sjældentȱ enȱ klarȱ ogȱ eksplicitȱ adskillelse,ȱ
hvorȱderȱentenȱanvendesȱdetȱeneȱellerȱdetȱandetȱperspektiv,ȱmenȱkanȱalligevelȱindkredȬ
sesȱiȱenȱlangȱrækkeȱafȱdeȱinternationaleȱstudierȱafȱungeȱiȱbandegrupperingerȱogȱmedȬ
virkeȱtilȱatȱbelyse,ȱatȱdenȱviden,ȱderȱindfanges,ȱiȱhøjȱgradȱafgøresȱiȱsammenhængȱmedȱ
deȱteoretiskeȱperspektiver,ȱderȱlæggesȱnedȱoverȱdeȱunge,ȱforståelserneȱafȱbegrebetȱbanȬ
de,ȱ kriminelȱ adfærd,ȱ etnicitet,ȱ skolevanskelighederȱ ogȱ vanskeligeȱ opvækstforhold.ȱ
Beggeȱperspektiverȱmedvirkerȱpåȱdenȱeneȱsideȱtilȱatȱgiveȱvæsentligȱvidenȱomȱforholdȱ
ogȱfaktorer,ȱderȱantagesȱatȱværeȱmedvirkendeȱårsagsforklaringerȱpåȱdeȱungeȱiȱbandeȬ
grupperinger,ȱmenȱrummerȱimidlertidȱogsåȱdenȱbegrænsning,ȱatȱderȱikkeȱgivesȱvidenȱ
om,ȱhvordanȱdeȱtoȱperspektiverȱsåȱatȱsigeȱvirkerȱindȱpåȱdeȱungesȱlevedeȱlivȱiȱdeȱmangeȱ
forskelligeȱsammenhænge,ȱhvorȱdeȱungesȱopvækstȱogȱhverdagȱharȱforegået.ȱIndenȱforȱ
beggeȱforskningsperspektiverȱmanglerȱviȱsåledesȱvidenȱomȱdeȱsocialeȱpraksisser,ȱsomȱ
deȱungeȱleverȱogȱdeltagerȱi,ȱligesomȱviȱmanglerȱvidenȱom,ȱhvordanȱdeȱungeȱselvȱopleȬ
ver,ȱerfarerȱogȱhandlerȱiȱderesȱliv.ȱ

2.6. Opsamling
Detteȱkapitelȱharȱpræsenteretȱogȱudforsketȱdeleȱafȱdenȱeksisterendeȱvidenȱpåȱområdetȱ
knyttetȱtilȱungeȱiȱbandegrupperingerȱbådeȱiȱdanskȱogȱinternationalȱsammenhæng.ȱ
SomȱbelystȱiȱkapitletȱerȱbegrebetȱbandeȱikkeȱnogetȱnytȱfænomenȱisærȱikkeȱiȱenȱinternaȬ
tionalȱsammenhæng.ȱDeȱførsteȱbanderȱerȱlokaliseretȱiȱLondonȱheltȱtilbageȱiȱdetȱ14.ȱogȱ
15.ȱårhundredeȱogȱforbindesȱmedȱEnglandsȱskiftȱfraȱetȱlandbrugssamfundȱtilȱindustriaȬ
liseringȱ ogȱ dermedȱ ogsåȱ befolkningstilvækstenȬȱ ogȱ tæthedenȱ iȱ storbyerne,ȱ herunderȱ
Londonȱ(Sheldenȱetȱal.,ȱ2013).ȱȱ
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DenȱsammeȱudviklingȱkanȱindkredsesȱiȱUSA,ȱhvorȱogsåȱstorbyerne,ȱforȱeksempelȱ

LosȱAngeles,ȱChicagoȱogȱNewȱYork,ȱerȱbyerȱmedȱflereȱbandegrupperinger.ȱSheldenȱetȱ
al.ȱ(2013)ȱbelyser,ȱatȱnetopȱopkomstenȱogȱudviklingenȱiȱbandegrupperingerȱerȱtætȱforȬ
bundetȱ medȱ samfundsudviklingen,ȱ herunderȱ migrationȱ ogȱ fattigdomȱ iȱ storbyerne.ȱ
Hertilȱføjes,ȱatȱgennemȱdeȱsenesteȱ30ȱår,ȱhvorȱendnuȱenȱsamfundsændringȱfraȱindustriȬ
samfundetȱ tilȱ informationssamfundȱ harȱ fundetȱ sted,ȱ derȱ stillerȱ endnuȱ størreȱ kravȱ tilȱ
ungesȱskolegangȱogȱuddannelse,ȱerȱderȱsketȱenȱvækstȱiȱantalletȱafȱbanderȱsomȱenȱmådeȱ
atȱhåndtereȱdeȱstørreȱsamfundsmæssigeȱkravȱ(Sheldenȱetȱal.,ȱ2013).ȱ
ȱ

Særligtȱharȱkapitletȱmedvirketȱtilȱatȱbelyseȱenȱmegetȱbegrænsetȱvidensudviklingȱiȱ

enȱdanskȱsammenhæng,ȱpåȱtrodsȱafȱatȱderȱgennemȱdeȱsenereȱårȱerȱanvendtȱmangeȱresȬ
sourcerȱ bådeȱ afȱ retsligeȱ ogȱ politimæssigeȱ indsatserȱ iȱ relationȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegruppeȬ
ringer.ȱ Detteȱ kanȱ haveȱ flereȱ ogȱ samtidigeȱ årsagsforklaringer,ȱ derȱ delsȱ handlerȱ om,ȱ atȱ
bandefænomenetȱ erȱ afȱ relativȱ nyȱ datoȱ iȱ enȱ danskȱ kontekstȱ setȱ iȱ relationȱ tilȱ deȱ øvrigeȱ
nordiskeȱlandeȱsåvelȱsomȱgenereltȱinternationalt.ȱDetȱkanȱendvidereȱogsåȱhandleȱom,ȱatȱ
netopȱ detteȱ forskningsfeltȱ (erfaringsmæssigt)ȱ erȱ etȱ felt,ȱ somȱ detȱ somȱ forskerȱ erȱ megetȱ
vanskeligtȱatȱkommeȱtætȱpåȱsåȱatȱsige,ȱogȱatȱegentligtȱfeltarbejdeȱnokȱmåȱformodesȱatȱ
væreȱudelukket,ȱalȱdenȱstundȱatȱforskerenȱjoȱvilleȱopnåȱadgangȱtilȱogȱindblikȱiȱenȱlangȱ
rækkeȱ kriminelleȱ aktiviteter.ȱ Hvadȱ derȱ forȱ nuværendeȱ dominererȱ denȱ eksisterendeȱ
videnȱpåȱområdet,ȱerȱenȱrækkeȱrapporterȱfraȱJustitsministerietsȱForskningskontor,ȱderȱ
påȱforskelligȱvisȱkortlæggerȱungeȱiȱrockerȬȱogȱbandegrupperinger,ȱderesȱkriminalitetsȬ
adfærdȱsåvelȱsomȱdeȱsåkaldteȱexitȬprogrammersȱindsatserȱtilȱatȱhjælpeȱrockerȱogȱbanȬ
demedlemmerȱudȱafȱgrupperingerne.ȱDogȱskalȱfremhævesȱMørckȱ(2015)ȱsamtȱMørckȱ&ȱ
Hansenȱ (2015),ȱ somȱ forȱ alvorȱ harȱ medvirketȱ tilȱ gennemȱ etȱ såkaldtȱ praksisforskningsȬ
perspektivȱ atȱ åbneȱ forȱ nyȱ videnȱ omȱ netopȱ deȱ ungesȱ egneȱ oplevelser,ȱ erfaringerȱ ogȱ
handlemuligheder,ȱnårȱdeȱungeȱvælgerȱatȱbevægeȱsigȱudȱafȱbådeȱrockerȬȱogȱbandemilȬ
jøerneȱ ogȱ indȱ iȱ deȱ såkaldteȱ exitprogrammer,ȱ herunderȱ dilemmaerȱ ogȱ konflikterȱ forȬ
bundetȱhertil.ȱ
ȱ

Ganskeȱ anderledesȱ serȱ vidensudviklingenȱ udȱ isærȱ indenȱ forȱ detȱ amerikanskeȱ

forskningsfelt.ȱ Netopȱ bandeforskningen,ȱ somȱ isærȱ harȱ haftȱ sitȱ teoretiskeȱ udspringȱ inȬ
denȱforȱsamfundsvidenskaberne,ȱharȱalleredeȱmegetȱtidligt,ȱtilbageȱiȱ1930’erne,ȱhaftȱetȱ
stærktȱforskningsmæssigtȱfokus.ȱHerigennemȱgivesȱenȱomfattendeȱvidenȱom,ȱhvordanȱ
bandekulturerȱogȱbandekriminalitetȱopstår,ȱudviklesȱogȱfastholdes.ȱ
ȱ

Såledesȱharȱnetopȱdetteȱinternationaleȱsporȱiȱforskningenȱknyttetȱtilȱungeȱmændȱiȱ

bander,ȱmedȱafsætȱiȱbådeȱdetȱkriminologiskeȱsomȱdetȱsociologiskeȱperspektiv,ȱbevægetȱ
sigȱrundtȱmedȱafsætȱiȱforȱeksempelȱomfattendeȱstudierȱafȱungeȱmændsȱselvopfattelse,ȱ
identitetȱogȱbetydningenȱafȱtilhørsforholdȱtilȱenȱgruppe.ȱ

ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ

51

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Hertilȱkommerȱenȱomfattendeȱmængdeȱstudier,ȱderȱharȱfokusȱpåȱbetydningenȱafȱ

forskelligeȱ formerȱ forȱ misbrug,ȱ forȱ eksempelȱ alkoholȱ ogȱ stoffer,ȱ samtȱ enȱ omfattendeȱ
mængdeȱafȱ studier,ȱderȱharȱfokusȱpåȱnetopȱdenneȱgruppeȱungesȱkriminalitetsadfærd,ȱ
hvilkeȱ formerȱ forȱ kriminalitet,ȱ ogȱ hvordanȱ kriminalitetsadfærdȱ iȱ bandegrupperingerȱ
adskillerȱsigȱfraȱunge,ȱsomȱikkeȱerȱiȱbander,ȱmenȱbegårȱkriminalitet.ȱ
ȱ

Denȱ internationaleȱ videnȱ erȱ relevantȱ atȱ inddrageȱ iȱ forståelsenȱ afȱ bandegruppeȬ

ringerȱogȱiȱforståelsenȱaf,ȱhvadȱderȱkanȱbindeȱungeȱofteȱiȱsammeȱnabolagȱellerȱboligomȬ
rådeȱsammenȱiȱformȱafȱkriminalitet,ȱfællesskabsfølelser,ȱtilbudȱomȱidentitetȱogȱtilhørsȬ
forholdȱ såvelȱ somȱ etniskeȱ minoritetsungesȱ oplevelseȱ afȱ atȱ høreȱ sammenȱ medȱ andreȱ
medȱsammeȱetniskeȱbaggrund.ȱNårȱdetteȱerȱsagt,ȱerȱderȱdogȱogsåȱmeget,ȱderȱtalerȱfor,ȱ
atȱ derȱ måȱ tagesȱ storeȱ bådeȱ forskningsmæssigeȱ somȱ pædagogiskeȱ forbeholdȱ medȱ atȱ
overføreȱvidenȱpåȱtværsȱafȱlandegrænserȱsåȱatȱsige.ȱDetteȱisærȱmedȱfokusȱpåȱdeȱstoreȱ
forskelleȱlandeȱimellemȱiȱforholdȱtilȱpolitiske,ȱsocialeȱogȱpædagogiskeȱindsatser.ȱ
ȱ

Nårȱdenȱinternationaleȱforskningȱalligevelȱerȱrelevant,ȱsåȱhandlerȱdetȱsærligtȱomȱ

atȱindfangeȱandreȱtyperȱafȱstudierȱpåȱområdet,ȱsomȱformårȱatȱbredeȱforskningenȱudȱtilȱ
atȱ omfatteȱ andetȱ ogȱ mereȱ endȱ kriminalitetsadfærdȱ knyttetȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegrupperinȬ
ger.ȱIkkeȱforståetȱsåledesȱatȱdeȱkriminelleȱforholdȱskalȱnegligeresȱellerȱblotȱunderbetoȬ
nes,ȱ menȱ derimodȱ atȱ fastholde,ȱ atȱ bandegrupperinger,ȱ deȱ ungesȱ bevægelserȱ indȱ iȱ ogȱ
deltagelseȱ heriȱ ogȱ deresȱ fremtidsmulighederȱ ikkeȱ kunȱ erȱ enȱ politiȬȱ ogȱ retsmæssigȱ opȬ
gave,ȱ menȱ ogsåȱ –ȱ ogȱ iȱ allerhøjesteȱ gradȱ –ȱ enȱ (social)pædagogiskȱ opgaveȱ iȱ detȱ danskeȱ
samfund.ȱ
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Kapitel 3:
Forskningsprojektets teoretiske
grundlag
Iȱ detteȱ kapitelȱ præsenteresȱ deȱ teoretiskeȱ perspektiver,ȱ derȱ liggerȱ bagvedȱ selveȱ forskȬ
ningsprojektet,ȱ ogȱ somȱ følgesȱ medȱ indȱ somȱ grundlagȱ forȱ detȱ empiriskeȱ ogȱ analytiskeȱ
arbejde,ȱ derȱ præsenteresȱ iȱ denneȱ rapport.ȱ Kapitletȱ dannerȱ såledesȱ teoretiskȱ baggrundȱ
forȱdeȱefterfølgendeȱkapitler,ȱhvorȱbådeȱdetȱmetodiskeȱogȱanalytiskeȱarbejdeȱpræsenteȬ
res.ȱȱ
ȱ

Indledningsvistȱ præsenteresȱ denȱ overordnedeȱ teoretiskeȱ ramme,ȱ såledesȱ somȱ

denȱerȱplaceretȱindenȱforȱdetȱpædagogiskeȱforskningsfelt,ȱmereȱspecifiktȱmedȱenȱoptaȬ
gethedȱafȱsocialpædagogiskȱarbejdeȱmedȱudsatteȱungeȱogȱsærligeȱproblematikker,ȱderȱ
børȱmedtagesȱiȱudviklingenȱafȱviden,ȱteoriȱogȱbegreberȱknyttetȱtilȱudsathedȱblandtȱbørnȱ
ogȱungeȱogȱsocialpædagogiskȱarbejdeȱmedȱdenneȱgruppe.ȱMenȱmensȱdenȱoverordnedeȱ
rammeȱudgøresȱafȱetȱfokusȱpåȱ(social)ȱpædagogikȱiȱarbejdetȱmedȱudsatteȱungeȱiȱbandeȬ
grupperinger,ȱsåȱhvilerȱselveȱdetȱteoretiskeȱgrundlagȱforȱforskningsprojektetȱogȱanalyȬ
serneȱafȱdetȱindsamledeȱdatamaterialeȱpåȱenȱkritiskȱpsykologiskȱforståelse,ȱogsåȱbetegȬ
netȱ somȱ detȱ såkaldtȱ subjektvidenskabeligeȱ paradigme,ȱ hvorȱ derȱ påȱ afgørendeȱ områderȱ
knyttetȱtilȱforståelsenȱafȱmennesketsȱudviklingȱogȱlæringȱtagesȱafstandȱfraȱdenȱklassiskeȱ
psykologiȱ(Højholt,ȱ2005;ȱChristensen,ȱ2005;ȱHolzkamp,ȱ1998).ȱȱ
ȱ

Deȱ afgørendeȱ områderȱ omhandlerȱ isærȱ betydningenȱ afȱ atȱ inddrageȱ deȱ kontekȬ

ster,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱleverȱderesȱliv,ȱsåledesȱsomȱdetȱblevȱbelystȱiȱovenstående,ȱsåleȬ
desȱatȱdenȱviden,ȱderȱudvikles,ȱikkeȱfremtræderȱdekontekstualiseret,ȱmenȱogsåȱogȱmåskeȱ
iȱvirkelighedenȱførstȱogȱfremmestȱatȱudvikleȱvidenȱomȱdeȱudsatteȱungeȱiȱbandegruppeȬ
ringerȱfraȱetȱsåkaldtȱførstepersonsperspektiv.ȱVidenȱomȱmenneskerȱmåȱudviklesȱsammenȱ
medȱ menneskerȱ –ȱ altsåȱ fraȱ etȱ førstepersonsperspektiv,ȱ derȱ samtidigȱ inddragerȱ betydȬ
ninger,ȱbegrundelserȱogȱhandlingerȱfraȱsubjektetsȱperspektivȱ–ȱogȱnetopȱikkeȱløsrevetȱ
herfra.ȱ Heltȱ konkretȱ betyderȱ detteȱ teoretiskeȱ perspektiv,ȱ atȱ problemer,ȱ dilemmaerȱ ogȱ
handlingerȱ iȱ deȱ ungeȱ mændsȱ liv,ȱ derȱ erȱ tilknyttetȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ
somȱharȱdeltagetȱiȱnærværendeȱforskningsprojekt,ȱanalyseresȱudȱfraȱdeȱbetydninger,ȱdeȱ
harȱiȱdeȱungesȱliv.ȱSåledesȱfoldesȱcentraleȱbegreberȱindenȱforȱdenȱkritiskeȱpsykologiȱudȱ
gennemȱ detteȱ kapitelȱ ogȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ retteȱ voresȱ opmærksomhedȱ modȱ deȱ ungeȱ

ȱ
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mændȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ deresȱ handlingerȱ ogȱ erfaringer,ȱ deresȱ mulighederȱ såvelȱ
somȱoplevelserȱafȱkonflikterȱogȱdilemmaerȱiȱderesȱbarndomȱogȱungdomsliv.ȱȱ

3.1. En pædagogisk ramme – og viden om socialpædagogik
Danskȱforskningȱindenȱforȱpædagogikȱogȱdeȱtilrettelagteȱinstitutionelleȱsammenhænge,ȱ
hvorȱ pædagogikȱudføresȱmedȱbørnȱ ogȱunge,ȱharȱforȱalvorȱ medvirketȱtilȱ atȱindkredse,ȱ
hvorledesȱdeȱmangeȱforskelligeȱpædagogiskeȱsammenhænge,ȱsomȱbørnȱogȱungeȱbefinȬ
derȱsigȱi,ȱgennemȱbarndomȱogȱungdom,ȱikkeȱkunȱerȱtilrettelagteȱpædagogiskeȱindsatȬ
ser,ȱderȱbidragerȱtilȱatȱfremmeȱdannelseȱogȱuddannelseȱiȱvelfærdsstaten,ȱmenȱsandeligȱ
ogsåȱ forȱ hvertȱ enkeltȱ barnȱ ogȱ ungȱ udgørȱ bådeȱ muligheder,ȱ vanskeligheder,ȱ begrænsȬ
ningerȱogȱbetingelserȱforȱdenȱenkeltesȱtrivselȱogȱudvikling.ȱȱ
ȱ

Gilliamȱ (2009)ȱ harȱ udforsketȱ etniskeȱ minoritetsbørnsȱ identitetsforståelserȱ iȱ denȱ

danskeȱ folkeskole,ȱ derȱ viserȱ medȱ blandtȱ andetȱ etȱ teoretiskȱ afsætȱ iȱ Bourdieusȱ (2005)ȱ
praksisteori,ȱ hvorledesȱ børnȱ iȱ enȱ folkeskoleklasseȱ opdelerȱ skolenȱ iȱ enȱ gruppeȱ afȱ danȬ
skereȱ ogȱ enȱ gruppe,ȱ somȱ børneneȱ kalderȱ indvandrere,ȱ udlændinge,ȱ perkere,ȱ arabereȱ
ellerȱmuslimer,ȱogȱatȱdisseȱtoȱformerȱforȱgrupperȱstårȱiȱetȱmodsætningsforholdȱtilȱhinȬ
anden.ȱ Detteȱ modsætningsforholdȱ viserȱ sigȱ isærȱ iȱ måden,ȱ hvorpåȱ deȱ etniskeȱ minoriȬ
tetsbørnȱbeskrivesȱsomȱdårligeȱelever,ȱderȱlaverȱballadeȱogȱerȱaggressive,ȱmensȱdeȱdanȬ
skeȱeleverȱerȱdygtigeȱogȱopførerȱsigȱpæntȱ(seȱogsåȱGilliam,ȱ2009,ȱp.ȱ16Ȭ22).ȱAtȱbørneneȱ
beskriverȱsigȱselvȱogȱhinandenȱsåledes,ȱerȱimidlertidȱikkeȱtagetȱudȱafȱdenȱblåȱluft,ȱmenȱ
visesȱgennemȱundersøgelsen,ȱhvorledesȱnetopȱpædagogikkensȱidealȱomȱdetȱordentligeȱ
menneskeȱbliverȱsatȱunderȱpresȱafȱbådeȱdeȱsocialeȱprocesserȱiȱskolenȱsåvelȱsomȱskolensȱ
institutionelleȱlogikker,ȱogȱatȱiȱdisseȱprocesserȱindgårȱbådeȱforståelserȱafȱkøn,ȱetnicitetȱ
ogȱreligionȱsåvelȱsomȱsocialȱklasse.ȱȱ
ȱ

Kvalitativeȱstudierȱiȱdaginstitutionerȱogȱskolerȱpegerȱpå,ȱatȱkøn,ȱklasseȱogȱetniciȬ

tetȱmåȱsesȱiȱsamspilȱmedȱhinandenȱiȱanalyserneȱafȱdeȱpædagogiskeȱudfordringerȱ(PalȬ
ludan,ȱ 2005;ȱ Gilliam,ȱ 2009;ȱ Bundgaardȱ &ȱ Gulløv,ȱ 2008).ȱ Detȱ erȱ forȱ eksempelȱ særligtȱ
minoritetsdrengeȱ fraȱ enȱ lavereȱ socialklasse,ȱ derȱ erȱ udsatteȱ iȱ daginstitutionȱ ogȱ skole.ȱ
Gilliamȱ(2009)ȱpegerȱdesudenȱpå,ȱatȱminoritetsdrengeȱikkeȱblotȱudsættesȱforȱmarginaliȬ
sering,ȱmenȱogsåȱforholderȱsigȱaktivtȱogȱdeltagendeȱtilȱdenȱforståelseȱsomȱballademaȬ
gere,ȱdeȱbliverȱmødtȱmed,ȱogȱudviklerȱenȱmodkulturȱtilȱskolenȱ(Gilliam,ȱ2009).ȱȱ
ȱ

Palludanȱ(2005)ȱharȱligeledesȱmedȱafsætȱiȱBourdieusȱpraktikteoriȱ(Bourdieu,ȱ2005)ȱ

vist,ȱ hvordanȱ sociokulturelleȱ forskelleȱ ogȱ ulighederȱ erȱ påȱ spilȱ iȱ børnehavenȱ mellemȱ
børneneȱ ogȱ pædagogerne,ȱ hvordanȱ børnȱ lærerȱ atȱ handleȱ iȱ børnehaven,ȱ ogȱ hvordanȱ
bestemteȱ formerȱ forȱ adfærdȱ ogȱ handlingerȱ erȱ legitime.ȱ Derudoverȱ belyserȱ hun,ȱ hvorȬ
danȱbørneneȱlærerȱatȱindgåȱiȱenȱbestemtȱstatusorden,ȱforȱeksempelȱvedȱatȱbørneneȱlæȬ
rer,ȱ hvordanȱ enȱ bestemtȱ adfærdȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ haveȱ fuldgyldigtȱ partnerskabȱ medȱ
ȱ
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pædagogerne,ȱmensȱbørn,ȱderȱikkeȱformårȱdette,ȱmåȱindtageȱmindreȱogȱunderordnedeȱ
positioner.ȱPalludanȱtalerȱomȱdenȱrespektableȱkrop,ȱsomȱerȱenȱkonstruktion,ȱderȱudvikȬ
lesȱiȱbørnenesȱmødeȱmedȱpædagogerne,ȱogȱsomȱerȱkarakteriseretȱvedȱroligȱbeskæftigelȬ
seȱogȱverbalȱudveksling.ȱBørn,ȱderȱmestrerȱdenneȱrespektableȱkrop,ȱharȱdetȱgodtȱiȱdagȬ
institutionen,ȱ idetȱ deȱ tilhørerȱ denȱ dominerendeȱ statusordenȱ ogȱ samtidigȱ indgårȱ iȱ etȱ
fuldgyldigtȱ partnerskabȱ medȱ pædagogerne.ȱ Etniskeȱ minoritetsbørnȱ medȱ ufaglærteȱ
forældreȱerȱdenȱgruppeȱafȱbørn,ȱderȱtilsyneladendeȱharȱsværestȱvedȱatȱfåȱadgangȱtilȱdeȱ
socialeȱgoderȱiȱdaginstitutionen,ȱmensȱetniskeȱmajoritetsbørnȱmedȱuddannedeȱforældreȱ
harȱ væsentligtȱ nemmereȱ vedȱ atȱ fåȱ adgangȱ tilȱ pædagogerneȱ ogȱ indgåȱ iȱ børnehavensȱ
dagligliv.ȱȱ
ȱ

Detȱ pædagogiskeȱ forskningsfeltȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indrammeȱ netopȱ betydningenȱ

af,ȱogȱtættereȱpå,ȱhvorledesȱdeȱmangeȱinstitutionelleȱsammenhænge,ȱderȱtilrettelæggesȱ
forȱbørnȱogȱ ungeȱsomȱenȱdelȱafȱdetȱsamledeȱdanskeȱuddannelsessystem,ȱikkeȱ erȱfasteȱ
objektiveȱstørrelser,ȱmenȱderimodȱheleȱtidenȱudvikles,ȱforandresȱogȱligeledesȱheleȱtidenȱ
udgørȱforskelligeȱbetingelserȱforȱbørnȱogȱungesȱdeltagelse.ȱDetȱerȱnaturligvisȱikkeȱkunȱ
pædagogikken,ȱmenȱsandeligȱogsåȱdetȱsocialpædagogiskeȱområde,ȱderȱudgørȱforskelliȬ
geȱbetingelserȱogȱmulighederȱforȱbørnȱogȱunge.ȱSocialpædagogikkenȱudføresȱiȱpraksisȱiȱ
detȱdanskeȱsamfund,ȱisærȱrettetȱmodȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱsomȱafȱforskelligeȱårsagerȱ
harȱbrugȱforȱsærligȱhjælpȱogȱstøtte.ȱȱ
ȱ

Netopȱsocialpædagogikȱogȱarbejdetȱmedȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱungeȱforbindesȱiȱ

nærværendeȱ sammenhæng,ȱ såledesȱ atȱ denȱ grundlæggendeȱ forståelseȱ hvilerȱ på,ȱ atȱ viȱ
ikkeȱkanȱudvikleȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱmedȱungeȱudenȱogsåȱatȱmedtageȱdeȱunȬ
gesȱperspektiver,ȱforståelser,ȱhandlingerȱogȱdeltagelsesmulighederȱiȱetȱutalȱafȱforskelliȬ
geȱlivssammenhænge.ȱ Denneȱ tilgangȱtagerȱsærligtȱ afsætȱ indenȱ forȱ enȱ kritiskȱ psykoloȬ
giskȱteorirammeȱ(Holzkamp,ȱ1983,ȱ1998;ȱDreier,ȱ2004)ȱmedȱinspirationȱfraȱsociokulturelȱ
læringsteoriȱ(Laveȱ&ȱWenger,ȱ2004)ȱogȱvilȱiȱnærværendeȱkapitelȱbliveȱintroduceretȱogȱ
diskuteretȱ medȱ afsætȱ iȱ enȱ forståelseȱ af,ȱ atȱ socialpædagogikȱ (ogȱ pædagogikȱ iȱ detȱ heleȱ
taget)ȱ ikkeȱ erȱ noget,ȱ denȱ enkelteȱ bliverȱ udsatȱ forȱ somȱ etȱ simpeltȱ årsagsȬ
virkningsforhold,ȱmenȱderimodȱheleȱtidenȱforegårȱiȱsamspilȱmellemȱdeȱ ungeȱogȱdem,ȱ
derȱtilrettelæggerȱogȱudførerȱdetȱsocialpædagogiskeȱarbejdeȱ(Petersen,ȱ2009,ȱ2012;ȱJenȬ
senȱetȱal.,ȱ2012,ȱ2015).ȱȱ
ȱ

Grundlæggendeȱ erȱ derȱ enȱ problemstillingȱ forbundetȱ tilȱ atȱ tænkeȱ socialpædagoȬ

gikȱ somȱ enȱ fastlagtȱ samfundsmæssigȱ indsats,ȱ derȱ tilbydes,ȱ ogȱ somȱ (deȱ udsatte)ȱ ungeȱ
skalȱtageȱimodȱpåȱ etȱhvilketȱsomȱhelstȱgiventȱtidspunkt,ȱogȱderfraȱerȱdetȱsåȱmuligtȱatȱ
udpegeȱ problembeskrivelser,ȱ fejludviklingȱ ogȱ manglendeȱ motivationȱ vedȱ denȱ unge,ȱ
velȱ ogȱ mærkeȱ såfremtȱ denȱ ungeȱ ikkeȱ ønskerȱ atȱ modtageȱ denȱ givneȱ indsatsȱ påȱ netopȱ
detteȱeksplicitteȱtidspunktȱ(Petersen,ȱ2009,ȱ2011,ȱ2012,ȱ2013).ȱLigeȱherȱliggerȱenȱartȱgorȬ
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diskȱ knude,ȱ idetȱ socialpædagogikken,ȱ ligesomȱ deȱ øvrigeȱ pædagogiskeȱ områder,ȱ heleȱ
tidenȱudviklesȱafȱdeȱprofessionelleȱmedȱafsætȱiȱdeȱtilȱenhverȱtidȱgældendeȱsocialpolitiȬ
skeȱloveȱogȱvedtagelser,ȱmenȱdogȱogsåȱheleȱtidenȱmedȱenȱtendensȱtilȱikkeȱatȱmedtageȱ
deȱungesȱperspektiver,ȱforståelser,ȱbetingelserȱogȱmuligheder.ȱSchwartzȱ(2014)ȱpointeȬ
rer,ȱ hvorledesȱ netopȱ socialpædagogikkenȱ udføresȱ iȱ etȱ spændingsfeltȱ mellemȱ samfunȬ
detsȱønskerȱomȱkontrolȱafȱsocialeȱvanskelighederȱogȱvisionerȱomȱmenneskersȱfrigørelseȱ
fraȱnedværdigendeȱogȱsocialtȱuretfærdigeȱlivsomstændigheder.ȱTilbageȱstårȱdogȱiȱdetteȱ
spændingsfeltȱ aktivtȱ atȱ inddrageȱ dem,ȱ detȱ heleȱ handlerȱ om,ȱ nemligȱ deȱ udsatteȱ unge,ȱ
fremȱforȱatȱudpegeȱindividualiseredeȱproblemforståelser,ȱsåledesȱsomȱSchwartzȱ(2014)ȱ
betegnerȱdetteȱspecifiktȱiȱrelationȱtilȱhendesȱforskningȱafȱbørnȱanbragtȱudenȱforȱhjemȬ
metȱogȱsocialpædagogiskȱarbejdeȱpåȱdøgninstitutionsområdet.ȱ

3.2. Et kritisk psykologisk perspektiv på udsatte børn og unge
Iȱforbindelseȱmedȱnetopȱatȱfastholdeȱenȱgrundlæggendeȱtilgangȱtilȱenȱaktivȱinddragelseȱ
afȱdeȱungesȱegneȱstemmerȱogȱperspektiverȱiȱdetȱsocialpædagogiskeȱarbejde,ȱåbnerȱkriȬ
tiskȱpsykologiskeȱteoriȱforȱanvendelsenȱafȱenȱrækkeȱcentraleȱanalytiskeȱbegreber,ȱsomȱ
medtænkerȱdeȱungeȱsomȱaktivtȱhandlendeȱiȱderesȱegetȱliv,ȱsomȱhandlendeȱudȱfraȱoplevelȬ
serȱ afȱ mulighederȱ ogȱ betingelser,ȱ ogȱ somȱ handlendeȱ subjekterȱ iȱ samspilȱ medȱ andre.ȱ Detteȱ
førerȱanȱ tilȱmereȱuddybendeȱ præsentationȱ afȱdenȱkritiskȱ psykologiskeȱ tænkning,ȱisærȱ
såledesȱsomȱdenȱerȱudvikletȱiȱenȱdanskȱkontekstȱgennemȱdeȱsenereȱårtierȱogȱsærligtȱharȱ
foldetȱ sigȱ udȱ indenȱ forȱ detȱ pædagogiskeȱ fagområdeȱ gennemȱ deȱ senereȱ årȱ (Højholt,ȱ
2005;ȱKousholt,ȱ2005;ȱSchwartz,ȱ2005,ȱ2014;ȱPetersen,ȱ2009,ȱ2012,ȱ2013,ȱ2015).ȱ
ȱ

Ovenståendeȱfokusȱogȱteoretiskeȱperspektiverȱbliverȱligeledesȱfoldetȱindȱiȱkapitletȱ

medȱetȱsærligtȱblikȱpåȱteoretiskeȱforståelserȱafȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱunge,ȱogȱhvorȬ
danȱdisseȱforståelserȱiȱhøjȱgradȱerȱdomineretȱafȱklassiskeȱudviklingspsykologiskeȱproȬ
blemforståelser,ȱsomȱofteȱharȱganskeȱsværtȱvedȱatȱudvideȱteoriȱogȱvidensudviklingenȱafȱ
udsathedȱ tilȱ ogsåȱ netopȱ atȱ omfavneȱ børneneȱ ogȱ deȱ ungesȱ egneȱ perspektiverȱ påȱ deresȱ
livsforhold.ȱMegetȱtyderȱpå,ȱatȱdeȱungeȱsletȱikkeȱselvȱopfatterȱsigȱsomȱudsatte,ȱomȱendȱ
deȱ påȱ enȱ langȱ rækkeȱ (såkaldt)ȱ objektiveȱ parametreȱ iȱ allerhøjesteȱ gradȱ fårȱ prædikatetȱ
udsat.ȱHvorforȱskulleȱnetopȱdeȱungeȱellersȱmodtageȱenȱlangȱrækkeȱsocialpædagogiskeȱ
indsatserȱ gennemȱ barndomȱ ogȱ ungdom,ȱ hvisȱ ikkeȱ velfærdsstatenȱ tilrettelagdeȱ netopȱ
disseȱindsatserȱforȱbørnȱogȱungeȱmedȱudsatteȱlivforholdȱiȱformȱafȱvanskelighederȱiȱskoȬ
legang,ȱ manglendeȱ uddannelse,ȱ kriminalitetȱ ogȱ bevægelserȱ indȱ iȱ bandegrupperinger?ȱ
Atȱdeȱungeȱikkeȱselvȱopleverȱsigȱsomȱudsatte,ȱerȱligeledesȱindkredsetȱiȱandenȱforskningȱ
påȱområdetȱknyttetȱtilȱudsatteȱbørn,ȱungeȱogȱderesȱfamilier,ȱhvorȱJensenȱetȱal.ȱ(2012)ȱforȱ
eksempelȱ harȱ udforsketȱ daginstitutionensȱ forebyggendeȱ arbejdeȱ iȱ udsatteȱ boligområȬ
der,ȱherunderȱudsatteȱforældresȱoplevelserȱafȱderesȱegenȱtilværelseȱiȱnetopȱdisseȱboligȬ
ȱ
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områder.ȱOgsåȱher,ȱnårȱforældrenesȱegneȱperspektiverȱinddragesȱaktivt,ȱåbnerȱdetȱforȱ
mereȱ komplekse,ȱ menȱ sandeligȱ ogsåȱ mereȱ nuanceredeȱ forståelserȱ afȱ udsathedsbegreȬ
bet,ȱogȱviserȱkonturerneȱaf,ȱatȱudsathedȱerȱetȱbegreb,ȱderȱskalȱvaretagesȱmedȱdenȱstørsteȱ
forsigtighed,ȱogȱpåȱsammeȱtidȱheleȱtidenȱnetopȱmåȱinddrageȱdem,ȱdetȱhandlerȱom.ȱKunȱ
dervedȱkanȱderȱforetagesȱfortsatȱteoriudvikling,ȱsomȱpåȱadækvateȱmåderȱkanȱrummesȱ
ogȱ udviklesȱ afȱ ogȱ iȱ praksis.ȱ Iȱ forlængelseȱ afȱ netopȱ ovenståendeȱ harȱ forskningsfeltetȱ
knyttetȱ tilȱ udsathedȱ blandtȱ børnȱ ogȱ ungeȱ ligeledesȱ ofteȱ enȱ tendensȱ tilȱ atȱ udforskeȱ beȬ
grebetȱudsathedȱ(omȱendȱmedȱanvendelseȱafȱenȱmangfoldighedȱafȱforskelligeȱbegreber)ȱ
løsrevetȱ ellerȱ dekontekstualiseretȱ fraȱ netopȱ børneneȱ ogȱ deȱ ungesȱ levedeȱ livȱ (Petersenȱ
2009,ȱ 2011).ȱ Medȱ begrebetȱ kontekstuelȱ henvisesȱ tilȱ antagelsenȱ om,ȱ atȱ mennesketȱ ikkeȱ
kanȱ undersøgesȱ løsrevetȱ fraȱ detsȱ historiske,ȱ socialeȱ ogȱ samfundsmæssigeȱ placering,ȱ
menȱ atȱ detȱ altidȱ måȱ anskuesȱ udȱ fraȱ mennesketsȱ specifikkeȱ livsførelseȱ (Christensen,ȱ
2005).ȱDeȱmangeȱstatistiskeȱanalyserȱogȱkvantitativeȱundersøgelser,ȱderȱlisterȱantalletȱafȱ
udsatteȱbørnȱogȱungeȱopȱefterȱenȱlangȱrækkeȱsåkaldtȱobjektiveȱparametre,ȱharȱpåȱdenȱ
eneȱsideȱmulighederȱforȱatȱindkredseȱopvækstȬȱogȱungdomslivsȱfaktorer,ȱderȱkanȱmedȬ
virkeȱ tilȱ atȱ giveȱ indblikȱ iȱ omfangetȱ afȱ udsathed,ȱ menȱ harȱ påȱ denȱ andenȱ sideȱ ganskeȱ
vanskeligtȱ vedȱ atȱ medtageȱ deȱ forskelligeȱ konktekster,ȱ hvorȱ børnȱ ogȱ ungeȱ rentȱ faktiskȱ
leverȱderesȱlivȱ(Jensenȱetȱal.,ȱ2012),ȱogȱhvordanȱdisseȱkonteksterȱudgørȱbådeȱbetingelserȱ
ogȱmulighederȱforȱdetȱenkelteȱbarnȱellerȱdenȱunge.ȱȱ
ȱ

Megenȱforskningȱiȱdanskȱsammenhængȱbådeȱindenȱforȱdetȱpædagogiske,ȱpsykoȬ

logiske,ȱsociologiskeȱogȱantropologiskeȱforskningsfelt,ȱhvorȱfokusȱerȱpåȱbørnȱogȱungesȱ
udviklingȱ ogȱ hverdagsliv,ȱ harȱ medvirketȱ tilȱ atȱ indfangeȱ nødvendighedenȱ afȱ netopȱ atȱ
medtageȱdeȱmangeȱforskelligeȱkontekster,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱleverȱderesȱbarndomsȬȱogȱ
ungdomslivȱ(Palludan,ȱ2005;ȱSchwartz,ȱ2005,ȱ2014;ȱHøjholt,ȱ2004;ȱKousholt,ȱ2005;ȱGilliȬ
am,ȱ2009).ȱLarsenȱ(2011)ȱharȱforȱeksempelȱudforsketȱbørnȱ(iȱdetteȱtilfældeȱmedȱafsætȱiȱ
barnetȱ Jakob),ȱ derȱ bliverȱ henvistȱ tilȱ specialundervisningȱ udenȱ forȱ folkeskolen,ȱ ogȱ arȬ
gumentererȱiȱdenȱsammenhængȱfor,ȱatȱvidenȱomȱbørnȱ(ogȱunge)ȱmåȱudviklesȱmedȱfoȬ
kusȱpåȱbarnetȱsomȱetȱhandlendeȱsubjekt,ȱderȱmåȱforståsȱiȱrelationȱtilȱdeȱkontekster,ȱhvoriȱ
barnetȱ leverȱ sitȱ livȱ –ȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ analyseretȱ iȱ enȱ skolemæssigȱ kontekstȱ ogȱ
medȱafsætȱiȱbevægelsenȱmellemȱspecialskoletilbudȱogȱdenȱtraditionelleȱfolkeskole.ȱHerȱ
viserȱ Larsenȱ (2011),ȱ hvorledesȱ børnsȱ handlingerȱ altidȱ knytterȱ sigȱ tilȱ deresȱ betingelser,ȱ
ogȱatȱdeȱsammenhænge,ȱsomȱbørnȱindgårȱi,ȱharȱstorȱbetydningȱfor,ȱhvordanȱbørnȱopleȬ
verȱderesȱmulighederȱforȱatȱkommeȱtilȱlegȱiȱfællesskabetȱmedȱdeȱandreȱbørn,ȱmenȱatȱdetȱ
ofteȱerȱbarnet,ȱderȱbliverȱpegetȱudȱsomȱhavendeȱsærligeȱproblemerȱ–ȱofteȱiȱenȱsåkaldtȱ
individualiserendeȱforståelseȱafȱbørnsȱudviklingȱogȱvanskeligheder,ȱmensȱkonteksten,ȱdetȱ
væreȱsigȱskolen,ȱspecialklassenȱellerȱfællesskabetȱmedȱdeȱandreȱbørn,ȱharȱtendensȱtilȱatȱ
forbliveȱfasteȱstørrelser,ȱsomȱikkeȱharȱbetydningȱforȱbarnetsȱadfærdȱogȱhandlinger.ȱ
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MenȱmensȱforskningȱiȱbørneȬȱogȱungdomslivȱgenereltȱharȱindfangetȱbetydningenȱ

afȱatȱmedtænkeȱdeȱmangeȱforskelligeȱkontekster,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱvokserȱopȱogȱdelȬ
tagerȱi,ȱerȱsammenȱmedȱandreȱogȱudviklerȱogȱlærer,ȱerȱdetȱtilȱstadighedȱenȱudfordringȱ
forȱforskningsfeltetȱknyttetȱtilȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱunge,ȱbådeȱnationaltȱogȱinternaȬ
tionalt,ȱatȱmedtænkeȱdeȱkontekster,ȱdenneȱgruppeȱbørnȱogȱungeȱindgårȱiȱ–ȱogsåȱselvomȱ
detȱerȱdeȱselvsammeȱkontekster,ȱsomȱalleȱbørnȱogȱungeȱindgårȱiȱ(Petersen,ȱ2013,ȱ2015).ȱȱ

3.3. Socialpædagogik om og med børn og unge i udsatte livsforhold
Somȱdetȱblevȱbelystȱiȱforrigeȱkapitel,ȱerȱoptagethedenȱafȱungeȱiȱbandegrupperingerȱiȱhøjȱ
gradȱ medȱ afsætȱ iȱ deȱ ungesȱ kriminalitetsadfærdȱ ogȱ isærȱ iȱ enȱ danskȱ sammenhængȱ udȬ
møntetȱ iȱ enȱ rækkeȱ loveȱ ogȱ reglerȱ påȱ detȱ såkaldteȱ rockerȬȱ ogȱ bandeområde,ȱ derȱ viserȱ
henȱtilȱskærpedeȱstraffe,ȱsåkaldteȱbedreȱefterforskningsredskaberȱogȱhurtigereȱindsætȬ
telseȱ afȱ dømteȱ rockerȬȱ ogȱ bandemedlemmerȱ tilȱ afsoningȱ iȱ fængsel,ȱ såledesȱ somȱ RingȬ
stedȱetȱal.ȱ(2009)ȱharȱpåpeget.ȱ
ȱ

Nårȱsocialpædagogikkenȱherȱtræderȱind,ȱerȱdetȱfordi,ȱatȱenȱlangȱrækkeȱafȱdeȱindȬ

satser,ȱderȱiværksættesȱoverȱforȱunge,ȱindenȱdeȱsåȱatȱsigeȱkommerȱiȱfængsel,ȱmenȱogsåȱ
underȱ afsoningȱogȱ bestemtȱogsåȱefterfølgendeȱ enȱ afsoning,ȱ erȱsocialpædagogiskeȱindȬ
satser,ȱderȱpåȱforskelligȱ visȱogȱmedȱforskelligeȱfokusȱskalȱvaretage,ȱatȱdeȱungeȱmændȱ
kommerȱtilbageȱtilȱsamfundet.ȱNetopȱsocialpædagogikȱdefineresȱiȱsitȱperspektivȱpåȱdetȱ
socialeȱogȱdetȱsamfundsmæssige,ȱsåledesȱsomȱMathiesenȱ(2008)ȱbelyser.ȱDerȱerȱaltsåȱenȱ
optagethedȱafȱmedȱafsætȱiȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱatȱforebyggeȱellerȱmodvirke,ȱatȱ
deȱungeȱsåȱatȱsigeȱtræderȱudenȱforȱsamfundetsȱfællesskab,ȱogȱdetȱerȱganskeȱvanskeligtȱiȱ
dagȱatȱforestilleȱsigȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱderȱkanȱsesȱløsrevetȱfraȱdenȱtilȱenhverȱ
tidȱgældendeȱsocialpolitiskeȱtænkning,ȱsomȱogsåȱBryderupȱ(2005)ȱharȱbelyst.ȱSocialpæȬ
dagogiskeȱ indsatserȱ erȱ altidȱ tætȱ vævetȱ sammenȱ medȱ historiskeȱ politiske,ȱ socialeȱ ogȱ
kultureltȱgældendeȱnormer,ȱværdierȱogȱreglerȱiȱetȱsamfund.ȱJensenȱ(2006)ȱunderbyggerȱ
netopȱ dette,ȱ idetȱ socialpædagogikȱ erȱ uløseligtȱ knyttetȱ tilȱ samfundetsȱ strukturelleȱ udȬ
viklingȱogȱsocialeȱvanskelighederȱogȱknyttetȱtilȱdeȱaktuelleȱsociale,ȱøkonomiskeȱogȱkulȬ
turelleȱproblemstillinger,ȱderȱtræderȱfremȱforȱsåvelȱdenȱenkelteȱsomȱforȱgrupperȱiȱsamȬ
fundet.ȱ Netopȱ deȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ ogȱ denȱ relativtȱ korteȱ ”fortælling”,ȱ viȱ iȱ
danskȱ sammenhængȱ harȱ knyttetȱ tilȱ etȱ fokusȱ påȱ bander,ȱ vidnerȱ om,ȱ hvordanȱ samfunȬ
detsȱ politiskeȱ ogȱ socialeȱ instanserȱ retterȱ fokusȱ modȱ etȱ problemområdeȱ ogȱ søgerȱ genȬ
nemȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱatȱløseȱdetteȱproblemområde.ȱFraȱdeȱtiȱungeȱmænd,ȱ
derȱharȱdeltagetȱiȱnærværendeȱforskningsprojekt,ȱogȱhvisȱfortællingerȱuddybendeȱpræȬ
senteresȱiȱselveȱanalysekapitletȱiȱkapitelȱ5,ȱserȱvi,ȱhvorledesȱdeȱalleȱharȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱ
deȱharȱfåetȱtilbudt,ȱmodtagetȱogȱsandeligȱogsåȱsagtȱnejȱtilȱenȱlangȱrækkeȱsocialpædagoȬ
giskeȱindsatser,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱskalȱforebyggeȱderesȱbevægelserȱindȱiȱbandegrupȬ
ȱ
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peringer,ȱ kriminalitetsadfærd,ȱ manglendeȱ færdiggørelseȱ afȱ skolegangȱ ogȱ uddannelse,ȱ
ogȱ somȱ ligeledesȱ skalȱ støtteȱ demȱ efterȱ afsoningȱ afȱ fængselsdomȱ gennemȱ mentorordȬ
ningerȱogȱdeltagelseȱiȱforskelligeȱprojekterȱmedȱfokusȱpåȱarbejdsprøvning.ȱȱ
ȱ

Jensenȱ harȱ tidligereȱ indkredset,ȱ hvorledesȱ ”socialpædagogikȱ iȱ sinȱ historiskȬ

samfundsmæssigeȱudviklingȱkanȱforståsȱsomȱsamfundsmæssigeȱreaktionerȱpåȱdenȱkendsgerning,ȱ
atȱ børn,ȱ ungeȱ ogȱ ældreȱ harȱ problemerȱ medȱ atȱ mestreȱ deȱ udfordringer,ȱ derȱ erȱ enȱ følgeȱ afȱ socialȱ
desintegration”ȱ(Jensen,ȱ2006,ȱp.ȱ234Ȭ235).ȱ
ȱ

Langagerȱ &ȱ Vonsildȱ (2007)ȱ pegerȱ endvidereȱ på,ȱ hvorledesȱ denȱ socialpædagogiȬ

skeȱtænkningȱgennemȱdeȱsenereȱårȱharȱbredtȱsigȱindȱiȱmangeȱogȱsamtidigeȱinstitutionelȬ
leȱsammenhængeȱogȱsåledesȱikkeȱlængereȱkunȱkanȱfastholdesȱiȱdeȱtraditionelleȱsocialȬ
pædagogiskeȱ rammerȱ iȱ døgninstitutioner,ȱ bofællesskaberȱ ogȱ medȱ marginaliseredeȱ
grupperȱiȱsamfundet:ȱ

ȱ
”SocialpædagogikȱerȱkommetȱiȱfokusȱiȱindsatserȱindenȱforȱdagȬȱogȱfritidsinstitutioner,ȱskoȬ
le,ȱuddannelseȱogȱarbejdsmarked,ȱlokalmiljøȱogȱsocialtȱarbejde.ȱOfteȱunderȱandreȱbetegnelȬ
serȱendȱsocialpædagogik,ȱmenȱmedȱdenȱsocialeȱdimensionȱogȱsocialtȱinkluderendeȱmålȱsomȱ
pædagogiskȱomdrejningspunkt”ȱ(Langagerȱ&ȱVonsild,ȱ2007,ȱp.ȱ4).ȱ

ȱ
SocialpædagogikkensȱarbejdeȱharȱtraditioneltȱiȱDanmarkȱomfattetȱsocialtȱarbejdeȱ medȱ
børn,ȱungeȱogȱvoksne,ȱsomȱpåȱforskelligȱvisȱharȱværetȱanbragtȱellerȱpåȱandenȱvisȱmodȬ
tagetȱhjælpȱpåȱsamfundsmæssigeȱinstitutioner,ȱogȱerȱsåledesȱknyttetȱtætȱsammenȱmedȱ
samfundetsȱforståelseȱogȱbehandlingȱafȱsocialeȱproblemerȱ(Hutchinsonȱ&ȱOltedalȱ2002;ȱ
Egelundȱ&ȱBøckerȱJacobsen,ȱ2009;ȱ Meuwisseȱ&ȱSwärd,ȱ 2006).ȱMensȱsocialpædagogiskȱ
arbejdeȱtraditioneltȱharȱforegåetȱiȱdertilȱindrettedeȱsamfundsmæssigeȱinstitutioner,ȱsomȱ
forȱ eksempelȱ børnehjemȱ ogȱ døgnȬȱ ogȱ behandlingsinstitutioner,ȱ detȱ vilȱ sigeȱ udenȱ forȱ
hjemmet,ȱogȱhvorȱsocialeȱproblemstillingerȱogȱbørnȱogȱungesȱvanskelighederȱerȱdefineȬ
retȱogȱ varetagetȱgennemȱ enȱanbringelse,ȱsåȱerȱ socialpædagogikkenȱgennemȱ deȱsenereȱ
årȱogsåȱfoldetȱudȱtilȱatȱomfatteȱdaginstitutionen,ȱskoler,ȱfritidsklubber,ȱungdomsklubȬ
ber,ȱpåȱgadenȱogȱiȱdetȱtidligeȱvoksenliv.ȱȱ
ȱ

Jensenȱ(2006)ȱerȱinspireretȱafȱdenȱtyskeȱdiskussionȱafȱsocialpædagogik,ȱisærȱBøniȬ

sch,8ȱogȱindkredserȱnetopȱgrundlagetȱforȱudbredelsenȱafȱsocialpædagogikȱiȱmangeȱogȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBegrebetȱsocialpædagogikȱblevȱoprindeligtȱudvikletȱiȱTyskland.ȱHerȱblevȱdetȱanvendtȱafȱKarlȱ
Magerȱ(1810Ȭ1858)ȱiȱ1844ȱogȱrummedeȱenȱsamlebetegnelseȱforȱsamfundetsȱvidenȱomȱopdragelseȱ
ogȱpædagogiskȱpraksis.ȱAfȱandreȱmarkanteȱrepræsentanterȱforȱudviklingenȱafȱdenȱsocialpædaȬ
gogiskeȱtænkningȱiȱTysklandȱerȱisærȱDiesterweg,ȱderȱsomȱenȱafȱdeȱførsteȱtrækkerȱsammenhænȬ
genȱmellemȱdetȱindustrialiseredeȱsamfundȱogȱudviklingenȱafȱsocialeȱproblemstillingerȱiȱforbinȬ
delseȱhermedȱindȱiȱenȱegentligȱudviklingȱafȱsocialpædagogikkenȱiȱpraksis.ȱOgsåȱfilosoffenȱPaulȱ
GerhardȱNatorpȱ(1854Ȭ1924)ȱharȱydetȱetȱvæsentligtȱbidragȱtilȱdenȱtyskeȱtradition,ȱdaȱhanȱerȱenȱafȱ
8
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samtidigeȱforskelligeȱinstitutionelleȱsammenhænge.ȱNetopȱherȱbetonesȱdet,ȱatȱforholdetȱ
mellemȱindividȱogȱsamfundȱbetragtesȱsomȱenȱkonflikt,ȱhvorȱsocialpædagogikkenȱiȱsinȱ
praksisȱmedvirkerȱtilȱenȱanalyseȱafȱkonflikterne,ȱderesȱårsagȱogȱforklaringȱogȱendvidereȱ
bidragerȱmedȱudviklingȱafȱkoncepterȱforȱkonfliktbearbejdelse.ȱȱ
ȱ
”Socialpædagogikkensȱ særkendeȱ er,ȱ atȱ denȱsætterȱ sineȱproblemstillingerȱindȱiȱ forholdȱtilȱ
ogȱ søgerȱ produktiveȱ løsningerȱ påȱ konflikterneȱ iȱ denȱ dynamiskeȱ individȬsamfundȬ
interaktion.ȱDensȱbegrænsningerȱsættesȱogsåȱafȱbeggeȱpoler:ȱiȱformȱafȱsubjektetsȱnægtelseȱ
afȱ”atȱståȱtilȱrådighed”ȱogȱafȱsamfundetsȱegenlogik”ȱ(Jensen,ȱ2006,ȱp.ȱ239).ȱ
ȱ
DerȱerȱefterhåndenȱiȱdanskȱsammenhængȱforetagetȱmegenȱinteressantȱforskningȱiȱsociȬ
alpædagogiskȱarbejdeȱogȱiȱudviklingenȱafȱteoretiskeȱbegreberȱogȱanalyserȱafȱdenȱsociȬ
alpædagogiskeȱ praksisȱ ogȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indkredseȱ særligeȱ problemforståelserȱ afȱ
børnȱogȱungesȱlivȱogȱudviklingsbetingelser.9ȱ
ȱ

Herȱsesȱforȱeksempelȱforskningȱiȱsocialpædagogiskȱarbejdeȱogȱmetodeȱ(Bryderupȱ

etȱal.,ȱ2002,ȱ2003),ȱderȱharȱetȱsærligtȱfokusȱpåȱproblemstillingerȱknyttetȱtilȱforståelserȱogȱ
handlingerȱ iȱ systemet,ȱ altsåȱ deȱ anbringelsesinstitutioner,ȱ derȱ forvalterȱ deȱ socialpædaȬ
gogiskeȱopgaverȱknyttetȱtilȱbørnȱogȱunge.ȱ
ȱ

Bryderupȱetȱal.ȱ(2002,ȱ2003)ȱharȱmedvirketȱtilȱatȱindkredseȱenȱrækkeȱproblemstilȬ

lingerȱknyttetȱtilȱ detȱ arbejde,ȱ derȱudføresȱ iȱdetȱ socialpædagogiskeȱ praksisfelt,ȱiȱdenneȱ
sammenhængȱrelateretȱtilȱbørnȱogȱungeȱanbragtȱudenȱforȱhjemmet.ȱȱ
ȱ

ForȱdetȱførsteȱviserȱBryderupȱetȱal.ȱ(2002;ȱ2003),ȱatȱsocialpædagogerȱiȱderesȱarbejȬ

deȱofteȱerȱrettetȱmodȱdeȱanbragteȱbørnȱogȱungesȱvanskeligeȱfortid.ȱDerȱerȱsåledesȱtaleȱ
om,ȱ atȱ deȱ anbragteȱ børnȱ ogȱ ungesȱ opvækstȱ erȱ forklaringenȱ påȱ deresȱ nuværendeȱ proȬ
blemer,ȱ ofteȱ beskrevetȱ gennemȱ traditionelleȱ klassiskeȱ diagnosebegreber.ȱ Herudoverȱ
harȱ undersøgelserneȱ ogsåȱ identificeret,ȱ atȱ socialpædagogerneȱ vægterȱ relationenȱ melȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
deȱførste,ȱderȱbidragerȱmedȱenȱteoretiskȱforståelseȱafȱbegrebetȱmedȱsærligȱfokusȱpå,ȱatȱpædagoȬ
gikȱhandlerȱomȱmennesketsȱdannelseȱiȱsamfundetȱ(forȱenȱuddybningȱafȱNatorpsȱtanker,ȱseȱisærȱ
Mathiesensȱ(1999)ȱgennemgang).ȱSåvelȱHermannȱNohlȱ(1879Ȭ1960)ȱsomȱGertrudȱBäumerȱ(1873Ȭ
1954)ȱ medvirkerȱ iȱ begyndelsenȱ afȱ 1920’erneȱ til,ȱ atȱ socialpædagogikkenȱ knyttesȱ sammenȱ medȱ
offentligȱ opdragelseȱ afȱ ungeȱ iȱ statsligeȱ institutionerȱ ogȱ betegnesȱ ”detȱ tredjeȱ opdragelsesområȬ
de”,ȱdetȱvilȱsigeȱdet,ȱderȱikkeȱforegårȱiȱfamilienȱellerȱiȱskolen.ȱEtȱeksempelȱpåȱsocialpædagogikȱiȱ
denneȱtidsperiodeȱgivesȱpåȱglimrendeȱvisȱafȱdenȱtyskeȱforfatterȱSiegfriedȱLenz’ȱ(1926Ȭ2014)ȱbeȬ
skrivelseȱafȱSiggisȱlivȱiȱdetȱtyskeȱungdomsfængselȱiȱromanenȱ”Tysktimen”.ȱ
9ȱ Socialpædagogiskȱ arbejdeȱ fordelerȱ sigȱ iȱ praksisȱ overȱ flereȱ forskelligeȱ arbejdsområderȱ forȱ ekȬ
sempelȱmedȱfysisk/psykiskȱhandicappede,ȱhjemløseȱogȱmisbrugere.ȱEtȱtredjeȱhovedområde,ȱderȱ
harȱudskiltȱsigȱindenȱforȱpædagogiskȱarbejde,ȱerȱdenȱsåkaldteȱspecialpædagogiskeȱindsats,ȱderȱ
isærȱkanȱidentificeresȱindenȱforȱskoleområdet,ȱhvorȱderȱtilrettelæggesȱspecialpædagogiskeȱindȬ
satserȱrettetȱmodȱbørnȱmedȱforȱeksempelȱindlæringsvanskeligheder.ȱȱ
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lemȱbarnetȱogȱdenȱvoksneȱsomȱdetȱafgørendeȱforȱbarnet/denȱungesȱvidereȱudviklingȱogȱ
læringsmuligheder.ȱEndvidereȱbetones,ȱhvordanȱsocialpædagogerneȱanvenderȱenȱrækȬ
keȱ forskelligeȱ metoder,ȱ somȱ forȱ eksempelȱ miljøterapi,ȱ relationspædagogik,ȱ konseȬ
kvenspædagogikȱ ellerȱ struktureretȱ pædagogikȱ iȱ deresȱ dagligeȱ arbejdeȱ ofteȱ medȱ fareȱ
for,ȱatȱdisseȱmetoderȱogsåȱbliverȱsvarȱpåȱellerȱforklaringerȱpåȱforholdȱogȱvilkårȱmellemȱ
barnetsȱproblemerȱogȱdeȱsamfundsmæssigeȱvilkår,ȱbarnetȱleverȱunder.ȱ
ȱ

IgennemȱdeȱsenereȱårȱerȱderȱforskningsmæssigtȱblevetȱsatȱfokusȱpåȱforholdetȱmelȬ

lemȱsamfundetsȱvelfærdsinstanserȱiȱsocialtȱarbejdeȱogȱdem,ȱderȱerȱmodtagereȱafȱdeȱsoȬ
cialeȱydelserȱogȱtilbud,ȱofteȱbenævntȱklienterneȱ(Järvinenȱetȱal.,ȱ2003;ȱJärvinenȱ&ȱMikȬ
Meyer,ȱ 2004).ȱ Detteȱ voksendeȱ forskningsfeltȱ harȱ bidragetȱ medȱ enȱ rækkeȱ begreberȱ ogȱ
analyseperspektiver,ȱsomȱpåȱafgørendeȱvisȱharȱmedvirketȱtilȱatȱudvideȱfokusȱfraȱudeȬ
lukkendeȱ klientensȱ belastedeȱ livsforholdȱ tilȱ ogsåȱ atȱ omfatteȱ klientensȱ samspilȱ ogȱ (magtȬ
fulde)mødeȱmedȱsystemetȱiȱforskelligeȱfremtrædelsesformer:ȱ
ȱ
”Nemligȱenȱproces,ȱhvorȱmenneskeligeȱproblemerȱoversættesȱtilȱsystemsprog,ȱhvorȱindiviȬ
detsȱsituationȱafklaresȱudȱfraȱinstitutioneltȱfastlagteȱdiagnoserȱogȱforståelsesrammer;ȱhvorȱ
klienterȱtilpassesȱkategorier,ȱderȱmodsvarerȱdeȱforanstaltningerȱogȱhandlingsmodeller,ȱvelȬ
færdsinstitutionerneȱråderȱover”ȱ(Järvinenȱ&ȱMikȬMeyer,ȱ2004,ȱp.ȱ10).ȱ
ȱ
Gennemȱdetteȱforskningsperspektivȱfårȱviȱvidenȱomȱsamspilȱmellemȱklientȱogȱsystem,ȱ
ogȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱsystemetȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱspecifikkeȱklientforståȬ
elser;ȱ forȱ eksempelȱ ”alkoholikere”,ȱ ”indvandrerbørn”ȱ ellerȱ ”hjemløse”.ȱ Forskelligeȱ inȬ
stitutionstyperȱ kanȱ såledesȱ argumenteresȱ atȱ rummeȱ ogȱ udvikleȱ forskelligeȱ problemȬ
identiteterȱ udfraȱ denȱ specifikkeȱ institutionsȱ arbejdsområdeȱ ogȱ deȱ forskelligeȱ hjælpeȬ,ȱ
kontrolȬȱogȱbehandlingstilbud,ȱderȱtilbydes.ȱSærligtȱbegrebetȱidentitetȱerȱcentraltȱiȱdetteȱ
forskningsperspektiv,ȱidetȱmennesketsȱidentitetȱdefineresȱsomȱbetingetȱafȱdeȱsocialeȱogȱ
institutionelleȱ sammenhænge,ȱ somȱ menneskerȱ indgårȱ iȱ gennemȱ deresȱ tilværelse.ȱ Herȱ
trækkesȱsåledesȱpåȱMeadȱ(2005)ȱogȱGoffmanȱ(2004,ȱ2006)ȱiȱetȱsymbolskȱinteraktionistiskȱ
perspektivȱ ogȱ fortolketȱ indȱ iȱ enȱ danskȱ velfærdssamfundsorganiseringsȱ betingelserȱ ogȱ
præmisser.ȱȱ
ȱ

Menȱ ogsåȱ udforskningȱ afȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ analyseretȱ medȱ afsætȱ iȱ

moderneȱsociologiskeȱteorierȱerȱtrådtȱfrem.ȱAndersenȱ(2004)ȱharȱforȱeksempelȱmedȱinȬ
spirationȱfraȱBaumanȱgennemȱsinȱundersøgelseȱafȱindvandrerbørnȱpåȱfritidsinstitutionȱ
åbnetȱ forȱ enȱ analyseȱ af,ȱ påȱ hvilkeȱ måderȱ enȱ socialpædagogiskȱ kriminalitetsforebygȬ
gendeȱindsatsȱiȱenȱtilrettelagtȱinstitutionelȱsammenhængȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱegentliȬ
geȱ problemidentiteterȱ hosȱ børnȱ medȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ endȱ dansk.ȱ IdentitetsbeȬ
grebetȱstårȱcentralt,ȱidetȱundersøgelsenȱbelyser,ȱhvorledesȱdeȱprofessionelleȱiȱdetȱsociȬ

ȱ

ȱ

ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ

61
ȱ

ȱ

alpædagogiskeȱarbejdeȱtagerȱafsætȱiȱenȱforståelseȱafȱindvandrerbørnenesȱfølelsesmæsȬ
sigeȱoplevelserȱafȱsigȱselv.ȱBørneneȱbeskrivesȱafȱdeȱprofessionelleȱsomȱværendeȱ”identiȬ
tetsløse”ȱellerȱsomȱhavendeȱenȱsåkaldtȱsplittetȱidentitetȱellerȱenȱidentitet,ȱderȱerȱiȱkonȬ
fliktȱmellemȱtoȱkulturer.ȱPåȱsammeȱtidȱviserȱundersøgelsen,ȱatȱdeȱprofessionelleȱopleȬ
verȱbørneneȱsomȱhavendeȱsærligeȱproblemerȱforȱeksempelȱiȱformȱafȱomsorgssvigtȱellerȱ
manglendeȱ voksensamværȱ (medȱ deresȱ forældre),ȱ ogȱ atȱ disseȱ problemstillingerȱ arguȬ
menteresȱudȱfraȱenȱkulturelȱproblemforståelse,ȱderȱikkeȱnuancerer,ȱatȱderȱerȱstoreȱforȬ
skelleȱ mellemȱ familier,ȱ uansetȱ etniskȱ oprindelse.ȱ Påȱ denȱ eneȱ sideȱ skalȱ børneneȱ haveȱ
hjælp,ȱogȱ påȱdenȱ andenȱsideȱ skabesȱderȱ påȱsammeȱtidȱproblemforståelserȱ afȱbørnene,ȱ
deresȱ fritidslivȱ(ellerȱmangelȱ påȱ samme)ȱogȱderesȱheleȱfamiliesituation,ȱidetȱ disseȱ forȬ
holdȱjoȱerȱtilȱobservationȱgennemȱsamfundetsȱarrangeredeȱinstitutionelleȱpraksis,ȱiȱdetȬ
teȱtilfældeȱenȱfritidsinstitution.ȱȱ
ȱ

Schwartzȱ(2014)ȱpåpegerȱimidlertidȱogsåȱenȱmegetȱinteressantȱpointeȱiȱforbindelȬ

seȱmedȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱidetȱdeȱofteȱerȱindividualiserede,ȱdetȱvilȱsigeȱopȬ
tagetȱ afȱ atȱ udpegeȱ problemerȱ hosȱ denȱ enkelte,ȱ fokuseretȱ påȱ fejludvikling,ȱ ogȱ serȱ proȬ
blemerneȱsomȱiboendeȱdetȱenkelteȱbarn.ȱSchwartzȱ(2014)ȱindkredserȱdisseȱindividualiȬ
seredeȱindsatser,ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱbørnȱanbragtȱudenȱforȱhjemmet,ȱmenȱderȱerȱmeget,ȱ
derȱtalerȱfor,ȱatȱnetopȱdenneȱindividualiseredeȱforståelseȱogsåȱgenfindesȱiȱsocialpædaȬ
gogiskeȱindsatser,ȱsåledesȱsomȱdeȱudføresȱrettetȱmodȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱiȱenȱmangȬ
foldighedȱafȱinstitutionelleȱsammenhængeȱ(Petersen,ȱ2011,ȱ2013).ȱ
ȱ

Schwartzȱ (2014)ȱ pegerȱ iȱ forlængelseȱ afȱ denneȱ individualiseredeȱ forståelseȱ på,ȱ atȱ

barnetsȱ vanskelighederȱ megetȱ velȱ kanȱ haveȱ rodȱ iȱ socialeȱ forhold,ȱ forståetȱ såledesȱ atȱ
børneneȱkanȱværeȱvoksetȱopȱunderȱudsatteȱlivsforhold,ȱmenȱnårȱskadenȱerȱsket,ȱerȱdenȱ
permanentȱogȱiboendeȱbarnetȱ(seȱogsåȱSchwartz,ȱ2014,ȱp.ȱ49ȱforȱenȱuddybningȱafȱdisseȱ
overvejelser).ȱ
ȱ

Netopȱdisseȱforståelserȱknyttetȱtilȱdetȱenkelteȱindividsȱvanskeligheder,ȱsomȱsåȱatȱ

sigeȱ skalȱ rettesȱ opȱ ogȱ tilbydesȱ støtte,ȱ hvilerȱ påȱ enȱ stærkȱ udviklingspsykologiskȱ tænkȬ
ning,ȱderȱhørerȱtilȱisærȱindenȱforȱdenȱklassiskeȱpsykologiskeȱudviklingsteoriȱomȱbørnȱ
ogȱunge,ȱhvorȱenȱsåkaldtȱnormaludviklingȱfølgerȱenȱrækkeȱsocialpsykologiskeȱstadier,ȱ
derȱknytterȱanȱtilȱenȱsundȱpersonlighedsudviklingȱbådeȱsocialt,ȱemotioneltȱogȱkognitivtȱ
(Petersen,ȱ 2009,ȱ 2011,ȱ 2013,ȱ 2015).ȱ Netopȱ disseȱ udviklingspsykologiskeȱ teorierȱ følgerȱ
ogsåȱenȱsåkaldtȱuniversalisme,ȱaltsåȱenȱforestillingȱom,ȱatȱsåledesȱgælderȱdenneȱstadieȬ
udviklingȱforȱalleȱbørnȱogȱunge,ȱuansetȱhvilketȱlandȱiȱverdenȱmanȱerȱfødtȱi,ȱogȱuansetȱ
deȱtilȱenhverȱtidȱgældendeȱhistoriske,ȱsociale,ȱpolitiskeȱogȱkulturelleȱforandringer,ȱderȱ
heleȱtidenȱerȱtilȱstedeȱiȱsamfundet.ȱVanskelighederneȱhermedȱerȱenȱtendensȱtil,ȱatȱbørnȱ
ogȱ ungesȱ egneȱ perspektiverȱ ogȱ forståelserȱ påȱ egetȱ livȱ løsrivesȱ fraȱ disseȱ psykologiskeȱ
forståelserȱogȱmedvirkerȱtilȱenȱrisikoȱforȱatȱobjektgøreȱdeȱunge.ȱNårȱdetteȱforekommer,ȱ
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forstærkerȱdetȱogsåȱrisikoenȱfor,ȱ atȱ deȱsocialpædagogiskeȱ indsatserȱ ikkeȱ indfangerȱ deȱ
unge,ȱnetopȱderȱhvorȱdeȱungeȱbefinderȱsigȱiȱderesȱliv.ȱIȱselveȱanalysenȱafȱdatamaterialetȱ
iȱnærværendeȱrapportȱ(kapitelȱ5)ȱfoldesȱdenneȱproblemstillingȱsærligtȱud,ȱidetȱflereȱafȱ
deȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱsomȱfremtræderȱskræddersyedeȱtilȱungeȱmedȱforȱekȬ
sempelȱsåkaldtȱkriminalitetsadfærd,ȱnetopȱikkeȱoplevesȱafȱdeȱungeȱmændȱsomȱrelevanȬ
teȱ ogȱ vedkommendeȱ forȱ demȱ iȱ specifikkeȱ perioderȱ afȱ deresȱ livȱ –ȱ hvorforȱ indsatserneȱ
vælgesȱfraȱogȱlivetȱlevesȱiȱbandegrupperingerne.ȱ

3.4. At forstå de unge
NetopȱiȱforbindelseȱmedȱungeȱiȱbandegrupperingerȱsynesȱderȱatȱherskeȱenȱrækkeȱdoȬ
minerendeȱforståelserȱafȱdeȱungesȱadfærdȱogȱkriminalitetȱiȱdisseȱgrupperinger.ȱEnȱadȬ
færdȱ ogȱ kriminalitetȱ somȱ ofteȱ argumenteresȱ indȱ iȱ tidligeȱ opvækstforholdsȱ betydning,ȱ
forȱeksempelȱfraværȱafȱfaderenȱiȱhjemmetȱsamtȱbrudteȱfamilieforholdȱsåvelȱsomȱmangȬ
lendeȱskolegangȱellerȱenȱskolegangȱprægetȱafȱskiftȱogȱbrud,ȱderȱharȱførtȱtil,ȱatȱdenȱenȬ
kelteȱungeȱikkeȱharȱfåetȱenȱafsluttendeȱeksamenȱellerȱuddannelse.ȱSomȱjegȱtidligereȱvarȱ
indeȱpå,ȱsærligtȱiȱkapitelȱ2,ȱhvorȱenȱgennemgangȱafȱdenȱinternationaleȱforskningȱogȱdenȱ
danskeȱvidenȱpåȱområdetȱblevȱpræsenteret,ȱerȱforskningenȱogȱvidenȱpåȱområdetȱiȱhøjȱ
gradȱ prægetȱ afȱ henholdsvisȱ enȱ overvejendeȱ strukturelȱ forklaringsrammeȱ overforȱ enȱ
mereȱ individorienteretȱ forklaringsrammeȱ påȱ deȱ ungeȱ mændsȱ adfærdȱ ogȱ kriminelleȱ
handlinger.ȱȱ
ȱ

Deȱ beskrevneȱ forskningsområderȱ delerȱ imidlertidȱ skæbneȱ medȱ mangeȱ andreȱ

områder,ȱisærȱindenȱforȱdenȱsocialeȱogȱsundhedsmæssigeȱforskning,ȱidetȱderȱenȱrisikoȱ
forȱ atȱ udvikleȱ abstrakteȱ forståelserȱ afȱ mennesker,ȱ derȱ udforskesȱ løsrevetȱ fraȱ specifikkeȱ
kontekster,ȱ hvorunderȱ deȱ leverȱ deresȱ livȱ (Højholtȱ &ȱ Witt,ȱ 1996).ȱ Medȱ abstraktȱ menesȱ
heriȱrisikoenȱfor,ȱatȱteorierȱomȱogȱmedȱmennesker,ȱuansetȱhvilkeȱvidenskabeligeȱdisciȬ
plinerȱderȱlæggesȱtilȱgrund,ȱofteȱerȱteorierȱomȱtænkteȱmennesker,ȱhvilketȱbevirker,ȱatȱdetȱ
erȱvanskeligtȱatȱindfangeȱvidenȱomȱmenneskersȱhandlingerȱforȱogȱmedȱhinanden,ȱderȱ
erȱ indlejretȱ iȱ specifikkeȱ historiske,ȱ socialeȱ ogȱ kulturelleȱ forholdȱ ogȱ vilkår.ȱ Herȱ tænkesȱ
isærȱ påȱ denȱ typeȱ afȱ forskning,ȱ somȱ dominererȱ iȱ denȱ internationaleȱ bandeforskning,ȱ
hvorȱ storeȱ spørgeskemaundersøgelserȱ påȱ skolerȱ ellerȱ iȱ fængslerȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indȬ
kredse,ȱhvorforȱungeȱbevægerȱsigȱindȱiȱbandegrupperinger,ȱhvilkeȱformerȱforȱkriminaȬ
litetȱderȱbegås,ȱogȱhvordanȱdeȱungeȱadskillerȱsigȱfraȱandreȱungeȱsomȱ”blot”ȱerȱkriminelȬ
le,ȱellerȱungeȱsomȱikkeȱerȱkriminelle.ȱȱ
ȱ

Heltȱcentraltȱerȱdet,ȱatȱnårȱviden,ȱteoriȱogȱbegreberȱskalȱudvikles,ȱsåȱmåȱdem,ȱdetȱ

heleȱ handlerȱ om,ȱ nemligȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ nærværendeȱ sammenhæng,ȱ inddragesȱ iȱ
forskningsprocessen.ȱ Heleȱ denneȱ tænkning,ȱ somȱ påȱ mangeȱ måderȱ erȱ afgørendeȱ forȱ
denneȱ rapportsȱ fokus,ȱ hvilerȱ iȱ enȱ kritiskȱ psykologiskȱ teorirammeȱ (Holzkamp,ȱ 1998,ȱ
ȱ
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2005),ȱisærȱsomȱdenȱiȱdeȱsenereȱårtierȱerȱudvikletȱiȱDanmarkȱ(Dreier,ȱ1979,ȱ1998,ȱ2001,ȱ
2004;ȱ Højholt,ȱ 2001,ȱ 2005;ȱ Schwartz,ȱ 2007,ȱ 2014)ȱ medȱ særligȱ inspirationȱ fraȱ denȱ socioȬ
kulturelleȱlæringsteoriȱ(Laveȱ&ȱWenger,ȱ2004;ȱWenger,ȱ2004).ȱAtȱforholdeȱsigȱtilȱdeȱunȬ
geȱiȱdetteȱperspektiv,ȱhandlerȱsåledesȱikkeȱomȱenȱoptagethedȱafȱforskelligeȱformerȱforȱ
kriminalitet,ȱ statistiskeȱ oversigterȱ ellerȱ diskussionerȱ omȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ straf,ȱ
menȱderimodȱomȱenȱoptagethedȱaf,ȱhvadȱdeȱungeȱselvȱoplever,ȱerfarerȱogȱtænkerȱ–ȱogȱ
videreȱogsåȱhvordanȱdeȱungeȱhandlerȱmedȱafsætȱiȱderesȱegneȱforståelserȱafȱderesȱlivsȬ
betingelserȱogȱmuligheder.ȱViȱvarȱkortȱindeȱpåȱnetopȱdetteȱperspektivȱindledningsvistȱ
ogȱ netopȱ betydningenȱ herafȱ iȱ forholdȱ til,ȱ atȱ detȱ erȱ deȱ ungeȱ selv,ȱ derȱ iȱ denneȱ rapportȱ
giverȱ etȱ bidragȱ tilȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensudviklingenȱ påȱ detteȱ område,ȱ menȱ iȱ detȱ følȬ
gendeȱ skalȱ disseȱ teoretiskeȱ perspektiverȱ foldesȱ yderligereȱ ud,ȱ idetȱ enȱ rækkeȱ centraleȱ
begreber,ȱnetopȱhentetȱfraȱdenȱkritiskeȱpsykologiȱføresȱvidereȱindȱiȱbådeȱkapitelȱ4,ȱhvorȱ
deȱ metodiskeȱ tilgangeȱ ogȱ problemstillingerȱ drøftes,ȱ såvelȱ somȱ videreȱ indȱ iȱ kapitelȱ 5,ȱ
hvorȱselveȱanalysenȱafȱdeȱungeȱmændsȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱfremtidsdrømmeȱtræȬ
derȱfrem.ȱ
ȱ

Nårȱviȱinteressererȱosȱforȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger,ȱerȱdetȱcentraltȱatȱudȬ

forskeȱdeȱungesȱoplevelserȱerfaringerȱogȱhandlingerȱforbundetȱtilȱderesȱlivȱogȱikkeȱløsȬ
revetȱfraȱdenȱungesȱsamledeȱlivssituationȱogȱhandlingsmuligheder.ȱDetteȱbetonesȱsærȬ
ligt,ȱ idetȱ deȱ ungeȱ (iȱ detteȱ tilfælde)ȱ iȱ trådȱ medȱ denȱ kritiskȱ psykologiskeȱ teoriȱ opleverȱ
menneskerȱsomȱhandlendeȱogȱmeningsfortolkendeȱsubjekterȱiȱderesȱegenȱlivspraksis.ȱ
Detȱ handlingsorienteredeȱ erȱ centralt,ȱ idetȱ denȱ kritiskeȱ psykologiȱ harȱ særligtȱ fokusȱ påȱ
mennesketsȱhandleevne:ȱ
ȱ
”Jegȱmåȱfindeȱfremȱtilȱmineȱsærligeȱmulighederȱiȱminȱsærligeȱumiddelbareȱsituation,ȱogȱ
jegȱmåȱudvikleȱpersonligeȱforudsætningerȱforȱatȱkunneȱrealisereȱmineȱmuligheder,ȱtageȱdelȱ
iȱatȱrådeȱoverȱdemȱogȱmåskeȱudvideȱdem.ȱDisseȱsamledeȱforudsætningerȱkaldesȱdenȱperȬ
sonligeȱhandleevne,ȱderȱaltidȱerȱenȱhandleevneȱiȱforholdȱtilȱenȱbestemtȱkonkretȱlivssituatiȬ
on”ȱ(Dreier,ȱ2001,ȱp.ȱ46).ȱ
ȱ
NårȱDreierȱ(2001)ȱanvenderȱbetegnelsenȱlivssituation,ȱerȱderȱsåledesȱtaleȱomȱdetȱaktuelȬ
leȱ samfund,ȱ såledesȱ somȱ detȱ karakteriseresȱ ogȱ oplevesȱ afȱ detȱ enkelteȱ menneskeȱ ogȱ afȱ
detsȱhandlingerȱpåȱbaggrundȱheraf.ȱȱ
ȱ

Detȱmeningsfortolkendeȱelementȱ træderȱ fremȱiȱforholdȱ tilȱ forståelsenȱ afȱmenneȬ

sketsȱ handleevne.ȱ Mennesketȱ handlerȱ udȱ fraȱ denȱ specifikkeȱ meningȱ ellerȱ betydning,ȱ
somȱ enȱ aktuelȱ problemstillingȱ tillægges.ȱ Derȱ erȱ såledesȱ ikkeȱ taleȱ omȱ enȱ irrationelȱ adȬ
færdȱellerȱenȱadfærd,ȱderȱkanȱforståsȱløsrevetȱfraȱmennesketsȱdagligeȱlivsførelse,ȱmenȱ
derimodȱomȱatȱmennesketȱtilȱhverȱenȱtidȱforetagerȱsineȱhandlingerȱudȱfraȱdeȱbetydninȬ
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ger,ȱ derȱ oplevesȱ somȱ vigtigeȱ forȱ det.ȱ Endvidere,ȱ ogȱ iȱ forlængelseȱ heraf,ȱ indkredserȱ
Holzkampȱ(1998)ȱkonceptetȱomȱdagligȱlivsførelse.ȱBegrebetȱlivsførelseȱskalȱiȱHolzkampsȱ
betydningȱforståsȱsomȱ”individetsȱegenȱaktiveȱpræstation”.ȱBegrebetȱsætterȱsåledesȱfokusȱ
på,ȱhvordanȱhverȱenkeltȱmenneskeȱvurdererȱsineȱmulighederȱforȱatȱ handleȱogȱagereȱiȱ
sinȱspecifikkeȱlivspraksis,ȱdetȱværeȱsigȱiȱfamilien,ȱiȱskoleȬȱogȱarbejdslivetȱ ellerȱiȱandreȱ
sammenhænge,ȱsomȱdetȱenkelteȱmenneskeȱdeltagerȱi.ȱȱ
ȱ

Enȱ indtagelseȱ afȱ detteȱ standpunktȱ forhindrerȱ imidlertidȱ ikke,ȱ atȱ subjektetsȱ forȬ

tolkningȱafȱsinȱegenȱvirkelighedȱiȱsinȱspecifikkeȱhandlemæssigeȱsammenhængȱ harȱafȬ
gørendeȱbetydningȱsåvelȱteoretiskȱsomȱiȱetȱempiriskȱperspektiv,ȱmenȱvæsentligtȱerȱdetȱ
atȱ betone,ȱ atȱ subjektetsȱ fortolkningȱ afȱ sinȱ virkelighed,ȱ sineȱ handlemulighederȱ ogȱ sinȱ
deltagelseȱ netopȱ erȱ enȱ fortolkningȱ udȱ fraȱ enȱ bestemtȱ positionȱ (Laveȱ &ȱ Wenger,ȱ 2004;ȱ
Dreier,ȱ 2004),ȱ ogȱ atȱ denneȱ positionȱ blandtȱ andreȱ positionerȱ iȱ denȱ sammeȱ praksisȱ kanȱ
antageȱmangeȱforskelligeȱfortolkninger.ȱ
ȱ

Begrebetȱ livsførelseȱ viserȱ henȱ til,ȱ atȱ subjektetȱ heleȱ tidenȱ aktivtȱ forholderȱ sigȱ tilȱ

samfundetȱogȱløbendeȱforsøgerȱatȱudvideȱsineȱhandlemulighederȱheri.ȱPåȱdenneȱmådeȱ
kanȱdetȱargumenteres,ȱatȱsubjektetȱbådeȱerȱmedȱtilȱatȱforandreȱogȱskabeȱsamfundetȱpåȱsammeȱ
tidȱ ogȱ sammenȱ medȱ andreȱ (Holzkamp,ȱ 1998).ȱ Heriȱ betonesȱ såledesȱ enȱ grundlæggendeȱ
forståelseȱaf,ȱatȱlivsførelsesbegrebetȱsomȱteoretiskȱbegrebȱkanȱmedvirkeȱtilȱbådeȱatȱforȬ
bindeȱ ogȱ overskrideȱ deȱ klassiskeȱ problemerȱ indenȱ forȱ socialvidenskaberne,ȱ idetȱ derȱ
heleȱ tidenȱ foregårȱ enȱ formidlingȱ mellemȱ samfundsmæssigeȱ betingelserȱ ogȱ subjektetsȱ
livsførelseȱfremȱforȱetȱentenȱeller.ȱȱ
ȱ

Manȱkanȱpåȱmangeȱmåderȱsige,ȱatȱforudsætningenȱforȱatȱskabeȱenȱdybereȱforståȬ

elseȱaf,ȱhvadȱderȱharȱbetydningȱforȱnetopȱdeȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱderesȱhverdagȱ
ogȱdeȱ problemer,ȱdeȱ møder,ȱ ogȱudviklingenȱafȱ fremadrettedeȱ socialpædagogiskeȱ indȬ
satserȱpåȱområdet,ȱkalderȱpå,ȱatȱdeȱungesȱperspektiverȱsomȱaktivtȱhandlendeȱsubjekterȱ
iȱderesȱegenȱspecifikkeȱlivspraksisȱinddrages,ȱidetȱnetopȱdetteȱperspektivȱgørȱdetȱmuȬ
ligtȱ atȱ indfangeȱ enȱ størreȱ ogȱ bredereȱ delȱ afȱ detȱ megetȱ komplekseȱ sociale,ȱ politiskeȱ ogȱ
retsligeȱområde,ȱderȱknytterȱsigȱtilȱungeȱiȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ

Alleȱmenneskersȱlivȱerȱvævetȱindȱiȱmangeȱforskellige,ȱsammensatteȱogȱofteȱkomȬ

plekseȱsammenhænge,ȱdetȱgælderȱnaturligvisȱogsåȱforȱnetopȱdeȱunge,ȱderȱerȱiȱfokusȱiȱ
nærværendeȱ sammenhæng,ȱ ogȱ detȱ erȱ såledesȱ centraltȱ atȱ indkredse,ȱ hvordanȱ ogȱ påȱ
hvilkeȱmåderȱdeȱforskelligeȱogȱkomplekseȱsammenhængeȱharȱbetydningȱforȱdeȱungesȱ
hverdagȱogȱudvikling,ȱmenȱogsåȱfor,ȱhvordanȱdeȱungeȱhandlerȱiȱderesȱlivspraksis,ȱbådeȱ
nuȱogȱfremad.ȱLivsførelsesbegrebetȱerȱsåledesȱcentraltȱforbundetȱmedȱanalyserneȱafȱdeȱ
unge,ȱderesȱbevægelserȱogȱhandlingerȱiȱderesȱegetȱliv,ȱnetopȱmedȱfokusȱpåȱatȱindfangeȱ
deȱ mangeȱ forskelligeȱ ogȱ komplekseȱ sammenhænge,ȱ somȱ deȱ ungeȱ indgårȱ i.ȱ Begrebetȱ
livsførelseȱ kanȱ imidlertidȱ forekommeȱ enȱ anelseȱ abstraktȱ ogȱ kanȱ derforȱ iȱ nærværendeȱ
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sammenhængȱoversættesȱtilȱbegrebetȱhverdagsliv.ȱHverdagslivsbegrebetȱerȱnogetȱmereȱ
konkret,ȱisærȱforȱdeȱunge,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektetȱogȱdermedȱogsåȱiȱdenȬ
neȱrapportȱ–ȱdetȱerȱaltȱandetȱligeȱvæsentligtȱmereȱkonkretȱatȱspørgeȱtil,ȱhvordanȱderesȱ
hverdagȱserȱud,ȱhvadȱdeȱtænkerȱogȱfølerȱomȱderesȱliv,ȱhvadȱdeȱforetagerȱsigȱiȱhverdaȬ
gen,ȱ endȱ atȱ spørgeȱ tilȱ deresȱ livsførelse.ȱ Sådanneȱ praktiskeȱ foranstaltningerȱ kanȱ synesȱ
enklere,ȱsåȱsnartȱdeȱungeȱselvȱskalȱværeȱmedȱiȱforskningsforløbetȱogȱbidrageȱmedȱderesȱ
egneȱperspektiver,ȱogȱderforȱfastholdesȱhverdagslivsbegrebetȱogså,ȱmenȱmedȱenȱteoreȬ
tiskȱreferenceȱtilȱdenȱkritiskeȱpsykologisȱforståelseȱafȱbegrebetȱlivsførelse.ȱȱ
ȱ

Denneȱ teoretiskeȱ placeringȱ bevirker,ȱ atȱ derȱ somȱ udgangspunktȱ tagesȱ afsætȱ iȱ enȱ

specifikȱ formuleretȱ videnskabsteoretiskȱ forståelseȱ afȱ mennesketȱ ogȱ betydningenȱ afȱ
mennesketsȱ handlinger,ȱ denȱ såkaldteȱ subjektvidenskabeligeȱ metodikȱ (Holzkamp,ȱ 1983,ȱ
1998;ȱDreier,ȱ1979,ȱ2001).ȱMedȱsubjektvidenskabeligȱhenvisesȱderȱtilȱdenȱkritiskeȱpsykoȬ
logisȱ grundlæggendeȱ metateoretiskeȱ antagelseȱ omȱ mennesketȱ somȱ etȱ aktivtȱ subjektȱ iȱ
sinȱ specifikkeȱ samfundsmæssigeȱ sammenhæng.ȱ Konkretȱ betyderȱ detteȱ perspektiv,ȱ atȱ
manȱikkeȱkanȱforetageȱenȱanalyseȱafȱmennesketȱudenȱsamtidigȱatȱinddrageȱenȱanalyseȱ
afȱmennesketsȱdeltagelseȱiȱsinȱsocialeȱpraksis.ȱȱ
ȱ

DeȱeksisterendeȱpsykologiskeȱtraditionerȱblevȱkritiseretȱforȱikkeȱatȱinddrageȱforȬ

ståelsenȱ ogȱ betydningenȱ afȱ mennesketsȱ aktiveȱ deltagelseȱ iȱ samfundslivetȱ somȱ enȱ
grundlæggendeȱdelȱafȱdenȱteoretiskeȱogȱmetodiskeȱanalyse:ȱ
ȱ
”…ȱatȱfremgangsmådenȱtilȱatȱopnåȱerkendelseȱiȱdenȱtraditionelleȱpsykologiȱiȱbredereȱforȬ
stand,ȱaltsåȱinkl.ȱpsykoanalysen,ȱprincipieltȱmåȱansesȱatȱværeȱvæsentligtȱbundetȱtilȱfremȬ
hævedeȱstandardsituationer,ȱforskerenȱharȱfrembragt;ȱ”eksperimentet”ȱogȱdenȱ”terapeutiȬ
skeȱsetting”ȱ(Holzkamp,ȱ1998,ȱp.ȱ15).ȱ
ȱ
Medȱ denneȱ kritikȱ harȱ denȱ kritiskeȱ psykologiȱ såledesȱ tagetȱ sitȱ teoretiskeȱ afsætȱ vedȱ atȱ
positionereȱ betydningenȱ afȱ atȱ anskueȱ mennesketȱ somȱ enȱ delȱ afȱ samfundet,ȱ bådeȱ iȱ sinȱ
værenȱogȱsinȱhandling.ȱȱ
ȱ

Højholtȱ (2005)ȱ anvenderȱ begrebetȱ dialektiskȱ struktur,ȱ derȱ belyser,ȱ hvorledesȱ derȱ iȱ

denneȱsammenhængȱerȱetȱsærligtȱfokusȱpåȱdeȱsocialeȱstrukturer,ȱsomȱmenneskerȱindȬ
gårȱogȱhandlerȱi,ȱogȱhvordanȱdeȱsocialeȱstrukturerȱpåȱsammeȱtidȱerȱbådeȱbetingelserȱogȱ
mulighederȱforȱmenneskerȱiȱetȱsocialtȱpraksisfællesskab.ȱDerȱerȱsåledesȱikkeȱtaleȱom,ȱatȱ
strukturerneȱ erȱ fastlagteȱ ogȱ uforanderlige,ȱ menȱ atȱ strukturerneȱ erȱ udvikletȱ gennemȱ
menneskersȱdeltagelseȱiȱogȱmedȱhinandenȱogȱheleȱtidenȱerȱunderȱudviklingȱogȱforanȬ
dring.ȱ Daginstitutionenȱ erȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ etȱ eksempelȱ påȱ enȱ praksisstruktur,ȱ
hvoriȱmenneskerȱhandler.ȱIȱdenneȱpraksisstrukturȱindgårȱbådeȱbørnene,ȱderesȱforældreȱ
ogȱdeȱprofessionelleȱforȱblotȱatȱnævneȱdeȱmestȱindlysende,ȱogȱalleȱdisseȱparterȱerȱbådeȱ
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hinandensȱbetingelserȱogȱmulighederȱiȱdenȱselvȱsammeȱstruktur.ȱStrukturbegrebetȱskalȱ
såledesȱikkeȱforståsȱsomȱnoget,ȱderȱerȱfastlagtȱogȱuforanderligt,ȱmenȱviserȱderimodȱhenȱ
til,ȱ”atȱmenneskerȱhandlerȱiȱogȱmedȱstrukturer”ȱ(Højholt,ȱ2005,ȱp.ȱ32).ȱ
ȱȱ

3.5. Udsatte børn og unge – eller børn og unge med dobbelte kompetencer?
DetȱkanȱsynesȱganskeȱforvirrendeȱatȱfastholdeȱetȱfokusȱpåȱbådeȱbørnȱogȱungeȱiȱnærvæȬ
rendeȱsammenhæng,ȱalȱdenȱstundȱatȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱforskningsproȬ
jektetȱogȱindgårȱiȱformidlingenȱiȱdenneȱrapport,ȱalleȱerȱiȱalderenȱ16Ȭ29ȱår.ȱDeȱunge,ȱderȱ
harȱbidragetȱiȱprojektet,ȱvilȱformodentligtȱopleveȱdetteȱganskeȱforvirrende,ȱalȱdenȱstundȱ
atȱdeȱjoȱnetopȱerȱungeȱmænd,ȱsomȱpåȱmangeȱmåderȱharȱlagtȱbarndommenȱbagȱsig,ȱogȱ
forȱ fleresȱ vedkommendeȱ ogsåȱ erȱ godtȱ påȱ vejȱ indȱ iȱ deresȱ voksenliv.ȱ Nårȱ betegnelsenȱ
børnȱogȱungeȱbringesȱiȱspil,ȱskyldesȱdetȱnetopȱdetteȱafsnit,ȱhvorȱfokusȱerȱpåȱforståelserȱ
afȱ udsathedȱ ogȱ argumentationenȱ for,ȱ atȱ netopȱ denneȱ gruppeȱ afȱ ungeȱ mændȱ førstȱ ogȱ
fremmestȱ teoretiskȱ ogȱ analytiskȱ måȱ anskuesȱ somȱ unge,ȱ derȱ påȱ forskelligȱ visȱ befinderȱ
sigȱ iȱ socialeȱ nødsituationerȱ ogȱ iȱ udsatteȱ livsforholdȱ –ȱ ogȱ som,ȱ viȱ skalȱ seȱ iȱ analyserne,ȱ
ogsåȱharȱgjortȱdetȱpåȱforskelligȱvisȱgennemȱderesȱbarndomȱ(Mathiesen,ȱ1999).ȱ
ȱ

UdsathedȱblandtȱbørnȱogȱungeȱerȱførstȱogȱfremmestȱvanskeligtȱatȱadskilleȱiȱtydeȬ

ligeȱalderskategoriseringer,ȱalȱdenȱstundȱatȱforskningȱogȱvidensudviklingenȱnetopȱsåȱatȱ
sigeȱharȱenȱstærkȱtraditionȱforȱatȱgribeȱtilbageȱiȱlivetȱforȱatȱfindeȱårsagsforklaringerȱpåȱ
udsatheden,ȱofteȱentenȱhosȱbarnetȱiȱbarndommensȱforløbȱellerȱsubsidiærtȱiȱbarnetsȱfaȬ
milieȱofteȱbegrundetȱiȱfamilieforhold,ȱinteraktionerȱmellemȱbarnȱogȱforældreȱellerȱmelȬ
lemȱbarnetsȱforældreȱ(Petersen,ȱ2013).ȱViȱharȱaltsåȱatȱgøreȱmedȱenȱartȱ”tungȱvisdom”,ȱ
derȱviserȱhenȱtil,ȱatȱnårȱetȱungtȱmenneskeȱerȱiȱvanskelighederȱpåȱforskelligȱmådeȱiȱsinȱ
tilværelse,ȱsåȱerȱdetȱmuligtȱatȱgribeȱbagudrettetȱogȱfindeȱenȱmængdeȱtungeȱårsagsforȬ
klaringerȱiȱbarndommenȱogȱiȱbarndommensȱopvækstȬȱogȱfamilieforhold.ȱDetȱkanȱderȬ
forȱsynesȱmeningsfuldtȱatȱfastholde,ȱatȱnårȱblikketȱretterȱsigȱmodȱteoretiskeȱforståelserȱ
ogȱindkredsningȱafȱudsathed,ȱsåȱomfatterȱdetteȱbådeȱbørnȱogȱungeområdet,ȱdaȱviȱellersȱ
kunȱganskeȱvanskeligtȱkanȱindfangeȱenȱrækkeȱafȱdeȱdominerendeȱteoretiskeȱforståelserȱ
påȱnetopȱdetteȱforskningsområde.ȱ
ȱ

Forskningsområdetȱknyttetȱtilȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱungeȱerȱikkeȱetȱentydigtȱ

forskningsfelt,ȱmenȱderimodȱetȱfelt,ȱderȱbestårȱafȱmangeȱforskelligeȱvidenskabeligeȱdiȬ
scipliner,ȱsomȱbådeȱomfatterȱdenȱsamfundsvidenskabelige,ȱdenȱantropologiskeȱogȱdenȱ
psykologiskeȱvidenskabȱforȱblotȱatȱnævneȱnogleȱafȱdeȱdiscipliner,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱ
erȱoptagetȱafȱudsathedȱ blandtȱbørnȱogȱunge.ȱIȱsagensȱnaturȱåbnerȱdenneȱ mangfoldigȬ
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hedȱafȱdisciplinerȱogsåȱforȱetȱutalȱafȱforskelligeȱmetodiskeȱogȱteoretiskeȱtilgangeȱtilȱbåȬ
deȱbørnȱogȱungeȱsåvelȱsomȱtilȱforståelsenȱafȱudsathed.ȱȱ
ȱ

Heltȱcentraltȱerȱdet,ȱatȱnårȱdeȱungesȱegneȱperspektiverȱinddrages,ȱsåȱhandlerȱudȬ

sathedȱikkeȱkunȱomȱdeȱungesȱproblemerȱellerȱomȱforældrenesȱproblemer,ȱmenȱiȱlangtȱ
højereȱgradȱomȱnuanceredeȱogȱofteȱmegetȱkomplekseȱsocialeȱforhold.ȱForholdȱsomȱofteȱ
harȱ væretȱ udenȱ forȱ denȱ ungesȱ egenȱ rækkeviddeȱ atȱ haveȱ indflydelseȱ på,ȱ forȱ eksempelȱ
opvækstȱ iȱ specifikkeȱ udsatteȱ boligområder,ȱ hvorȱ bandegrupperingerȱ ogȱ kriminalitetȱ
prægerȱhverdagslivetȱsåvelȱsomȱvanskelighederȱvedȱatȱopnåȱadgangȱtilȱuddannelseȱogȱ
arbejde.ȱPointenȱherȱer,ȱatȱnetopȱdisseȱmegetȱkomplekseȱsocialeȱforholdȱofteȱitalesættesȱ
somȱdeȱungesȱegneȱindividuelleȱproblemer,ȱalternativtȱ–ȱogȱmegetȱofteȱ–ȱsomȱforældreȬ
nesȱ problemer,ȱ mensȱ deȱ komplekseȱ socialeȱ ogȱ samfundsmæssigeȱ problemstillingerȱ
sløresȱ–ȱogȱtilȱtiderȱenddaȱforsvinderȱheltȱudȱafȱproblemforståelsen.ȱ
Knyttetȱ tilȱ forskningsfeltetȱ omȱ udsathedȱ blandtȱ børnȱ ogȱ ungeȱ tegnerȱ derȱ sigȱ toȱ overȬ
ordnedeȱforklaringsrammer,ȱ henholdsvisȱ enȱstrukturelȱogȱenȱindividorienteretȱ(PeterȬ
sen,ȱ2006,ȱ2009,ȱ2014)ȱsomȱgrafiskȱillustreresȱiȱnedenståendeȱfigur.ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
Figurȱ1ȱ
ȱ
Denȱstrukturelleȱforklaringsrammeȱviserȱhenȱtilȱteorier,ȱderȱåbnerȱforȱanalyserȱafȱsamȬ
fundsmæssigeȱ forhold,ȱ derȱ medførerȱ udsathed,ȱ mensȱ denȱ individorienteredeȱ overveȬ
jendeȱpegerȱpåȱpsykologiskeȱogȱpsykiatriskeȱteorier,ȱhvorȱoptagethedenȱprimærtȱerȱpåȱ
barnet/ellerȱdenȱungesȱadfærdsvanskeligheder.ȱEnȱtilsvarendeȱinddelingȱblevȱforetagetȱ
iȱ kapitelȱ 2,ȱ hvorȱ enȱ gennemgangȱ afȱ forskningȱ påȱ bandeområdet,ȱ herunderȱ forståelserȱ
ogȱteoretiskeȱperspektiverȱpåȱbandegrupperingersȱopståen,ȱvedholdenhedȱogȱdeȱungeȱiȱ
bandegrupperinger,ȱ blevȱ belyst.ȱ Oprindeligtȱ blevȱ denneȱ inddelingȱ iȱ henholdsvisȱ enȱ
strukturelȱ ogȱ enȱ individorienteretȱ forklaringsrammeȱ indkredsetȱ netopȱ knyttetȱ tilȱ udȬ
sathedȱ blandtȱ børnȱ ogȱ ungeȱ (seȱ ogsåȱ Petersen,ȱ 2006ȱ ogȱ 2009,ȱ hvorȱ disseȱ inddelingerȱ
belyses).ȱIȱnærværendeȱsammenhængȱskalȱnetopȱdeȱtoȱforklaringsrammerȱogȱteoretiskeȱ
perspektiver,ȱderȱdominererȱindenȱforȱhenholdsvisȱdetȱ eneȱogȱdetȱandetȱområde,ȱdisȬ
kuteres.ȱȱ
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Manȱkunneȱnemtȱforanledigesȱtilȱatȱfindeȱenkleȱogȱsimpleȱforklaringsmodellerȱpåȱ

udsathedȱ blandtȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ menȱ påȱ trodsȱ afȱ denneȱ inddelingȱ iȱ henholdsvisȱ enȱ
strukturelȱogȱenȱindividorienteretȱrammeȱforenklerȱdetȱpåȱingenȱmådeȱkompleksitetenȱ
iȱ forståelsenȱ afȱ begrebetȱ udsathed.ȱ Derȱ erȱ netopȱ taleȱ omȱ etȱ megetȱ komplekstȱ område,ȱ
hvorȱdetȱerȱganskeȱvanskeligtȱatȱindkredse,ȱhvilkeȱbørnȱogȱungeȱderȱerȱudsatte,ȱhvorȬ
når,ȱiȱhvilketȱomfang,ȱhvorȱlængeȱogȱhvadȱderȱkanȱhjælpeȱtilȱatȱmodvirkeȱudsatheden.ȱ
Påȱ sinȱ visȱ villeȱ detȱ væreȱ nærliggendeȱ atȱ slutte,ȱ atȱ enȱ enkeltȱ teoriȱ ellerȱ enȱ entydigȱ anȬ
vendelseȱafȱenȱforklaringsmodelȱvilleȱafhjælpeȱalleȱdisseȱspørgsmål,ȱmenȱsådanȱerȱdetȱ
ingenlunde.ȱNogleȱperspektiverȱåbnerȱforȱnogleȱmuligeȱforklaringerȱogȱløsninger,ȱatterȱ
andreȱpegerȱheltȱandreȱstederȱhen.ȱȱ

3.5.1. En strukturel forklaringsramme på udsathed blandt børn og unge
Indenȱ forȱ denȱ strukturelleȱ forklaringsrammeȱ harȱ isærȱ denȱ uddannelsessociologiskeȱ
forskningȱmedvirketȱtilȱatȱbydeȱindȱmedȱteoretiskȱogȱempiriskȱbaseredeȱforståelserȱaf,ȱ
hvadȱderȱerȱpåȱspilȱiȱetȱsamfundsmæssigtȱperspektiv,ȱnårȱviȱskalȱforståȱudsathedȱblandtȱ
børnȱogȱungeȱ(Hansen,ȱ2003,ȱ2005).ȱ
ȱ

Iȱ detȱ uddannelsessociologiskeȱ perspektivȱ harȱ isærȱ Hansensȱ (1986,ȱ 1988,ȱ 2003,ȱ

2005)ȱ generationsforskningȱ givetȱ væsentligeȱ bidragȱ tilȱ forståelsenȱ afȱ begreberneȱ socialȱ
reproduktionȱogȱsocialȱmobilitet.ȱHansenȱbelyserȱsåledes,ȱatȱdetȱtilȱstadighed,ȱpåȱtrodsȱafȱ
velfærdssamfundetsȱudvikling,ȱerȱsværereȱforȱbørn,ȱfraȱdetȱHansenȱ(2003,ȱ2005)ȱbetegȬ
nerȱsomȱarbejderklassen,ȱatȱopnåȱadgangȱtilȱlængereȱvideregåendeȱuddannelser,ȱbedreȱ
jobȱogȱderigennemȱogsåȱbedreȱboligforholdȱogȱandreȱsocialeȱgoder.ȱHerȱanvendesȱbeȬ
grebetȱ livschancer,ȱ derȱ defineresȱ somȱ forskelleȱ iȱ positionerȱ iȱ samfundsstrukturenȱ ogȱ
knytterȱanȱtilȱetȱfokusȱpåȱdenȱsamfundsmæssigeȱsocialeȱulighed,ȱderȱtræderȱfremȱiȱformȱ
afȱ forskelleȱ iȱ leveforholdȱ mellemȱ deȱ forskelligeȱ socialeȱ klasserȱ (Hansen,ȱ 2003,ȱ 2005).ȱ
Begrebetȱchanceulighedȱviserȱhenȱtilȱstrukturelleȱogȱsamfundsskabteȱforskelleȱiȱadgangȱ
tilȱ uddannelseȱ ogȱ arbejdeȱ ogȱ argumenteresȱ såledesȱ ikkeȱ somȱ denȱ enkelteȱ ungesȱ egetȱ
ansvarȱogȱviljeȱiȱforholdȱtilȱatȱgennemføreȱenȱskolegangȱogȱuddannelse.ȱȱ
ȱ

Atȱderȱfortsat,ȱpåȱtrodsȱafȱsamfundsmæssigeȱforandringer,ȱkanȱidentificeresȱmarȬ

kanteȱ socialeȱ forskelleȱ iȱ uddannelsessøgning,ȱ såvelȱ somȱ iȱ hvilketȱ uddannelsesniveauȱ
individetȱopnårȱgennemȱsinȱlivstid,ȱerȱvelunderbyggetȱblandtȱandetȱgennemȱHansensȱ
(1986,ȱ1988)ȱgenerationsundersøgelser.ȱSåledesȱerȱdetȱempiriskȱpåvist,ȱatȱderȱpåȱtrodsȱafȱ
deȱ senereȱ årtiersȱ samfundsmæssigeȱ forandringerȱ fortsatȱ erȱ flestȱ børnȱ afȱ forældreȱ fraȱ
mellemlangeȱogȱlangeȱvideregåendeȱuddannelser,ȱderȱselvȱfårȱenȱmellemlangȱellerȱlangȱ
videregåendeȱuddannelse.ȱHerȱoverforȱvisesȱdetȱsåledesȱogså,ȱatȱbørnȱfraȱikkeȬfaglærteȱ
arbejderhjemȱofteȱselvȱforbliverȱiȱufaglærtȱarbejde.ȱTalleneȱfraȱHansensȱgenerationsunȬ
dersøgelser,ȱderȱharȱfulgtȱenȱgenerationsȱlivsforløbȱfraȱ14Ȭårsȱalderenȱiȱ1968ȱogȱfremȱtilȱ
ȱ
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38Ȭårsalderenȱ iȱ 1992,ȱ erȱ interessanteȱ iȱ denneȱ sammenhæng.ȱ Resultaterneȱ fraȱ undersøȬ
gelsenȱviser,ȱatȱulighedenȱnemligȱpåȱsammeȱtidȱerȱbådeȱgenerelȱogȱsystematisk.ȱMedȱgeȬ
nerelȱhenvisesȱtil,ȱatȱdenȱsocialeȱulighedȱgenfindesȱindenȱforȱalleȱdeȱkomponenter,ȱsomȱ
derȱundersøges.ȱMedȱsystematiskȱhenvisesȱderȱtil,ȱatȱdeȱgodeȱogȱeftertragtedeȱlevevilȬ
kårȱfindesȱblandtȱdeȱbedstȱuddannedeȱogȱomvendt,ȱatȱdeȱbelastedeȱlevevilkårȱgenfinȬ
desȱ blandtȱ deȱ dårligstȱ uddannede.ȱ Hansenȱ (1986,ȱ 1988)ȱ påviserȱ hertil,ȱ atȱ forholdȱ somȱ
sygdom,ȱskilsmisse,ȱgenereltȱdårligeȱlevekårȱsåvelȱsomȱarbejdsmæssigeȱbevægelsesmuȬ
lighederȱ direkteȱ erȱ knyttetȱ tilȱ forældresȱ (ogȱ børnenes)ȱ skoleȬȱ ogȱ uddannelsesforhold,ȱ
ellerȱmedȱandreȱordȱjoȱhøjereȱuddannelseȱjoȱbedreȱlevevilkårȱsetȱiȱetȱgenereltȱperspekȬ
tiv.ȱ
ȱ

Begrebetȱlivschancerȱerȱheltȱcentralt,ȱidetȱdetȱåbnerȱforȱatȱflytteȱfokusȱfraȱdenȱenȬ

keltesȱ egenȱ (mangelfulde)ȱ formåenȱ ogȱ henȱ påȱ selveȱ samspilletȱ mellemȱ individȱ ogȱ syȬ
stem.ȱ Livschancebegrebetȱ erȱ såledesȱ ikkeȱ enȱ karakteristikȱ ellerȱ etȱ kendetegnȱ vedȱ detȱ
enkelteȱindivid,ȱmenȱderimodȱenȱkarakteristikȱafȱdeȱforskelligeȱpositionerȱiȱsamfundsȬ
strukturen,ȱ ellerȱ somȱ Hansenȱ megetȱ præcistȱ betonerȱ det,ȱ erȱ livschancerȱ etȱ spørgsmålȱ
omȱfåȱellerȱmangeȱvalgmulighederȱgennemȱlivsforløbetȱ(Hansen,ȱ2003).ȱ
ȱ

Internationalȱforskningȱ(DeȱGraafȱetȱal.,ȱ2000;ȱDiPrete,ȱ2000;ȱBreenȱ&ȱGoldthorpe,ȱ

2001)ȱindkredserȱforȱeksempel,ȱatȱderȱpåȱtrodsȱafȱdeȱsamfundsmæssigeȱvelfærdsinstanȬ
serȱ ogȱ denȱ generelleȱ ekspansionȱ iȱ uddannelseȱ iȱ denȱ vestligeȱ verdenȱ fortsatȱ kanȱ arguȬ
menteresȱfor,ȱatȱsocialȱarvȱstadigȱspillerȱindȱiȱforholdȱtilȱindividetsȱuddannelsesmæssiȬ
geȱ mulighederȱ (ogȱ begrænsninger).ȱ Iȱ enȱ undersøgelseȱ foretagetȱ afȱ Shavitȱ &ȱ Blossfeldȱ
(1993)ȱ visteȱ resultaterne,ȱ atȱ derȱ fortsatȱ iȱ enȱ langȱ rækkeȱ vestligeȱ landeȱ kunneȱ påvisesȱ
denneȱformȱforȱuddannelsesmæssigȱstabilitet,ȱogȱatȱdetȱkunȱvarȱlandeȱsomȱSverigeȱogȱ
Holland,ȱ derȱ kunneȱ påviseȱ enȱ tydeligȱ reduceringȱ iȱ forholdȱ tilȱ faderensȱ uddannelsesȬ
baggrundȱ ogȱ arbejdsmæssigeȱ placeringȱ måltȱ iȱ forholdȱ tilȱ børnenesȱ uddannelseȱ ogȱ arȬ
bejdsmæssigeȱplacering.ȱDeȱGraafȱetȱal.ȱ(2000)ȱharȱiȱenȱefterfølgendeȱundersøgelseȱforeȬ
tagetȱ medȱ udgangspunktȱ iȱ detȱ hollandskeȱ skolesystemȱ dogȱ påvist,ȱ atȱ etȱ forholdȱ somȱ
forældresȱ læseadfærdȱ harȱstorȱindflydelseȱ påȱ børnenesȱsenereȱskoleȬȱ ogȱuddannelsesȬ
mulighederȱforståetȱsåledes,ȱatȱhvisȱforældreneȱlæserȱsystematiskȱmedȱbørnene,ȱsåȱåbȬ
nesȱ derȱ såȱ atȱ sigeȱ opȱ forȱ enȱ forøgelseȱ afȱ børnenesȱ uddannelsesmæssigeȱ chancer,ȱ ogsåȱ
selvomȱderȱerȱtaleȱomȱbørnȱfraȱforældreȱmedȱlavtȱuddannelsesniveau.ȱImidlertidȱerȱdetȱ
tilȱ stadighedȱ vanskeligtȱ forȱ børnȱ fraȱ lavindkomstfamilierȱ atȱ trængeȱ igennemȱ skolesyȬ
stemet.ȱȱ
ȱ
”…andȱifȱtheȱcontrolȱoverȱtheseȱculturalȱdispositionsȱisȱrewardedȱinȱtheȱeducationalȱsyȬ
stem,ȱtheȱculturalȱreproductionȱexplanationȱofȱsocialȱinequalityȱinȱeducationalȱstratificaȬ
tionȱseemsȱtoȱbeȱvalid”ȱ(DeȱGraafȱetȱal.,ȱ2000,ȱp.ȱ96).ȱ
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ȱ
Deȱ strukturelleȱ perspektiverȱ påȱ forståelsenȱ afȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ ungesȱ livsbetingelserȱ
medvirkerȱtilȱatȱindkredseȱenȱrækkeȱsamfundsmæssigtȱorganiseredeȱulighedsbetingelȬ
ser,ȱderȱhverȱforȱsigȱogȱsammenȱvirkerȱindȱpåȱbørnȱogȱungesȱtilværelse,ȱmenȱharȱimidȬ
lertidȱ ogsåȱ denȱ begrænsning,ȱ atȱ deȱ ikkeȱ kommerȱ tætȱ påȱ deȱ processerȱ ogȱ strukturer,ȱ
somȱvirkerȱindȱpåȱdetȱlevedeȱliv.ȱDetȱerȱsåledesȱiȱdisseȱstrukturelleȱperspektiverȱvanskeȬ
ligtȱatȱindfange,ȱhvadȱdetȱer,ȱderȱgørȱatȱnogleȱbørnȱogȱunge,ȱpåȱtrodsȱafȱderesȱproblemȬ
fyldteȱogȱ udsatteȱopvækstforhold,ȱ alligevelȱ ikkeȱselvȱudviklerȱ problemerȱ iȱ deresȱ vokȬ
senliv,ȱogȱhvilkeȱforholdȱderȱgørȱdetȱsærligtȱvanskeligtȱforȱandreȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱ
atȱklareȱsigȱiȱderesȱbarndomȬȱogȱungdomsliv.ȱ

3.5.2. Udsathed i et individorienteret perspektiv
Forståelserȱ afȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ ungeȱ erȱ ikkeȱ fastlagteȱ ogȱ uforanderlige,ȱ menȱ derimodȱ
bevægeligeȱ ogȱ tætȱ forbundetȱ tilȱ skiftendeȱ historiske,ȱ socialpolitiskeȱ ogȱ kulturelleȱ forȬ
andringer,ȱ somȱ heleȱ tidenȱ ændreȱ forståelserneȱ afȱ udsathedȱ (Erlandsenȱ etȱ al.,ȱ 2015).ȱ
Netopȱdenneȱpointeȱerȱvæsentligȱatȱfastholdeȱogȱviserȱsigȱsærligȱbetydningsfuld,ȱnårȱviȱ
kiggerȱnærmereȱpåȱdeȱteoretiskeȱperspektiver,ȱderȱerȱoptagetȱafȱudsathed,ȱsetȱiȱetȱindiȬ
vidorienteretȱ perspektiv.ȱ Herȱ bringesȱ enȱ rækkeȱ forståelserȱ ind,ȱ somȱ isærȱ erȱ forankretȱ
indenȱforȱdetȱpsykologiskeȱogȱpsykiatriskeȱforskningsområde,ȱsærligtȱknyttetȱtilȱudvikȬ
lingspsykologienȱ ogȱ særligtȱ knyttetȱ tilȱ forskningenȱ iȱ børnȱ ogȱ ungeȱ medȱ forȱ eksempelȱ
diagnoser.ȱSærligtȱWoodheadȱ(1997)ȱharȱargumenteretȱfor,ȱatȱnetopȱforståelserȱafȱbørnȱ
ogȱunge,ȱderesȱudviklingȱogȱiȱforlængelseȱherafȱforståelserȱafȱudviklingsmæssigeȱvanȬ
skelighederȱofteȱbelysesȱsomȱfaktuelleȱsandhedsmæssigeȱforhold,ȱsomȱiȱvirkelighedenȱ
erȱkamufleredeȱindȱiȱdetȱeksisterendeȱsamfundsȱkulturelleȱogȱsocialpolitiskeȱværdierȱogȱ
derforȱharȱmegetȱlidtȱatȱgøreȱmedȱbørnȱogȱungesȱreelleȱudvikling.ȱȱ
ȱ

IndenȱforȱdetȱindividuelleȱperspektivȱharȱforskningenȱiȱrisikoȱogȱbeskyttelsesfakȬ

torerȱhosȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱ(Rutter,ȱ1985,ȱ2000)ȱligeledesȱmedvirketȱtilȱatȱskabeȱviȬ
denȱomȱudsatteȱbørn,ȱspecifiktȱknyttetȱtilȱenȱidentificeringȱafȱenȱrækkeȱsåkaldteȱrisikoȬ
faktorer,ȱaltsåȱfaktorerȱderȱforskningsmæssigtȱindkredserȱrisikoenȱforȱenȱopvækstȱpræȬ
getȱafȱudsathed.ȱForskningenȱiȱrisiciȱknytterȱdogȱsamtidigȱogsåȱanȱtilȱidentificeringȱafȱ
beskyttelsesfaktorerȱ hosȱ barnet/denȱ ungeȱ ellerȱ iȱ relationȱ tilȱ barnetsȱ miljøȱ ogȱ henviserȱ tilȱ
faktorerȱellerȱforhold,ȱderȱpåȱtrodsȱafȱsocialtȱudsatteȱopvækstbetingelserȱalligevelȱantaȬ
gesȱatȱvirkeȱbeskyttendeȱindȱoverforȱdenȱungesȱlivsudvikling.ȱȱ
ȱ

IndenȱforȱdenneȱforskningstraditionȱerȱderȱblandtȱandetȱofteȱanvendtȱetȱkvantitaȬ

tivtȱ forskningsdesign,ȱ derȱ gørȱ brugȱ afȱ deȱ såkaldteȱ forløbsundersøgelserȱ (Elder,ȱ 1999;ȱ
Elderȱetȱal.,ȱ1985;ȱWernerȱ&ȱSmith,ȱ1982;ȱ1992,ȱ2001;ȱFarberȱ&ȱEgeland,ȱ1987),ȱhvorȱenȱ

ȱ
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kohorteȱafȱbørn,ȱudvalgtȱudȱfraȱenȱrækkeȱvariable,ȱfølgesȱgennemȱ forȱeksempelȱbarnȬ
dom,ȱungdomȱogȱvoksenliv.ȱȱ
ȱ

Enȱ rækkeȱdanskeȱstudierȱharȱogsåȱ medvirketȱtilȱ atȱindkredseȱ såvelȱårsagerȱsomȱ

tegnȱ påȱ særligtȱ sværeȱ opvækstvilkårȱ ogȱ kanȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ anvendesȱ tilȱ atȱ
kommeȱtættereȱpå,ȱhvadȱderȱegentligtȱerȱpåȱtale.ȱSchultzȱJørgensenȱetȱal.ȱ(1993)ȱanvenȬ
derȱ forȱ eksempelȱ begrebetȱ risikobørn,ȱ derȱ omfatterȱ enȱ tredelingȱ mellemȱ børn,ȱ derȱ påȱ
forskelligȱ visȱ befinderȱ sigȱ iȱ enȱ risikozone;ȱ børnȱ derȱ varȱ egentligeȱ ”problembørn”,ȱ ogȱ
somȱalleredeȱhavdeȱværetȱudsatȱforȱomfattendeȱbelastendeȱforholdȱiȱderesȱopvækst,ȱogȱ
børnȱderȱvarȱ”truede”ȱiȱderesȱudvikling,ȱfordiȱdeȱhavdeȱoplevetȱalvorligeȱbelastninger,ȱ
derȱstilledeȱkravȱomȱsærligȱpædagogiskȱhjælp,ȱsamtȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱderȱomȬ
fatterȱbørn,ȱsomȱogsåȱharȱoplevetȱvanskelighederȱiȱderesȱopvækst,ȱmenȱhvorȱproblemȬ
stillingerneȱ ikkeȱ harȱ væretȱ såȱ omfattende,ȱ atȱ detȱ harȱ haftȱ afgørendeȱ indvirkningȱ påȱ
barnetsȱ udviklingȱ ogȱ trivsel.ȱ Undersøgelsensȱ konklusionerȱ påȱ daværendeȱ tidspunktȱ
medvirkedeȱpåȱsammeȱtidȱtilȱatȱangiveȱetȱcirkatalȱforȱomfangetȱafȱrisikobørnȱiȱdetȱdanȬ
skeȱsamfundȱtilȱmellemȱ10Ȭ15ȱ%.ȱTiȱårȱsenereȱharȱSchultzȱJørgensenȱ(2002)ȱindkredset,ȱ
påȱbaggrundȱafȱdenȱtidligereȱundersøgelse,ȱatȱgruppenȱafȱrisikobørnȱikkeȱerȱmindsketȱ
gennemȱdenneȱtiårigeȱperiode.ȱDerȱerȱsnarereȱtaleȱom,ȱatȱderȱindenȱforȱdenȱbeskrevneȱ
tredelingȱ kanȱ iagttagesȱ forøgelserȱ iȱ antalletȱ afȱ risikobørn.ȱ Gruppenȱ afȱ problembørnȱ
vurderesȱ såledesȱ atȱ væreȱ stegetȱ fraȱ deȱ dokumenteredeȱ 5ȱ %ȱ iȱ 1993ȱ medȱ grundlagȱ i,ȱ atȱ
derȱ forȱ detȱ førsteȱ kanȱ identificeresȱ enȱ stigningȱ iȱ antalletȱ afȱ børnȱ henvistȱ tilȱ specialunȬ
dervisning,ȱforȱdetȱandetȱenȱforøgelseȱafȱbørnȱmedȱmedicinske/neurologiskeȱdiagnoser,ȱ
ogȱforȱdetȱtredjeȱatȱandelenȱafȱbørnȱanbragtȱudenȱforȱhjemmetȱerȱnogenlundeȱkonstantȱ
overȱ denneȱ tiårigeȱ periode.ȱ Forȱ gruppenȱ afȱ truedeȱ børnȱ vurdererȱ Schultzȱ Jørgensenȱ
(2002)ȱligeledesȱatȱværeȱkonstantȱomkringȱcirkaȱ5ȱ%ȱogsåȱsetȱoverȱdenȱtiårigeȱperiode.ȱ
Denneȱvurderingȱskalȱsesȱiȱlysetȱaf,ȱatȱforekomstenȱafȱfamilierȱmedȱsocialeȱproblemerȱ
ikkeȱ erȱ mindsketȱ gennemȱ perioden,ȱ detȱ vilȱ sigeȱ detȱ kanȱ formodes,ȱ atȱ børneneȱ fortsatȱ
leverȱunderȱbelastendeȱforhold.ȱDerudoverȱinddragesȱiȱdenneȱsammenhængȱogsåȱbørn,ȱ
derȱvurderesȱsomȱisolerede/ensommeȱsåvelȱsomȱbørn,ȱderȱudsættesȱforȱmassivȱogȱhypȬ
pigȱ mobning.ȱ Forȱ denȱ sidsteȱ gruppeȱ afȱ børn,ȱ derȱ omfatterȱ børnȱ medȱ særligeȱ behov,ȱ
vurderesȱ derȱ ogsåȱ atȱ væreȱ enȱ stigningȱ iȱ relationȱ tilȱ tidsspændet,ȱ idetȱ henvisningerȱ tilȱ
PPRȱharȱværetȱstigendeȱgennemȱdenneȱperiode,ȱligeledesȱharȱforekomstenȱafȱskilsmisȬ
serȱ iȱ samfundet.ȱ Daȱ Schultzȱ Jørgensenȱ etȱ al.’sȱ (1993)ȱ undersøgelseȱ forȱ tiȱ årȱ sidenȱ indȬ
kredsede,ȱ atȱ derȱ formodentligtȱ varȱ taleȱ omȱ enȱ samletȱ gruppeȱ påȱ mellemȱ 10ȱ ogȱ 15ȱ %,ȱ
argumentererȱSchultzȱJørgensenȱ(2002)ȱimidlertid,ȱatȱderȱcirkaȱ10ȱårȱefterȱerȱtaleȱomȱenȱ
samletȱforøgelseȱafȱ antalletȱafȱrisikobørnȱogȱangiverȱtalletȱtilȱatȱværeȱmellemȱ15Ȭ20ȱ%.ȱ
HvisȱviȱtagerȱafsætȱiȱSchultzȱJørgensensȱ(2002)ȱantagelser,ȱsåȱkanȱderȱsåledesȱangivesȱenȱ
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stigningȱiȱantalletȱafȱsocialtȱudsatteȱbørnȱiȱdetȱdanskeȱsamfundȱ–ȱsetȱoverȱenȱtiårigȱperiȬ
ode.ȱ
ȱ

Enȱ delȱ afȱ denȱ forskning,ȱ somȱ isærȱ erȱ relevantȱ iȱ danskȱ sammenhængȱ knyttetȱ tilȱ

forklaringerȱ tilȱ udsathedȱ iȱ forbindelseȱ medȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ erȱ forestillingenȱ omȱ denneȱ
transmissionȱ afȱ vanskeligeȱ livsbetingelser,ȱ derȱ nærmestȱ pr.ȱ automatikȱ føresȱ fraȱ barnȬ
domȱ tilȱ voksenlivȱ ogȱ videreȱ tilȱ næsteȱ generation,ȱ ogȱ ofteȱ begrebssættesȱ somȱ negativȱ
socialȱarv.ȱ
ȱ

Negativȱsocialȱarvȱerȱetȱbegreb,ȱderȱførsteȱgangȱoptrådteȱhosȱdenȱsvenskeȱforskerȱ

Jonssonȱ(1969),ȱogȱsomȱhenvisteȱtil,ȱatȱderȱforekommerȱenȱoverførselȱafȱsocialeȱprobleȬ
merȱfraȱforældreȱtilȱbørn.ȱJonssonȱpræsenteredeȱimidlertidȱbegrebetȱiȱenȱmegetȱsnæverȱ
kvalitativȱsammenhængȱbaseretȱpåȱhansȱegetȱforskningsarbejdeȱmedȱenȱgruppeȱkrimiȬ
nelleȱ drengeȱ iȱ etȱ socialtȱ boligbyggeri,ȱ ogȱ Jonssonȱ anvendteȱ ikkeȱ begrebetȱ iȱ sinȱ senereȱ
forskning.ȱDerimodȱforskedeȱJonssonȱi,ȱhvordanȱdenȱnegativeȱsocialeȱarvȱkunneȱbrydesȱ
gennemȱsocialtȱarbejde.ȱAlligevelȱharȱbegrebetȱnegativȱsocialȱarvȱhaftȱenȱgennemslagsȬ
kraft,ȱsomȱkanȱværeȱsværȱatȱforståȱogsåȱherhjemmeȱiȱDanmark,ȱsåledesȱsomȱogsåȱEjrȬ
næsȱetȱal.ȱ(2005)ȱharȱbelyst.ȱ
ȱ

Iȱ denȱ danskeȱ forskningȱ erȱ begrebetȱ negativȱ socialȱ arvȱ blevetȱ videreudvikletȱ ogȱ

fremtræderȱ mereȱ nuanceretȱ ogȱ mindreȱ psykologiskȱ determineretȱ endȱ Johnsonsȱ (1969)ȱ
oprindeligeȱanvendelseȱafȱbegrebetȱ(Ploug,ȱ2003,ȱ2007a,ȱ2007b).ȱIȱForskningsprogramȬ
metȱ omȱ socialȱ arvȱ (Ploug,ȱ 2003,ȱ 2007a)ȱ anvendesȱ begrebetȱ socialȱ arvȱ udȱ fraȱ følgendeȱ
definition:ȱ
ȱ
”somȱ deȱ påvirkningerȱ påȱ adfærd,ȱ viden,ȱ holdninger,ȱ livsværdierȱ ogȱ handlekompetencer,ȱ
derȱkanȱføresȱtilbageȱtilȱopvækstfamilienȱogȱsocialtȱogȱsubkultureltȱopvækstmiljøȱiȱbredereȱ
forstand”ȱ(Ploug,ȱ2007a,ȱp.ȱ14).ȱ
ȱ
Herȱserȱviȱsåledes,ȱatȱbegrebetȱsocialȱarvȱmedinddragerȱenȱanalyseȱafȱsåvelȱdeȱfaktorer,ȱ
derȱantagesȱatȱhaveȱbetydningȱiȱsamspilletȱmellemȱbarnȱogȱforældre,ȱsåvelȱsomȱdeȱsoȬ
ciokulturelleȱ faktorerȱ ogȱ deȱ samfundsmæssigeȱ forhold,ȱ derȱ påȱ sammeȱ tidȱ antagesȱ atȱ
virkeȱ indȱ påȱ børnsȱ livsmuligheder,ȱ herunderȱ forȱ eksempelȱ daginstitutionen,ȱ skolenȱ
såvelȱsomȱuddannelsesȬȱogȱarbejdsliv.ȱȱ
ȱ

Ejrnæsȱetȱal.ȱ(2005)ȱargumentererȱfor,ȱatȱderȱkanȱidentificeresȱtreȱhovedbetydninȬ

gerȱafȱbegrebetȱsocialȱarv:ȱ
ȱ
1. overførselȱafȱsocialeȱproblemerȱȱ
2. risikofaktorerȱiȱbarndommenȱ

ȱ

ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ

ȱ

73
ȱ

ȱ

3. strukturelȱbetingetȱchanceulighedȱmedȱhensynȱtilȱatȱopnåȱuddannelseȱogȱattraktiveȱ
jobs.ȱ

ȱ
Ejrnæsȱ etȱ al.ȱ (2005)ȱ argumentererȱ endvidereȱ forȱ enȱ væsentligȱ skelnenȱ mellemȱ påȱ denȱ
eneȱ sideȱ denȱ formȱ forȱ socialȱ arv,ȱ derȱ henviserȱ tilȱ struktureltȱ betingetȱ chanceulighedȱ
indenȱ forȱ uddannelsessystemet,ȱ ogȱ påȱ denȱ andenȱ sideȱ antagelsenȱ om,ȱ atȱ børnȱ arverȱ
forældresȱsocialeȱproblemer,ȱsåledesȱsomȱJonssonȱ(1969)ȱtilbageȱiȱ1960’erneȱudvikledeȱ
begrebet.ȱ
ȱ

Denneȱ skelnenȱ erȱ væsentlig,ȱ idetȱ Ejrnæsȱ etȱ al.ȱ (2005)ȱ indkredser,ȱ atȱ familiensȱ

klassemæssigeȱ positionȱ erȱ afgørendeȱ forȱ overhyppighedenȱ afȱ socialeȱ problemerȱ hosȱ
børnene.ȱ Hervedȱ erȱ viȱ såledesȱ indeȱ i,ȱ atȱ detȱ iȱ højereȱ gradȱ erȱ sociologiskeȱ teorierȱ omȱ
samfundsmæssigȱ ogȱ socialȱ ulighed,ȱ derȱ iȱ højereȱ gradȱ skalȱ danneȱ teoretiskȱ udgangsȬ
punktȱ forȱ forståelsenȱ afȱ socialtȱ udsatteȱ børnsȱ vanskeligeȱ opvækstbetingelser,ȱ snarereȱ
endȱenȱindividȬcentreretȱdeterministiskȱforståelseȱafȱbegrebet.ȱȱ
ȱ
”…ȱ atȱ detȱ erȱ enȱ undtagelse,ȱ atȱ børnȱ iȱ sværtȱ belastedeȱ familierȱ fårȱ socialeȱ problemerȱ afȱ
sammeȱsværhedsgradȱsomȱderesȱforældresȱproblemer”ȱ(Ejrnæsȱetȱal.,ȱ2005,ȱp.ȱ7).ȱ
ȱ
Ejrnæsȱetȱal.ȱ(2005)ȱmedvirkerȱtilȱatȱpåvise,ȱatȱderȱiȱhøjereȱgradȱerȱtaleȱomȱstrukturelleȱ
forholdȱ somȱ forȱ eksempelȱ fattigdom,ȱ arbejdsløshed,ȱ manglendeȱ skolegangȱ ogȱ uddanȬ
nelse,ȱendȱderȱerȱtaleȱom,ȱatȱbørnȱarverȱforældresȱsocialeȱproblemer.ȱSamtidigȱkritiseresȱ
begrebet,ȱogȱmedȱrette,ȱforȱikkeȱatȱværeȱfunderetȱiȱforȱeksempelȱsociologiske,ȱpsykoloȬ
giskeȱellerȱ økonomiskeȱteorier,ȱmenȱ såledesȱsomȱbegrebetȱ udfoldesȱ herhjemme,ȱtrækȬ
kerȱdetȱprimærtȱpåȱpsykologiskȱtænkning,ȱdetȱvilȱsigeȱforståelserȱaf,ȱhvorȱsværtȱdetȱmåȱ
væreȱforȱbørnȱatȱvokseȱopȱunderȱsværtȱbelastedeȱforholdȱogȱofteȱmegetȱdiffuseȱforklarinȬ
gerȱpåȱinteraktionerȱmellemȱforældreȱogȱbarn.ȱȱ
ȱ

ResultaterneȱfraȱEjrnæsȱ etȱal.ȱ(2005)ȱ viser,ȱ atȱdetȱ erȱ almindeligt,ȱ atȱbørnȱ ikkeȱfårȱ

sammeȱproblemerȱsomȱderesȱforældre,ȱogȱatȱkunȱenȱmegetȱlilleȱandelȱafȱbørnenesȱvanȬ
skelighederȱ kanȱ genfindesȱ iȱ forklaringer,ȱ derȱ omfatterȱ forældrenesȱ alvorligeȱ socialeȱ
problemer.ȱ Derimodȱ pegerȱ undersøgelsensȱ resultaterȱ på,ȱ atȱ derȱ iȱ langtȱ højereȱ gradȱ erȱ
taleȱomȱenȱklassemæssigȱsammenhængȱmellemȱbarnetsȱproblemerȱogȱforældrenesȱvanskeȬ
ligeȱlivssituationer.ȱ
ȱ

IȱstedetȱargumentererȱEjrnæsȱetȱal.ȱ(2005)ȱforȱatȱanvendeȱbegrebetȱrisikofaktorer:ȱ

ȱ
”Fordiȱafdækningenȱafȱrisikofaktorerȱviser,ȱatȱderȱerȱmangeȱforskelligeȱtyperȱafȱrisikofaktoȬ
rerȱpåȱflereȱforskelligeȱniveauer,ȱogȱatȱårsagsforholdeneȱaltsåȱerȱmegetȱkomplekse”ȱ(Ejrnæsȱ
etȱal.ȱ2005,ȱp.ȱ62).ȱ
ȱ
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ȱ
OvenståendeȱargumentationȱknyttetȱtilȱnetopȱrisikoforskningenȱmedvirkerȱtilȱtoȱsamtiȬ
digeȱ forhold.ȱ Påȱ denȱ eneȱ sideȱ såledesȱ somȱ Ejrnæsȱ etȱ al.ȱ (2005)ȱ viser,ȱ atȱ risikofaktorerȱ
befinderȱ sigȱ påȱ mangeȱ forskelligeȱ ogȱ samtidigeȱ niveauerȱ ogȱ optræderȱ iȱ komplekseȱ
samspil.ȱDernæstȱogȱsamtidig,ȱatȱdeȱkomplekseȱsamspilȱerȱganskeȱvanskeligeȱatȱfåȱgrebȱ
om,ȱalȱdenȱstundȱatȱviȱjoȱharȱmedȱlevendeȱmenneskerȱatȱgøre,ȱderȱheleȱtidenȱerȱiȱbevæȬ
gelserȱiȱmangeȱforskelligeȱsammenhænge,ȱiȱsamspilȱmedȱandreȱmenneskerȱogȱiȱmangeȱ
forskelligeȱsocialeȱpraksisser,ȱderȱbådeȱudgørȱbetingelserȱogȱmulighederȱforȱdenȱenkelȬ
te.ȱȱ
ȱ

Samtidigȱ erȱ detȱ centraltȱ atȱ indkredse,ȱ atȱ indenȱ forȱ detȱ individorienteredeȱ perȬ

spektivȱharȱpsykologienȱogȱsærligtȱudviklingspsykologiskeȱforklaringsmodellerȱenȱheltȱ
afgørendeȱ pladsȱ iȱ forståelsenȱ afȱ vanskelighederȱ hosȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ ungeȱ (Petersen,ȱ
2009,ȱ 2014).ȱ Netopȱ vanskelighederȱ derȱ ofteȱ træderȱ fremȱ somȱ adfærdsproblemer,ȱ konȬ
centrationsvanskeligheder,ȱ indlæringsvanskeligheder,ȱ problemerȱ medȱ atȱ styreȱ tempeȬ
ramentȱogȱproblemerȱiȱsamspilȱmedȱandre.ȱViȱerȱdogȱherȱnødtȱtilȱatȱværeȱganskeȱvarȬ
sommeȱmedȱnetopȱdenneȱtendensȱtilȱatȱhenteȱforklaringsrammerȱindenȱforȱdetȱudvikȬ
lingspsykologiskeȱområdeȱiȱrelationȱtilȱudsatteȱbørnȱogȱunge.ȱDetȱerȱiȱdenȱfortsatteȱteoȬ
riudviklingȱknyttetȱtilȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱungeȱsomȱom,ȱdetȱerȱumådeligȱvanskeȬ
ligtȱikkeȱatȱanvendeȱdeȱmereȱtraditionelleȱklassiskeȱudviklingspsykologiskeȱforståelser,ȱ
hvorȱudviklingsproblemerȱknyttesȱtilȱbarnetȱogȱdenȱungeȱ ellerȱ alternativtȱtilȱ familien.ȱ
Karakteristiskȱ forȱ deȱ mereȱ traditionelleȱ perspektiverȱ indenȱ forȱ udviklingspsykologienȱ
erȱogsåȱforståelsenȱafȱbarnetȱogȱdenȱungeȱsomȱetȱobjekt,ȱderȱpåȱmangeȱmåderȱleverȱiȱetȱ
sociokultureltȱ ogȱ samfundsmæssigtȱ ”neutralt”ȱ miljø.ȱ Detȱ vilȱ sige,ȱ atȱ derȱ hverkenȱ iȱ deȱ
teoretiskeȱ diskurserȱ ellerȱ iȱ empiriskeȱ undersøgelserȱ identificeresȱ forståelserȱ afȱ barnetȱ
ogȱdenȱungeȱsomȱetȱsubjekt,ȱderȱhandlerȱiȱsitȱliv,ȱogȱhvorȱdenneȱgruppeȱdeltagelsesmuȬ
lighederȱ ogȱ betingelserȱ gøresȱ tilȱ genstandȱ forȱ enȱ samletȱ analyseȱ afȱ barnetsȱ ellerȱ denȱ
ungesȱproblemer.ȱ
ȱ

Hedegaardȱ (2003)ȱ pointererȱ iȱ tilknytningȱ tilȱ detteȱ perspektiv,ȱ atȱ forståelsenȱ afȱ

børnȱogȱungesȱudviklingȱofteȱanskuesȱsomȱenȱnaturlig,ȱdetȱvilȱsigeȱontologiskȱmedfødtȱ
proces,ȱ hvorȱ derȱ heleȱ tidenȱ forekommerȱ enȱ tilpasningȱ ogȱ modificeringȱ afȱ medfødteȱ
anlæg,ȱsåledesȱsåȱbarnetsȱadfærdȱpasserȱtilȱomverdensȱkrav.ȱSamtidigȱsesȱbarnetsȱudȬ
viklingȱsomȱnoget,ȱderȱprimærtȱomfatterȱdenȱintellektuelleȱogȱdenȱfølelsesmæssigeȱudȬ
vikling,ȱhvilketȱbevirker,ȱatȱalleȱhandlingerȱhosȱbarnetȱknyttesȱtilȱdisseȱtoȱområder.ȱUdȬ
viklingȱforegårȱsåledesȱsomȱenȱalmenȱlovmæssighed,ȱhvorȱderȱerȱenȱbegyndelseȱogȱenȱ
slutning.ȱSomȱHedegaardȱ(2003)ȱnokȱsåȱvæsentligtȱbetoner,ȱsåȱgiverȱdenneȱudviklingsȬ
psykologiskeȱforståelseȱikkeȱtilstrækkeligȱpladsȱtilȱatȱmedtænkeȱbarnetsȱellerȱdenȱungesȱ
egneȱ handlingerȱ ogȱ deltagelseȱ iȱ atȱ udvikleȱ ogȱ producereȱ sineȱ livsbetingelser,ȱ ligesomȱ

ȱ

ȱ

ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ

75
ȱ

ȱ

derȱhellerȱikkeȱskabesȱmulighedȱforȱatȱmedtænke,ȱhvorledesȱbarnetȱellerȱdenȱungeȱpåȬ
virkesȱafȱforskelligeȱnormerȱogȱværdierȱiȱsinȱtilværelseȱpåȱforskelligeȱtiderȱogȱigennemȱ
deltagelseȱiȱforskelligeȱsocialeȱpraksisser.ȱ
ȱ

Burmanȱ (1994),ȱ derȱ anlæggerȱ etȱ kritiskȱ perspektivȱ påȱ udviklingspsykologien,ȱ

betonerȱ ogsåȱ enȱ væsentligȱ pointe,ȱ idetȱ hunȱ argumentererȱ for,ȱ hvorledesȱ udviklingsȬ
psykologiskȱ forskningȱ tilȱ stadighedȱ harȱ besværȱ medȱ atȱ udvideȱ forståelsenȱ afȱ børnȱ ogȱ
ungesȱ vanskelighederȱ somȱ andetȱ endȱ knyttetȱ tilȱ familien,ȱ isærȱ samspilletȱ medȱ modeȬ
ren,ȱ somȱ omȱ disseȱ relationerȱ erȱ deȱ enesteȱ betydningsfuldeȱ iȱ barnetsȱ livȱ ogȱ generelleȱ
udvikling.ȱPåȱdenneȱmådeȱbliverȱbarnetsȱøvrigeȱsocialeȱliv,ȱherunderȱdeȱsociokulturelleȱ
ogȱøkonomiskeȱforhold,ȱikkeȱmedtænktȱiȱenȱforståelseȱafȱbarnet:ȱ
ȱ
“…ȱDenȱreelleȱeffektȱafȱdetteȱsesȱindenȱforȱuddannelsespsykologiskeȱområder,ȱderȱarbejderȱ
medȱbørn,ȱderȱerȱidentificeretȱtilȱatȱ“haveȱproblemer”.ȱEntenȱbliverȱbarnetȱmedȱproblemerȱ
behandletȱsomȱværendeȱproblemet,ȱellerȱogsåȱbliverȱbarnetsȱfamilieȱplaceretȱmedȱansvaretȱ
forȱatȱskabeȱbarnetsȱproblemer”ȱ(Minȱoversættelse)ȱ(Burman,ȱ1994,ȱp.ȱ75).ȱ

3.5.3. Kompetente børn og unge?
Atȱforbindeȱungeȱtilȱnetopȱderesȱegetȱliv,ȱderesȱegetȱperspektivȱogȱderesȱdeltagelseȱiȱenȱ
langȱ rækkeȱ socialeȱ praksisfællesskaberȱ (Laveȱ &ȱ Wenger,ȱ 2004)ȱ erȱ konstantȱ enȱ udforȬ
dring,ȱ derȱ bådeȱ omfatterȱ denȱ generelleȱ forskningȱ indenȱ forȱ børneȬȱ ogȱ ungeområdet,ȱ
menȱsåȱsandeligȱogsåȱiȱallerhøjesteȱgradȱknyttetȱtilȱforskningsfeltetȱomȱudsathed.ȱHøjȬ
holtȱ (2001)ȱ fangerȱ denneȱ udfordring,ȱ idetȱ hunȱ betoner,ȱ atȱ viȱ harȱ enȱ langȱ traditionȱ forȱ
netopȱatȱadskilleȱogȱisolereȱnogleȱforhold,ȱforȱeksempelȱkøn,ȱsocialȱbaggrundȱogȱsærligeȱ
vanskelighederȱ hosȱ barnetȱ ellerȱ denȱ unge,ȱ fordiȱ derȱ erȱ brugȱ forȱ atȱ findeȱ såkaldteȱ årȬ
sagssammenhængeȱ mellemȱ etȱ enkeltȱ trækȱ hosȱ barnetȱ ellerȱ denȱ ungeȱ ogȱ deȱ vanskeȬ
ligheder,ȱderȱopleves.ȱ
ȱ

UansetȱomȱviȱserȱpåȱudsathedȱiȱetȱstruktureltȱperspektivȱellerȱiȱetȱindividorienteȬ

retȱperspektiv,ȱvilȱderȱværeȱvanskelighederȱvedȱatȱindfangeȱkomplekseȱsociale,ȱpsykoȬ
logiskeȱ ogȱ kulturelleȱ forhold.ȱ Derȱ erȱ hellerȱ aldrigȱ taleȱ omȱ etȱ ensidigtȱ årsagsȬ
virkningsforhold,ȱ menȱ derimodȱ omȱ flereȱ ogȱ samtidigeȱ forholdȱ påȱ spil.ȱ Atȱ indfangeȱ
kompleksitetenȱ ogȱ nuancerneȱ hosȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ befinderȱ sigȱ iȱ udsatteȱ livsforhold,ȱ
kræverȱnetopȱdenneȱforståelseȱogȱkalderȱpå,ȱatȱviȱinddragerȱbørneneȱogȱdeȱungesȱegetȱ
perspektivȱiȱdeȱkontekstuelleȱsammenhænge,ȱdeȱbefinderȱsigȱi.ȱ
ȱ

Nedenståendeȱ figurȱ illustrerer,ȱ hvorledesȱ alleȱ treȱ perspektiverȱ såȱ atȱ sigeȱ måȱ arȬ

bejdeȱsammenȱiȱforståelsenȱogȱteoriudviklingenȱafȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱunge:ȱ
ȱ

ȱ

76
ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ȱ
Figurȱ2ȱ
ȱ
Hedegaardȱ(2003)ȱargumentererȱfor,ȱatȱforståelsenȱafȱbørnȱogȱungesȱliv,ȱherunderȱderesȱ
psykologiskeȱ udviklingȱ ogȱ vanskeligheder,ȱ måȱ inddrageȱ såvelȱ etȱ samfundsmæssigtȱ
perspektiv,ȱaltsåȱdeȱsamfundsmæssigeȱbetingelserȱogȱdeȱinstitutionelleȱpraksisser,ȱbarȬ
netȱindgårȱi,ȱsamtȱbarnetsȱegneȱmotiverȱogȱsocialeȱsituation:ȱ
ȱ
”etȱkravȱtilȱenȱvidenskabeligȱudforskningȱafȱbørnsȱogȱungesȱudviklingȱmåȱværeȱatȱinddraȬ
geȱdeȱbetingelserȱsomȱsamfundetsȱinstitutionerȱ(familien,ȱbørnehave,ȱskole,ȱetc.)ȱgiverȱforȱ
udvikling.ȱ Etȱ sådantȱ samspilȱ kanȱ ikkeȱ beskrivesȱ endimensionaltȱ somȱ etȱ årsagsȬvirkningȱ
forhold”ȱ(Hedegaard,ȱ2003,ȱp.ȱ27).ȱ
ȱ
Iȱ forlængelseȱ afȱ Hedegaardsȱ argumentationȱ for,ȱ atȱ udviklingspsykologiskȱ teoriȱ måȱ
inddrageȱdeȱsamfundsmæssigeȱinstitutioner,ȱsomȱbørnȱogȱungeȱdeltagerȱiȱsomȱenȱdelȱafȱ
deresȱ opvækst,ȱ kanȱ denneȱ tænkningȱ videreføresȱ tilȱ forskningenȱ knyttetȱ tilȱ udsathedȱ
blandtȱbørnȱogȱunge.ȱDerȱerȱsåledesȱofteȱenȱtendensȱtil,ȱatȱnetopȱdenneȱgruppeȱbeskriȬ
vesȱudȱfraȱderesȱproblemer,ȱmenȱikkeȱserȱpåȱdeȱmulighederȱogȱbetingelserȱforȱdeltagelȬ
se,ȱ somȱ samfundetsȱ instanserȱ giverȱ denneȱ gruppe,ȱ forȱ eksempelȱ iȱ daginstitutionen,ȱ iȱ
skolenȱ ellerȱ iȱ andreȱ pædagogiskeȱ institutionelleȱ sammengænge.ȱ Herȱ belysesȱ udsatteȱ
børnȱogȱungesȱlivsbetingelserȱogȱmulighederȱofteȱendimensionelt,ȱsomȱnogetȱbarnetȱellerȱ
denȱungeȱsåȱatȱsigeȱbærerȱrundtȱpå,ȱogȱsomȱderȱskalȱløsesȱopȱfor.ȱOgȱiȱdenȱforbindelseȱ
erȱdetȱligeledesȱvæsentligtȱatȱbetoneȱetȱfraværȱafȱforskningsstudier,ȱderȱnetopȱforbinderȱ
udsatteȱbørnȱogȱungeȱmedȱdeȱbetingelser,ȱsomȱdaginstitution,ȱskole,ȱuddannelsesinstiȬ
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tutionerȱogȱsåȱvidereȱgiverȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱsetȱfraȱbarnetȱellerȱdenȱ
ungesȱperspektiv.ȱ
ȱ

Flereȱ budȱ påȱ enȱ kontekstuelȱ udviklingspsykologiȱ erȱ imidlertidȱ trådtȱ fremȱ genȬ

nemȱdeȱsenereȱårȱ(Lerner,ȱ2003,ȱ2005,ȱ2006).ȱUdviklingȱdefineresȱherȱsomȱetȱbegreb,ȱderȱ
knytterȱsigȱbådeȱtilȱbarnetȱogȱdenȱungesȱrelationerȱtilȱandreȱsåvelȱsomȱtilȱdenȱaktuelleȱ
materielle,ȱ socialeȱ ogȱ kulturelleȱ kontekst,ȱ somȱ denȱ enkelteȱ befinderȱ sigȱ i,ȱ ogȱ børnȱ ogȱ
ungesȱudviklingȱmåȱsåledesȱnødvendigvisȱogsåȱstuderes.ȱ
ȱ

Iȱdanskȱsammenhængȱerȱderȱogsåȱbudtȱindȱmedȱforståelserȱafȱbørnȱogȱungesȱlivȱ

påȱtværsȱafȱforskelligeȱsammenhænge,ȱforȱeksempelȱfamilienȱogȱdaginstitutionen,ȱsåleȬ
desȱsomȱKousholtȱ(2006)ȱharȱudforsket,ȱmenȱogsåȱbørnsȱlivȱogȱbevægelserȱfraȱdaginstiȬ
tutionȱ tilȱ skole,ȱ somȱ Højholtȱ (2001)ȱ harȱ belyst,ȱ ogȱ hvorȱ netopȱ børnsȱ fællesskaberȱ medȱ
hinandenȱ ogȱ mulighederȱ forȱ atȱ kommeȱ tilȱ deltagelseȱ iȱ disseȱ fællesskaberȱ analyseresȱ
somȱ betydningsfuldeȱ forȱ børnsȱ læringȱ ogȱ udvikling.ȱ Tilsvarendeȱ harȱ Schwartzȱ (2014)ȱ
åbnetȱ forȱ anderledesȱ ogȱ mereȱ nuanceredeȱ forståelserȱ ogȱ teoriudviklingȱ iȱ relationȱ tilȱ
børnȱanbragtȱudenȱforȱhjemmet,ȱhvorȱvanskelighederneȱikkeȱkunȱknyttesȱtilȱdetȱenkelteȱ
anbragteȱ barnȱ (hvisȱ overhovedet),ȱ menȱ derimodȱ bredesȱ udȱ tilȱ iȱ højereȱ gradȱ atȱ handleȱ
omȱvoksnesȱsamarbejdeȱomȱbørnsȱanbringelseȱogȱbetydningenȱafȱdetteȱsamarbejdeȱforȱ
barnetsȱtrivselȱogȱudvikling.ȱ
ȱ

Etȱbegrebȱomȱudsathed,ȱderȱbådeȱerȱdynamiskȱogȱiȱhøjereȱgradȱkanȱrummeȱflereȱ

slagsȱbørneȬȱogȱungeliv,ȱmenȱogsåȱsamtidigȱanalytiskȱkanȱkommeȱtættereȱpåȱdenȱenkelȬ
te,ȱerȱbegrebetȱbørnȱogȱungeȱiȱsocialeȱnødsituationerȱ(Mathiesen,ȱ1999),ȱsomȱkortȱblevȱbeȬ
rørtȱiȱindledningen.ȱMedȱanvendelseȱafȱdetteȱbegrebȱåbnesȱderȱforȱenȱforståelseȱafȱbørnȱ
ogȱungesȱproblemerȱsomȱknyttetȱtilȱderesȱaktuelleȱkonkreteȱdeltagelseȱiȱderesȱlivȱogȱsøȬ
gerȱ såledesȱ derigennemȱ atȱ overskrideȱ determinerendeȱ ogȱ statiskeȱ forståelserȱ afȱ såvelȱ
tyngdenȱsomȱomfangetȱafȱudsatteȱbørnȱogȱungesȱlivsȬȱogȱudviklingsbetingelser.ȱMathiȬ
esenȱ (1999)ȱ anvenderȱ iȱ denȱ sammenhængȱ begrebetȱ pædagogiskeȱ nødsituationer,ȱ derȱ
henviserȱ til,ȱ atȱ barnetȱ ellerȱ denȱ ungesȱ livssituationȱ erȱ karakteriseretȱ vedȱ etȱ fraværȱ afȱ
udviklingsbetingelser.ȱIȱdenneȱ forståelseȱfokuseresȱderȱ påȱbarnetȱellerȱ denȱungesȱomȬ
sorgsrelationerȱ somȱ enȱ basalȱ udviklingsbetingelse,ȱ ogȱ detȱ stillerȱ kravȱ til,ȱ atȱ derȱ påȱ
sammeȱtidȱfokuseresȱpåȱbarnetȱellerȱdenȱungesȱmulighedsbetingelserȱforȱatȱudvikleȱomȬ
sorgsrelationerȱfremȱforȱatȱseȱpåȱudsathedȱsomȱenȱstatiskȱogȱvedblivendeȱtilstand.ȱ
ȱ

Atȱbørnȱogȱungesȱproblemerȱanskuesȱsomȱknyttetȱtilȱderesȱaktuelleȱogȱkonkreteȱ

deltagelseȱiȱderesȱliv,ȱbevirkerȱflereȱsamtidigeȱvigtigeȱforhold,ȱsomȱligeȱskalȱpræciseresȱ
nærmere.ȱFørstȱogȱfremmestȱatȱviȱikkeȱtalerȱomȱellerȱudpegerȱbørnȱogȱunge,ȱsomȱserȱudȱ
påȱenȱbestemtȱmåde,ȱkommerȱfraȱbestemteȱopvækstforholdȱellerȱharȱforældre,ȱsomȱopȬ
førerȱsigȱpåȱenȱbestemtȱmåde.ȱDernæstȱogȱabsolutȱmegetȱvigtigt,ȱatȱdeȱvanskeligheder,ȱ
somȱbørnȱogȱungeȱmåtteȱhaveȱforȱenȱkortereȱellerȱlængereȱperiodeȱiȱderesȱbarndomslivȱ
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ellerȱungdomsliv,ȱikkeȱanskuesȱsomȱnoget,ȱdeȱskalȱslåsȱmedȱrestenȱafȱderesȱliv,ȱogȱsomȱ
aldrigȱ kanȱ hjælpesȱ tilȱ detȱ bedre.ȱ Ogȱ sidstȱ menȱ måskeȱ iȱ virkelighedenȱ først,ȱ atȱ hvisȱ viȱ
skalȱforståȱudsathedȱhosȱbørnȱogȱunge,ȱsåȱerȱdetȱderesȱdeltagelseȱogȱdeltagelsesmuligȬ
hederȱiȱderesȱegetȱbarndomsȬȱogȱungdomsliv,ȱsomȱerȱiȱcentrum.ȱ
ȱ

Tilȱbegrebetȱdeltagelseȱerȱdetȱvæsentligtȱatȱknytteȱenȱafsluttendeȱbemærkningȱomȱ

kompetencer.ȱDetȱerȱenȱgrundlæggendeȱforudsætningȱforȱudforskningȱafȱudsatteȱbørn,ȱ
atȱderȱanlæggesȱetȱkompetenceperspektivȱpåȱbørnȱogȱungesȱlivȱogȱudviklingȱ(Nygrenȱ
2004,ȱ 2008),ȱ somȱ netopȱ betoner,ȱ atȱ alleȱ børnȱ ogȱ ungeȱ erȱ iȱ besiddelseȱ afȱ kompetencer,ȱ
somȱskalȱhaveȱmulighedȱforȱatȱudviklesȱgennemȱbarndommenȱogȱungdommensȱdeltaȬ
gelseȱ iȱ forskelligeȱ socialeȱ kontekster,ȱ forȱ eksempelȱ deltagelseȱ iȱ daginstitution,ȱ skole,ȱ
uddannelseȱogȱiȱlokalmiljøet,ȱblandtȱkammeraterȱogȱfritidsaktiviteterȱsåvelȱsomȱhjemȬ
meȱ iȱ familielivet.ȱ Størstedelenȱ afȱ denȱ forskning,ȱ derȱ eksistererȱ iȱ danskȱ sammenhængȱ
omȱ netopȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ anlæggerȱ iȱ højereȱ gradȱ etȱ såkaldtȱ risikoperspektivȱ
(Rutterȱ1985,ȱ2000),ȱhvorȱforskningenȱidentificererȱenȱlangȱrækkeȱsåkaldteȱrisikofaktoȬ
rer,ȱ forȱ eksempelȱ opvækstȱ iȱ fattigdomȱ ogȱ medȱ forældreȱ udenȱ tilknytningȱ tilȱ arbejdsȬ
markedet,ȱ derȱ medførerȱ forudsigelserȱ omȱ enȱ opvækstȱ medȱ enȱ langȱ rækkeȱ socialeȱ ogȱ
psykologiskeȱbelastningerȱ(Poulsenȱ2002;ȱPetersenȱ2010),ȱsåledesȱsomȱdetȱblevȱbelystȱiȱ
detȱforegåendeȱafsnit.ȱ
ȱ

Nårȱderȱiȱdenneȱsammenhængȱsættesȱfokusȱpåȱetȱsåkaldtȱkompetenceperspektiv,ȱ

liggerȱ detȱ iȱ forlængelseȱ afȱ Nygrenȱ etȱ al.ȱ (2008),ȱ derȱ belyser,ȱ hvorledesȱ børnȱ ogȱ ungeȱ
vokserȱopȱogȱskalȱhåndtereȱnyeȱogȱforskelligeȱformerȱforȱsociale,ȱkulturelleȱogȱtekniskeȱ
kompleksiteterȱ somȱ enȱ delȱ afȱ detȱ moderneȱ samfundsȱ betingelser.ȱ Detteȱ stillerȱ bådeȱ
kravȱ omȱ atȱ udforskeȱ børnȱ ogȱ ungesȱ kompetencerȱ tilȱ atȱ håndtereȱ denneȱ kompleksitetȱ
såvelȱsomȱtilȱatȱudforskeȱdeȱsocialeȱpraksisser,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱleverȱderesȱliv.ȱ
ȱ

IȱherværendeȱsammenhængȱsættesȱderȱimidlertidȱikkeȱfokusȱpåȱalleȱbørnȱogȱunȬ

ge,ȱmenȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱogȱdeȱudfordringer,ȱdenneȱgruppeȱmøderȱiȱderesȱbarnȬ
domȱ ogȱ ungdomȱ rettetȱ modȱ atȱ udvikleȱ kompetencerȱ tilȱ atȱ mestreȱ barndomsȬȱ ogȱ ungȬ
domslivetsȱkrav.ȱ
ȱ

Detteȱfokusȱhvilerȱpåȱantagelsenȱom,ȱatȱnetopȱdenneȱgruppeȱbørnȱogȱungeȱerȱsærȬ

ligtȱudsatteȱogȱsårbareȱiȱderesȱopvækstȱogȱsomȱfølgeȱderafȱskalȱudvikleȱsåkaldteȱdobbelteȱ
kompetencerȱforȱatȱklareȱsigȱiȱtilværelsen.ȱBegrebetȱdobbelteȱkompetencerȱviserȱhenȱtil,ȱatȱ
denneȱgruppeȱbørnȱbådeȱskalȱudvikleȱkompetencerȱtilȱatȱleveȱiȱdetȱmoderneȱsamfundȱ
(Nygrenȱetȱal.ȱ2008)ȱsåvelȱsomȱkompetencerȱtilȱatȱhåndtereȱenȱopvækstȱprægetȱafȱudȬ
sathedȱogȱulighedȱmedȱhenblikȱpåȱatȱforebyggeȱenȱrisikabelȱudviklingȱrettetȱmodȱdårligȱ
skolegang,ȱrisikoenȱforȱatȱbevægeȱsigȱiȱbander,ȱmisbrugȱogȱkriminalitet.ȱ
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3.6. Opsamling
Iȱdetteȱkapitelȱerȱcentraleȱteoretiskeȱperspektiverȱknyttetȱtilȱforståelserȱafȱungeȱmændȱiȱ
bandegrupperingerȱ blevetȱ præsenteret,ȱ ogȱ derȱ kanȱ nuȱ foretagesȱ enȱ kortȱ opsamlingȱ afȱ
deȱ perspektiver,ȱ somȱ påȱ afgørendeȱ visȱ fårȱ betydningȱ for,ȱ hvorledesȱ viȱ kanȱ indfangeȱ
analytiskeȱredskaberȱiȱrelationȱtilȱnetopȱdenneȱgruppeȱafȱungeȱmænd,ȱderesȱpositionȱogȱ
deresȱperspektivȱpåȱegneȱlivsforhold.ȱ
ȱ

Udfordringenȱknyttetȱtilȱungeȱiȱbandegrupperingerȱerȱpåȱmangeȱmåderȱsåȱatȱsigeȱ

atȱ”kommeȱforbi”ȱkriminalitetsadfærden,ȱvoldenȱogȱdeȱkonflikter,ȱsomȱtilsyneladendeȱ
foregårȱ bandegrupperingerȱ imellem,ȱ medȱ altȱ hvadȱ derafȱ følgerȱ afȱ skyderierȱ påȱ åbenȱ
gade,ȱmenneskerȱderȱbliverȱsåret,ȱogȱnogleȱderȱogsåȱmisterȱlivet.ȱNødvendighedenȱafȱatȱ
kommeȱforbiȱdisseȱforholdȱhandlerȱabsolutȱikkeȱomȱatȱnegligereȱdemȱellerȱatȱtageȱnetopȱ
disseȱ forholdȱ bortȱ fraȱ forskningenȱ ogȱ vidensudviklingen,ȱ menȱ derimodȱ omȱ netopȱ atȱ
kommeȱforbiȱdetȱ–ȱogȱbagom,ȱsåledesȱatȱnuancer,ȱkompleksitet,ȱdilemmaerȱogȱvanskeȬ
lighederȱ kanȱ indfanges,ȱ velȱ ogȱ mærkeȱ setȱ fraȱ deȱ ungeȱ mændsȱ egetȱ perspektiv.ȱ NødȬ
vendighedenȱafȱatȱseȱpåȱdeȱungeȱmænd,ȱsammenȱmedȱdem,ȱpresserȱsigȱafȱindlysendeȱ
grundeȱ påȱ–ȱsetȱiȱlysetȱafȱdeȱsenereȱårsȱsåkaldteȱbandekonflikter,ȱdetȱstigendeȱ medieȬ
pres,ȱderȱiȱallerhøjesteȱgradȱtegnerȱkonturerneȱafȱnogleȱmegetȱfarligeȱungeȱmænd,ȱsåvelȱ
somȱenȱlangȱrækkeȱloveȱogȱvedtagelserȱpåȱdetȱsåkaldteȱbandeområdeȱiȱformȱafȱskærpeȬ
deȱ straffe,ȱ øgedeȱ politiressourcerȱ ogȱ udviklingȱ afȱ indsatserȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ bandeȬ
kriminalitet.ȱȱ
ȱ

Hvisȱviȱskalȱudvikleȱvidenȱomȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱharȱviȱbrugȱforȱvidenȱ

omȱdeȱungeȱogȱderesȱliv,ȱmenȱviȱharȱogsåȱbrugȱforȱatȱanalysereȱdeȱungesȱmåderȱatȱleveȱ
deresȱlivȱpå,ȱdeȱungesȱoplevelserȱafȱhverdagenȱogȱdeȱmangeȱforskelligeȱsammenhænge,ȱ
somȱdeȱindgårȱi.ȱHvordanȱdisseȱsammenhængeȱpåȱenȱogȱsammeȱtidȱbådeȱerȱbetingelserȱ
ogȱ mulighederȱ fyldtȱ medȱ dilemmaerȱ ogȱ udfordringerȱ ogȱ enȱ langȱ rækkeȱ forskelligeȱ
handlingerȱforbundetȱtilȱdeȱungesȱdeltagelseȱiȱderesȱegetȱliv.ȱ
ȱ

Iȱnærværendeȱkapitelȱharȱderȱogsåȱværetȱenȱoptagethedȱafȱbegrebetȱudsathed.ȱEtȱ

begrebȱderȱikkeȱerȱetȱentydigtȱteoretiskȱellerȱempiriskȱbegrundetȱbegreb,ȱmenȱanvendesȱ
ofteȱ iȱ såvelȱ forskningen,ȱ iȱ denȱ politiskeȱ offentlighedȱ ogȱ iȱ praksisfeltetȱ somȱ enȱ samletȱ
betegnelseȱ forȱ enȱ gruppeȱ afȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ derȱ afȱ forskelligeȱ grundeȱ harȱ detȱ særligȱ
sværtȱiȱderesȱopvækst.ȱDetȱerȱdogȱimidlertidȱganskeȱvanskeligtȱatȱindkredse,ȱhvornårȱ
deȱ forskelligeȱ begreberȱ anvendesȱ ogȱ hvorfor,ȱ ligesomȱ derȱ iȱ enȱ gennemgangȱ afȱ såvelȱ
danskeȱsomȱinternationaleȱforskningsstudierȱkanȱidentificeresȱenȱomfattendeȱmængdeȱ
afȱbegreber,ȱsomȱtilsyneladendeȱhandlerȱomȱdetȱsamme,ȱnemligȱbørnȱogȱungeȱsomȱharȱ
detȱsærligȱsværtȱiȱderesȱlivssituation,ȱmenȱatȱbådeȱårsagerneȱhertilȱsamtȱomfangetȱogȱvaȬ
righedenȱafȱdetȱsærligtȱsværeȱvariererȱafhængigtȱafȱundersøgelsernesȱteoretiskeȱogȱemȬ
piriskeȱdesign.ȱIȱnærværendeȱkapitelȱerȱenȱrækkeȱcentraleȱteorierȱogȱforståelserȱknyttetȱ
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tilȱ udsathedȱ blevetȱ inddragetȱ ogȱ diskuteret.ȱ Netopȱ detteȱ fokusȱ påȱ teoriȱ omȱ udsathedȱ
medvirkerȱtilȱatȱsætteȱenȱteoretiskȱogȱanalytiskȱrammeȱrundtȱomȱdeȱungeȱmændȱiȱbanȬ
degrupperinger.ȱHvisȱviȱskalȱkommeȱ”tætȱpå”ȱdeȱungeȱmændȱogȱudvikleȱvidenȱknyttetȱ
tilȱdeȱunge,ȱsåȱerȱbevægelsenȱhenȱmodȱatȱforståȱdeȱunge,ȱderesȱadfærd,ȱhandlingerȱogȱ
det,ȱ deȱ erȱ optagetȱ af,ȱ iȱ relationȱ tilȱ udsathedsbegrebetȱ afgørende.ȱ Udsathedȱ bundetȱ tilȱ
individorienteredeȱforklaringsmodellerȱåbnerȱforȱteorier,ȱderȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱsætteȱ
fokusȱpå,ȱhvadȱderȱkanȱværeȱpåȱspilȱforȱdenȱenkelteȱungeȱmand.ȱSomȱdetȱblevȱdrøftet,ȱ
erȱ netopȱ teoretiskeȱ perspektiverȱ indenȱ forȱ denȱ individorienteredeȱ forklaringsrammeȱ
ofteȱganskeȱbenyttedeȱindenȱforȱdeȱmangeȱforskelligeȱprofessioner,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱ
harȱmedȱbørnȱogȱungeȱatȱgøre,ȱogȱmedȱstorȱforståelighed.ȱDetȱerȱjoȱnetopȱdisseȱteoretiȬ
skeȱperspektiver,ȱforȱeksempelȱdiagnoser,ȱderȱsåȱatȱsigeȱhjælperȱdeȱprofessionelleȱiȱdeȬ
resȱarbejde,ȱogȱsomȱmedvirkerȱtilȱatȱpegeȱdeȱpædagogiskeȱindsatserȱiȱsærligeȱretninger.ȱ
Tilȱgengæld,ȱsåledesȱsomȱnetopȱbetegnelsenȱindividȱlæggerȱopȱtil,ȱforsvinderȱdeȱsamȬ
fundsmæssigeȱstrukturerȱogȱrammerȱsåȱatȱsigeȱudȱafȱbilledet,ȱogȱrisikoenȱfor,ȱatȱudsatȬ
hedsbegrebetȱbliverȱforȱforenkletȱogȱsimplificeret,ȱerȱstærktȱtilstede.ȱȱ
ȱ

Dreierȱ (1997)ȱ argumentererȱ for,ȱ atȱ netopȱ opsplitningenȱ mellemȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ

problemerȱ knyttetȱ tilȱ samfundetsȱ strukturȱ ogȱ påȱ denȱ andenȱ sideȱ knyttetȱ tilȱ individetȱ
ikkeȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ synliggøre,ȱ hvordanȱ ogȱ påȱ hvilkeȱ måderȱ samfundetsȱ strukturerȱ
viserȱ henȱ til,ȱ atȱ problemerȱ rentȱ faktiskȱ opstårȱ hosȱ denȱ enkelte,ȱ ogȱ hvordanȱ disseȱ proȬ
blemerȱ rentȱ faktiskȱ håndteres.ȱ Enȱ forbindelseȱ mellemȱ henholdsvisȱ detȱ individorienteȬ
redeȱperspektivȱogȱdetȱstrukturelleȱperspektivȱantagesȱherȱatȱværeȱnetopȱdeȱungeȱselvȱ
ogȱderesȱegetȱlevedeȱliv.ȱ
ȱ

Nårȱdeȱungesȱegneȱperspektiverȱinddrages,ȱogȱdeȱbliverȱtilȱhandlendeȱsubjekterȱiȱ

deresȱegenȱlivspraksis,ȱbliverȱdetȱsamtidigȱogsåȱvanskeligereȱatȱsløreȱdeȱsocialeȱogȱsamȬ
fundsmæssigeȱ problemstillinger,ȱ derȱ iȱ allerhøjesteȱ gradȱ erȱ forbundetȱ tilȱ udsathedȱ
blandtȱ børnȱ ogȱ unge.ȱ Netopȱ forskningsfeltetȱ knyttetȱ tilȱ udsathed,ȱ herȱ særligtȱ forståetȱ
somȱenȱstrukturelȱbetingetȱchanceulighed,ȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredseȱenȱrækkeȱforholdȱogȱ
faktorer,ȱ derȱ påȱ mangeȱ måderȱ trodsȱ velfærdsstatensȱ indsatserȱ fortsatȱ fastholderȱ uligȬ
hedȱ påȱ etȱ samfundsmæssigtȱ niveau,ȱ såledesȱ somȱ isærȱ Hansensȱ (2003,ȱ 2005)ȱ såkaldteȱ
generationsforskningȱharȱbelyst.ȱIȱdenneȱsammenhængȱerȱdetȱisærȱmedȱfokusȱpåȱuligȬ
hedȱ iȱ adgangȱ tilȱ uddannelse.ȱ Hansenȱ (2003)ȱ harȱ iȱ sitȱ forløbsstudieȱ empiriskȱ belyst,ȱ
hvorledesȱ adgangenȱ tilȱ ogȱ niveauetȱ afȱ denȱ uddannelse,ȱ denȱ enkelteȱ oppebærer,ȱ harȱ
afgørendeȱ betydningȱ forȱ enȱ langȱ rækkeȱ andreȱ sociale,ȱ psykiske,ȱ geografiskeȱ ogȱ sågarȱ
helbredsmæssigeȱforhold.ȱSåledesȱharȱisærȱHansenȱ(2003,ȱ2005)ȱgennemȱsineȱundersøȬ
gelserȱ belyst,ȱ atȱ netopȱ uddannelseȱ ogȱ dermedȱ adgangenȱ tilȱ arbejdsmarkedetȱ erȱ medȬ
virkendeȱtil,ȱat:ȱȱ
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”Hvadȱderȱnedarvesȱerȱderimodȱdetȱgrundlæggendeȱprincip,ȱsomȱdirigererȱarbejdetsȱellerȱ
aktiviteternesȱfordelingȱmellemȱpersonerneȱpåȱdeȱforskelligeȱarenaer.ȱOgȱdetteȱprincipȱerȱ
detȱhierarkiskeȱprincip,ȱderȱbådeȱ erȱskabtȱafȱogȱskaberȱmagtȬȱogȱklasseforskellene.ȱDetȱerȱ
medȱ andreȱ ord,ȱ deȱ hierarkiskeȱ strukturerȱ ogȱ deȱ herafȱ følgendeȱ forskelleȱ iȱ leveforholdȱ derȱ
reproduceresȱfraȱenȱtidsperiodeȱtilȱdenȱnæste…”ȱ(Hansen,ȱ2003,ȱp.ȱ115).ȱ
ȱ
Herȱ visesȱ såledesȱ enȱ ulighed,ȱ somȱ bådeȱ erȱ systematiskȱ ogȱ vedvarendeȱ ogȱ påȱ alleȱ måderȱ
kanȱbindesȱtilȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱderesȱegetȱliv,ȱsåledesȱsomȱdeȱungeȱselvȱpræȬ
senteredeȱderesȱkorteȱlivsbiografierȱiȱdetȱindledendeȱkapitelȱiȱdenneȱbog.ȱAlleȱdeȱungeȱ
harȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱerȱvoksetȱopȱiȱsåkaldteȱudsatteȱboligområder,ȱoverȱhalvdelenȱafȱ
deȱungeȱharȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱmensȱdeȱungeȱmedȱetniskȱdanskȱbagȬ
grundȱ kommerȱ fraȱ familierȱ prægetȱ afȱ skilsmisse,ȱ forældresȱ manglendeȱ tilknytningȱ tilȱ
arbejdsmarkedet,ȱogȱforȱnogleȱforældresȱvedkommendeȱogsåȱkriminalitetȱogȱmisbrug.ȱ
Fællesȱforȱalleȱdeȱungeȱerȱogså,ȱatȱdeȱharȱhaftȱsværtȱvedȱatȱfindeȱmeningȱmedȱskolen,ȱogȱ
flereȱafȱdemȱharȱoplevetȱskoleskift,ȱskiftȱsomȱdeȱikkeȱselvȱharȱvalgt,ȱmenȱsomȱerȱblevetȱ
valgtȱ forȱ dem,ȱ fordiȱ deȱ ”lavedeȱ ballade”.ȱ Kunȱ toȱ afȱ deȱ ungeȱ harȱ fåetȱ enȱ uddannelse,ȱ
mensȱkunȱenȱafȱdeȱungeȱiblandtȱalleȱtiȱharȱfåetȱetȱarbejde.ȱLigeledesȱharȱalleȱdeȱungeȱdetȱ
tilȱ fælles,ȱatȱdeȱerȱ påbegyndtȱkriminalitetsadfærdȱiȱ alderenȱ mellemȱ12Ȭ13ȱ årȱogȱ derfraȱ
harȱ bevægetȱ sigȱ indȱ iȱ forskelligeȱ bandegrupperinger.ȱ Hvisȱ viȱ skalȱ udvikleȱ videnȱ omȱ
ungeȱiȱbandegrupperinger,ȱharȱviȱderforȱbrugȱforȱkendskabȱtilȱdeȱungesȱliv,ȱdeȱmangeȱ
forskelligeȱinstitutionelleȱsammenhænge,ȱdeȱharȱindgåetȱiȱogȱfortsatȱindgårȱi,ȱsåvelȱsomȱ
videnȱom,ȱhvordanȱudsathedenȱtræderȱfremȱforȱdenȱenkelteȱungeȱmandȱogȱspillerȱindȱ
påȱ denȱ enkeltesȱ chancerȱ iȱ livet.ȱ Denȱ næsteȱ centraleȱ bevægelseȱ bliverȱ atȱ analysereȱ deȱ
ungesȱmåderȱatȱleveȱderesȱlivȱpåȱmedȱafsætȱiȱdisseȱteoretiskeȱperspektiverȱogȱdeȱungesȱ
subjektiveȱmåderȱatȱforholdeȱsigȱtilȱderesȱliv,ȱderesȱsubjektiveȱoplevelserȱafȱbetingelserȱ
ogȱmulighederȱknyttetȱtilȱderesȱhverdag.ȱ
ȱ

Denneȱtilgangȱtilȱdeȱunge,ȱoverordnetȱplaceretȱindenȱforȱdetȱpædagogiskeȱforskȬ

ningsfelt,ȱ ogȱ medȱ enȱ særligȱ optagethedȱ afȱ socialpædagogikken,ȱ somȱ knytterȱ anȱ tilȱ deȱ
samfundsmæssigeȱsituationer,ȱhvorȱopdragelsespraksisȱnetopȱikkeȱerȱlykkedes,ȱsåledesȱ
somȱJensenȱ(2006)ȱbetonerȱdet,ȱmedvirkerȱtilȱatȱsignalere,ȱatȱdetȱerȱnødvendigtȱatȱsætteȱ
denȱpædagogiskeȱrammeȱrundtȱomȱheleȱprojektetȱsåvelȱsomȱrundtȱomȱdenneȱrapportsȱ
formidlingȱafȱteori,ȱmetodeȱogȱanalyser.ȱȱ
ȱ

Enȱ nødvendighed,ȱ derȱ mereȱ endȱ trængerȱ sigȱ påȱ afȱ flereȱ grunde.ȱ Førstȱ ogȱ fremȬ

mestȱfordiȱalleȱbørnȱogȱ ungeȱiȱdagensȱDanmarkȱfraȱdeȱerȱganskeȱsmåȱtræderȱindȱiȱdeȱ
samfundsmæssigtȱarrangeredeȱinstitutionelleȱsammenhænge,ȱhvorȱ pædagogikkenȱvaȬ
retagerȱbådeȱsocialiseringȱogȱsamtidigȱfungererȱsomȱenȱdelȱafȱdetȱsamledeȱdanskeȱudȬ
dannelsessystemȱ (Madsen,ȱ 2005;ȱ Jensen,ȱ 2006;ȱ Hansen,ȱ 2003,ȱ 2005;ȱ Petersen,ȱ 2009,ȱ
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2013).ȱ Heltȱ banaltȱ kanȱ detȱ såledesȱ betones,ȱ atȱ alleȱ børnȱ træderȱ indȱ iȱ deȱ pædagogiskeȱ
rammerȱfraȱdenȱtidligeȱbarndomȱogȱpåȱforskelligȱvisȱgennemȱdaginstitution,ȱskole,ȱfriȬ
tidsȬȱ ogȱ ungdomsklub,ȱ ungdomsuddannelserȱ ogȱ såȱ videreȱ følgerȱ detteȱ gennemȱ barnȬ
domȱogȱungdomȱogȱlangtȱindȱiȱvoksenlivet.ȱDetȱbetyderȱdernæst,ȱatȱnetopȱdenneȱgrupȬ
peȱ afȱ ungeȱ mændȱ ogsåȱ harȱ haftȱ deresȱ bevægelserȱ ogȱ deltagelsesmåderȱ gennemȱ deȱ
mangeȱ forskelligeȱ institutionelleȱ sammenhænge,ȱ ligesomȱ deȱ flesteȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ
ogsåȱharȱmødtȱdeȱsærligtȱarrangeredeȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱiȱenȱmangfoldighedȱ
afȱforskelligeȱformer.ȱNårȱjegȱbrugerȱtidȱpåȱatȱbetoneȱdetȱbanale,ȱerȱdetȱforȱikkeȱatȱoverȬ
seȱ detteȱ iȱ forskningenȱ omȱ ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperinger.ȱ Alleȱ deȱ ungeȱ mændȱ harȱ
fortællingerȱomȱmøderȱmedȱpædagoger,ȱskolelærer,ȱsagsbehandlere,ȱgadeplansmedarȬ
bejdereȱogȱforskelligeȱ projektmedarbejdere,ȱogȱdisseȱmøderȱharȱhaftȱ betydningȱforȱdeȱ
unge,ȱ deresȱ oplevelserȱ afȱ deresȱ hverdagslivȱ ogȱ sandeligȱ ogsåȱ forȱ deresȱ oplevelserȱ afȱ
demȱselvȱsomȱmennesker.ȱDetteȱfoldesȱnaturligvisȱudȱiȱdeȱfølgendeȱkapitler,ȱmenȱskalȱ
herȱiȱopsamlingenȱhaveȱplads,ȱidetȱnetopȱbetydningenȱafȱatȱforbindeȱdeȱungeȱtilȱderesȱ
mangeȱforskelligeȱerfaringerȱogȱoplevelserȱiȱdeȱpædagogiskeȱinstanserȱåbnerȱforȱatȱanaȬ
lysereȱderesȱhandlingerȱogȱbevægelserȱsomȱkontekstualiseretȱogȱsubjektiveretȱfremȱforȱ
løsrevetȱogȱdesubjektiveret.ȱ
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Kapitel 4:
Forskningsprojektets metodiske
grundlag – At forske om og med
unge mænd i bandegrupperinger
– en meget lang og tålmodig proces
Gennemȱenȱperiodeȱpåȱsnartȱtoȱårȱharȱforskningsprojektetȱmedȱtitlenȱ”Stemmerȱfraȱenȱ
bandeȱ–ȱanalyserȱafȱungeȱbandemedlemmersȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱfremtid”ȱværetȱiȱ
gang.ȱProjektetȱblevȱindledtȱiȱdetȱmegetȱtidligeȱforårȱ2013ȱmedȱlæsningȱafȱforskningslitȬ
teraturȱ påȱ områdetȱ ogȱ udarbejdelseȱ afȱ enȱ projektbeskrivelse,ȱ herunderȱ forskningsȬ
spørgsmålȱogȱmetodeovervejelser.ȱHerefterȱfulgteȱenȱmegetȱlangȱogȱsværȱperiodeȱmedȱ
atȱfåȱadgangȱtilȱungeȱmændȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ

Nårȱtidsperiodenȱherȱbetones,ȱerȱdetȱprimærtȱforȱatȱbelyse,ȱatȱnetopȱungeȱmændȱ

fraȱbandegrupperingerȱerȱmegetȱvanskeligeȱatȱkommeȱiȱnærhedenȱaf,ȱogȱderȱharȱderforȱ
væretȱenȱmegetȱlangȱarbejdsprocesȱogȱkontaktȱtilȱenȱmasseȱmennesker,ȱinstitutionerȱogȱ
områderȱiȱforsøgetȱpåȱatȱmødeȱdeȱungeȱmændȱogȱinvitereȱdemȱtilȱatȱdeltageȱiȱprojektet.ȱ
Såledesȱ harȱ detȱ tagetȱ detȱ mesteȱ afȱ etȱ årȱ atȱ opsøgeȱ ogȱ etablereȱ kontaktȱ tilȱ mennesker,ȱ
somȱpåȱforskelligeȱvisȱharȱlidtȱellerȱmegetȱadgangȱtilȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger,ȱ
ogȱ detȱ mesteȱ afȱ tidenȱ erȱ iȱ virkelighedenȱ gåetȱ medȱ enȱ langȱ rækkeȱ afslagȱ påȱ interview,ȱ
hvorforȱprojektetȱflereȱgangeȱharȱværetȱiȱenȱfaseȱafȱatȱværeȱopgivet,ȱindenȱdetȱoverhoȬ
vedetȱkomȱordentligtȱiȱgang.ȱMedȱstorȱvedholdenhedȱlykkedesȱdetȱimidlertidȱtilȱsidstȱatȱ
fåȱadgangȱtilȱenȱrækkeȱungeȱmænd,ȱderȱ alleȱharȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱpåȱforskelligeȱvisȱ
medȱ forskelligtȱ omfangȱ ogȱ indlevelseȱ befinderȱ sigȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ iȱ nærvæȬ
rendeȱkapitelȱskalȱnogleȱafȱdeȱcentraleȱmetodiskeȱaspekterȱafȱselveȱforskningsprocessenȱ
præsenteres.ȱ
ȱ

Netopȱdetteȱkapitelȱkanȱiȱallerhøjesteȱgradȱformuleresȱsomȱetȱvigtigtȱkapitel,ȱderȱ

såȱatȱsigeȱforbinderȱdetȱforrigeȱteoretiskeȱkapitelȱ(kapitelȱ3)ȱsammenȱmedȱdetȱefterfølȬ
gendeȱ kapitelȱ 5,ȱ derȱ omhandlerȱ selveȱ analysenȱ afȱ detȱ indsamledeȱ datamateriale.ȱ Nårȱ
nærværendeȱkapitelȱbetonesȱsomȱvigtigt,ȱudspringerȱdetȱnetopȱafȱheleȱrapportensȱ(ogȱ
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forskningsprojektets)ȱgrundlag,ȱderȱerȱplaceretȱindenȱforȱdenȱsåkaldteȱpraksisforskningȱ
somȱmetode,ȱsåledesȱsomȱdenȱisærȱerȱudvikletȱindenȱforȱdenȱkritiskeȱpsykologiȱ(MarȬ
kardȱ etȱ al.,ȱ 2004;ȱ Bechmanȱ Jensen,ȱ 2005;ȱ Schwartz,ȱ 2005;ȱ Højholt,ȱ 2005;ȱ Mørck,ȱ 1995,ȱ
2000;ȱPetersen,ȱ2009),ȱhvorȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱprojektet,ȱanerkendesȱogȱ
inddragesȱsomȱmedforskere.ȱ Derȱ erȱsåledesȱtaleȱ omȱenȱ heltȱ særligȱ mådeȱatȱgåȱtilȱforskȬ
ningenȱpå,ȱsomȱerȱbetydningsfuld,ȱfordiȱdenȱinddragerȱdeȱungeȱsomȱsubjekter,ȱderȱerȱ
aktivtȱhandlendeȱiȱderesȱegenȱlivspraksis,ȱogȱikkeȱsomȱobjekter,ȱderȱerȱgenstandȱforȱudȬ
forskning.ȱ Netopȱ detteȱ praksisforskningsperspektivȱ vilȱ bliveȱ foldetȱ uddybendeȱ udȱ iȱ
detteȱkapitelȱsammenȱ medȱ enȱrækkeȱmetodologiskeȱovervejelserȱ forȱ tilȱsidstȱatȱrundeȱ
kapitletȱ afȱ medȱ enȱ præsentationȱ afȱ deȱ analysetemaer,ȱ somȱ erȱ fremkommetȱ iȱ forskȬ
ningsprocessen,ȱogȱsomȱforȱalvorȱskalȱhaveȱfyldeȱiȱdetȱefterfølgendeȱanalysekapitel.ȱ

4.1. Interview med unge mænd
ProjektetsȱforskningsdesignȱplacererȱsigȱsomȱnævntȱoverordnetȱindenȱforȱpraksisforskȬ
ning,ȱ såledesȱ somȱ forskningȱ iȱ praksisȱ erȱ udvikletȱ indenȱ forȱ denȱ kritiskȱ psykologiskeȱ
tænkningȱ(Markardȱetȱal.,ȱ2004;ȱHøjholt,ȱ2005;ȱSchwartz,ȱ2007,ȱPetersen,ȱ2009),ȱderȱharȱ
etȱ specifiktȱ fokusȱ påȱ menneskersȱ forståelserȱ ogȱ handlingerȱ knyttetȱ tilȱ deresȱ hverdag,ȱ
velȱogȱmærkeȱsetȱfraȱmennesketsȱegetȱperspektiv,ȱaltsåȱfraȱmenneskersȱegetȱståstedȱiȱlivetȱ
medȱfokusȱpåȱderesȱegneȱforståelser,ȱoplevelserȱogȱfølelser.ȱ
ȱ

Iȱ denneȱsammenhængȱudforskesȱtiȱungeȱ mændsȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱfremȬ

tidsdrømme,ȱ sammenȱ medȱ deȱ ungeȱ selvȱ gennemȱ såkaldtȱ semistruktureredeȱ interviewȱ
(Kvale,ȱ 2003),ȱ derȱ erȱ karakteriseretȱ vedȱ atȱ væreȱ etȱ interviewȱ mellemȱ forskerȱ ogȱ inforȬ
mantȱ(denȱunge)ȱbaseretȱpåȱenȱrækkeȱspørgsmål.ȱKvaleȱ(2003)ȱdefinererȱdetȱsemistrukȬ
tureredeȱ forskningsinterviewȱ somȱ etȱ interview,ȱ derȱ harȱ tilȱ formålȱ atȱ indhenteȱ beskriȬ
velserȱ afȱ denȱ interviewedesȱ livsverdenȱ medȱ henblikȱ påȱ atȱ fortolkeȱ betydningenȱ afȱ deȱ
beskrevneȱfænomenerȱ(Kvale,ȱ2003,ȱp.ȱ19).ȱVidereȱherfraȱplacererȱdetȱsemistrukturereȬ
deȱforskningsinterviewȱsigȱindȱiȱpraksisforskningen,ȱbådeȱmetodiskȱogȱteoretisk.ȱ
ȱ

Selveȱ praksisforskningsperspektivetȱudfoldesȱisærȱiȱ nærværendeȱforskningsproȬ

jektȱmedȱinspirationȱfraȱetȱafȱdenȱkritiskȱpsykologiskeȱtænkningsȱcentraleȱbegreber,ȱderȱ
omfatterȱforståelsenȱ afȱsubjektetȱsomȱmedforsker.ȱHolzkampȱ(1998)ȱ påpeger,ȱ hvorledesȱ
begrebetȱmedforskerȱviserȱhenȱtil,ȱatȱsubjektetȱikkeȱskalȱindgåȱsomȱenȱformȱforȱobjektȱiȱ
udforskningen,ȱ menȱ derimodȱ skalȱ indgåȱ somȱ medforskerȱ afȱ subjektetsȱ egenȱ dagligeȱ
livsførelse.ȱOprindeligtȱknytterȱmedforskerbegrebetȱanȱtilȱenȱradikalȱkritikȱafȱdenȱklasȬ
siskeȱ psykologiskeȱ forståelseȱ afȱ atȱ kunneȱ observereȱ ogȱ testeȱ menneskerȱ iȱ forskelligeȱ
tilrettelagteȱsettingsȱløsrevetȱfraȱmenneskersȱdagligeȱliv,ȱderȱsåvelȱdirekteȱsomȱindirekȬ
teȱmedvirkerȱtilȱatȱobjektgøreȱmennesker:ȱ
ȱ
ȱ
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”Deȱ nægterȱ migȱ minȱ statusȱ somȱ medmenneskeȱ vedȱ atȱ gøreȱ migȱ tilȱ objektȱ forȱ deresȱ interesser,ȱ
uansetȱhvordanȱdeȱlegitimererȱdem”ȱ(Holzkamp,ȱ1998,ȱp.ȱ23).ȱ
Begrebetȱmedforskerȱ(Holzkamp,ȱ1998)ȱmedvirkerȱtilȱatȱindrammeȱdetȱsærligeȱellerȱdetȱ
specifikkeȱ aspektȱ vedȱ praksisforskning.ȱ Herȱ betonesȱ netopȱ betydningenȱ af,ȱ atȱ praktiȬ
kerne,ȱiȱdetteȱtilfældeȱdeȱungeȱmænd,ȱikkeȱerȱgenstandȱforȱforskerensȱudefrakommenȬ
deȱ blik,ȱ menȱ derimodȱ inddragesȱ somȱ medforskereȱ iȱ forskningsforløbet.ȱ Herȱ henvisesȱ
derȱtil,ȱatȱbådeȱforskerȱogȱmedforskerȱoplevesȱsomȱsubjekter,ȱderȱbeggeȱerȱdeltagereȱiȱetȱ
forskningsprojekt,ȱ derȱ udforskerȱ enȱ givenȱ socialȱ praksisȱ omȱ endȱ fraȱ hverȱ deresȱ perȬ
spektivȱogȱståsted.ȱ
ȱ

Medforskerbegrebetȱ gørȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ ogsåȱ opȱ medȱ klassiskeȱ begreberȱ

somȱ validitet,ȱ generaliserbarhedȱ ogȱ reliabilitet,ȱ såledesȱ somȱ deȱ traditioneltȱ diskuteresȱ
indenȱforȱforskningsmetodologiskeȱproblemstillinger.ȱIndenȱforȱdenȱkritiskeȱpsykologiȱ
medvirkerȱ medforskerbegrebetȱ derimodȱ til,ȱ atȱ alleȱ medforskerensȱ oplevelser,ȱ vurdeȬ
ringerȱogȱhandlingerȱerȱinteressante,ȱogȱmedvirkerȱtilȱatȱbegrundeȱhandlingerȱogȱderforȱ
ikkeȱkanȱreduceresȱtilȱ”fejlkilder”ȱ(Forchammer,ȱ2001).ȱ
ȱ

Særligtȱ betydningsfuldtȱ er,ȱ atȱ nårȱ derȱ anlæggesȱ etȱ praksisforskningsperspektiv,ȱ

såȱ erȱ derȱ påȱ sammeȱ tidȱ etȱ epistemologiskȱ ogȱ ontologiskȱ ønskeȱ omȱ atȱ arbejdeȱ medȱ deȱ
ungeȱmændsȱegneȱforståelserȱafȱderesȱlivsforhold.ȱ
ȱ

Markardȱetȱal.ȱ(2004)ȱbelyserȱiȱdenȱsammenhængȱspecifikkeȱmåderȱatȱspørgeȱpåȱiȱ

selveȱforskningsinterviewet,ȱsomȱadskillerȱsigȱvæsentligtȱfraȱandreȱmetodiskeȱtilgangeȱ
medȱudviklingenȱafȱetȱsærligtȱsåkaldtȱpraksisportræt:ȱ
ȱ
ȬȱHvilkeȱhandlemulighederȱgiverȱdetȱdig?ȱ
ȬȱHvilkeȱbegrænsningerȱmedførerȱdet?ȱ
ȬȱHvilkeȱproblemer,ȱkonflikterȱogȱmodsigelserȱsætterȱdetȱdigȱi?ȱ
ȬȱOgȱhvordanȱforholderȱduȱdigȱsåȱtilȱdem?ȱ
ȬȱHvilkeȱhandlegrundeȱdannerȱduȱdigȱiȱforholdȱtilȱdem?ȱȱ
ȬȱHvadȱførerȱdineȱhandlingerȱiȱforholdȱtilȱdemȱtil?ȱ
(Markardȱetȱal.ȱ2004,ȱp.ȱ7).ȱ
ȱ
Praksisportrættetȱ somȱ metodiskȱ redskabȱ erȱ konstrueretȱ således,ȱ atȱ derȱ bådeȱ undersøȬ
gesȱoplevelser,ȱvurderingerȱogȱforestillingerȱsåvelȱsomȱhandlingerȱknyttetȱtilȱdisseȱforeȬ
stillingerȱ(Markardȱetȱal.,ȱ2004;ȱBechmanȱJensen,ȱ2005).ȱDerȱerȱsåledesȱetȱspecifiktȱfokusȱ
på,ȱ hvilkeȱ handlingerȱ ogȱ handlingsmulighederȱ derȱ bådeȱ oplevesȱ atȱ væreȱ tilȱ stede,ȱ ogȱ
somȱrentȱfaktiskȱforetagesȱsomȱfølgeȱafȱdenȱbetydning,ȱsomȱtillægges.ȱ
ȱ

Netopȱforskningsintervieweneȱmedȱdeȱungeȱmændȱhavdeȱsåledesȱikkeȱkunȱfokusȱ

påȱ atȱ udforskeȱ deȱ ungesȱ livshistorier,ȱ menȱ ogsåȱ sammenȱ medȱ deȱ ungeȱ atȱ udforske,ȱ
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hvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱforskelligeȱoplevelserȱogȱhændelserȱiȱlivetȱvurderedesȱatȱ
haveȱ betydning,ȱ ogȱ hvilkeȱ handlingerȱ disseȱ betydningerȱ førteȱ til.ȱ Netopȱ handlingsȬ
aspektetȱerȱsærligtȱcentraltȱindenȱforȱpraksisforskningsperspektivet,ȱsåledesȱsomȱdetȱerȱ
udvikletȱindenȱforȱdenȱkritiskeȱpsykologiskeȱtænkning.ȱViȱmenneskerȱerȱandetȱogȱmereȱ
endȱvoresȱfortællinger,ȱidetȱvoresȱforståelserȱogȱoplevelserȱafȱvoresȱlivȱførerȱtilȱhandlinȬ
gerȱbådeȱiȱhverdagenȱherȱogȱnuȱsåvelȱsomȱpåȱlængereȱsigtȱiȱtilværelsen.ȱ
ȱ

Underȱinterviewforløbetȱmedȱenȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱSaif,ȱbliverȱdetteȱtydeligt,ȱidetȱ

viȱtalerȱom,ȱhvadȱhanȱoplevedeȱsomȱenȱungȱmand,ȱderȱgerneȱvilleȱiȱgangȱmedȱatȱfeste,ȱ
drikkeȱogȱmødeȱpiger,ȱmenȱhavdeȱenȱoplevelseȱafȱikkeȱatȱkunneȱkommeȱindȱnogenȱsteȬ
derȱ påȱ deȱbarerȱogȱdiskoteker,ȱ hvorȱ ungeȱbefinderȱ sig.ȱSaifȱ fortæller,ȱ atȱhanȱ erȱmegetȱ
bevidstȱom,ȱatȱhanȱaleneȱpåȱgrundȱafȱsinȱetniskeȱminoritetsbaggrundȱbliverȱafvistȱiȱdøȬ
rene,ȱofteȱmedȱundskyldningerȱomȱforkertȱpåklædning,ȱatȱderȱerȱforȱmangeȱmenneskerȱ
påȱ diskoteketȱ ogȱ lignendeȱ forklaringer.ȱ Herfraȱ talerȱ viȱ underȱ interviewforløbet,ȱ delsȱ
om,ȱhvordanȱdetteȱoplevesȱforȱSaif,ȱmenȱisærȱogsåȱom,ȱhvilkeȱhandlingerȱ netopȱdetteȱ
medførteȱforȱSaifȱiȱhansȱhverdag.ȱHeltȱcentraltȱbliverȱdet,ȱatȱSaifȱherȱfortæller,ȱatȱsåȱvarȱ
detȱenȱløsningȱatȱhængeȱudȱsammenȱmedȱvennerȱpåȱgadehjørnerȱogȱiȱbutikscentreȱogȱ
finde”ȱderesȱegneȱsteder”,ȱhvorȱdeȱkunneȱfeste,ȱdrikkeȱogȱmødeȱpiger.ȱȱ
ȱ

Iȱ forlængelseȱ afȱ denȱ kritiskeȱ psykologiskeȱ teoriȱ anlæggesȱ endvidereȱ etȱ såkaldtȱ

ungeperspektiv,ȱderȱsætterȱfokusȱpåȱatȱudvikleȱvidenȱomȱungeȱmændȱiȱbanderȱsetȱfraȱdeȱ
ungeȱmændsȱegetȱperspektivȱogȱderesȱståstedȱiȱlivet.ȱMegenȱvidenȱomȱungeȱiȱbanderȱerȱ
netopȱkarakteriseretȱvedȱetȱfraværȱafȱdeȱungeȱmændsȱegneȱstemmerȱ(seȱogsåȱkapitelȱ2ȱ
forȱgennemgangȱafȱforskningȱpåȱområdet)ȱogȱovervejendeȱ(endnu)ȱdomineretȱafȱviden,ȱ
derȱ formidlerȱ enȱ langȱ rækkeȱ statistiskeȱ analyserȱ afȱ kriminalitetsadfærd,ȱ fængselsopȬ
hold,ȱbevægelserȱindȱogȱudȱafȱbandegrupperingerȱsåvelȱsomȱkortlægningȱafȱforskelligeȱ
bandegrupperingerȱpåȱdetȱdanskeȱlandkort.ȱ
ȱ

Nårȱderȱiȱnærværendeȱsættesȱfokusȱpåȱdeȱungesȱegetȱperspektiv,ȱtrædesȱderȱsåleȬ

desȱpåȱrelativtȱubetrådteȱvejeȱindenȱforȱforskningenȱomȱbander,ȱalȱdenȱstundȱatȱnetopȱ
forskningȱomȱungeȱmændsȱegneȱoplevelserȱogȱperspektiverȱerȱganskeȱbegrænsetȱindenȱ
forȱ detteȱ forskningsområde,ȱ hvorȱ primærtȱ kriminologienȱ somȱ videnskabeligȱ disciplinȱ
medȱfokusȱpåȱstudierȱafȱkriminalitet,ȱårsager,ȱudbredelseȱogȱindsatserȱerȱstærktȱdomiȬ
nerende.ȱȱ
ȱ

Atȱforskeȱbådeȱteoretisk,ȱempiriskȱogȱanalytiskȱudȱfraȱetȱsåkaldtȱungeperspektiv,ȱ

stillerȱkravȱomȱatȱudforskeȱungesȱlivȱsåȱatȱsigeȱindefraȱ(Kousholt,ȱ2005;ȱSchwartz,ȱ2014).ȱ
DetteȱindefraȬperspektivȱstårȱiȱmodsætningȱtilȱmangeȱforskningsområder,ȱsomȱbetragȬ
terȱ bådeȱ børnȱ ogȱ ungeȱ udefra,ȱ dvs.ȱ udviklerȱ teorierȱ omȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ velȱ ogȱ mærkeȱ
udenȱatȱmedtageȱbørneneȱogȱdeȱungesȱtanker,ȱfølelserȱogȱhandlingerȱdirekteȱknyttetȱtilȱ
børnȱogȱungesȱlivsbetingelserȱogȱȬmuligheder.ȱNetopȱiȱdenneȱsammenhængȱmedȱafsætȱ

ȱ
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iȱforskningsinterviewȱmedȱtiȱunge,ȱderȱalleȱselvȱopleverȱatȱværeȱtilknyttetȱbandegrupȬ
peringer,ȱomȱendȱmedȱforskelligtȱomfangȱogȱtyngde,ȱskabesȱderȱsåledesȱmulighedȱforȱ
atȱudvikleȱvidenȱomȱdeȱungesȱegneȱforståelser,ȱhandlinger,ȱtankerȱogȱoplevelserȱdirekteȱ
forbundetȱtilȱderesȱkonkreteȱlivsbetingelser.ȱ

4.2. Projektets datagrundlag og vanskeligheden i at få adgang til et
følsomt felt
Projektetsȱdatagrundlagȱbestårȱafȱtiȱforskningsinterviewȱmedȱungeȱmændȱiȱalderenȱ18Ȭȱ
29ȱår,ȱderȱalleȱharȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱselvȱoplever,ȱatȱdeȱleverȱenȱdelȱafȱderesȱlivȱiȱdetȱ
såkaldteȱbandemiljøȱentenȱindeȱiȱellerȱudeȱpåȱkantenȱafȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱ
ForȱnoglesȱvedkommendeȱerȱderȱtaleȱomȱatȱhaveȱbevægetȱsigȱmellemȱforskelligeȱbanȬ
degrupperingerȱoverȱenȱlængereȱtidsperiodeȱgennemȱderesȱseneȱbarndomȱogȱungdom,ȱ
forȱ andresȱ vedkommende,ȱ atȱ deȱ såȱ atȱ sigeȱ erȱ voksetȱ indȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ sidenȱ
denȱmegetȱtidligeȱungdomsperiodeȱogȱsletȱikkeȱkanȱforestilleȱsig,ȱatȱdeȱskulleȱtilhøreȱenȱ
andenȱbandegrupperingȱellerȱsletȱingenȱforȱdenȱsagsȱskyld.ȱForȱatterȱandreȱforegårȱbeȬ
vægelserneȱ iȱ kanterneȱ afȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ udenȱ atȱ deȱ egentligȱ selvȱ harȱ
enȱoplevelseȱafȱatȱvilleȱhøreȱtilȱenȱsærligȱbande,ȱmenȱderimodȱgerneȱselvȱvilȱbestemmeȱ
overȱ egenȱ tidȱ ogȱ mulighederȱ –ȱ ogȱ alligevelȱ heleȱ tidenȱ befinderȱ sigȱ iȱ enȱ bandegruppeȬ
ring.ȱ
ȱ

Uansetȱdisseȱforskelleȱiȱbevægelser,ȱomfangȱogȱtyngdeȱharȱdeȱtiȱungeȱdogȱdetȱtilȱ

fælles,ȱ atȱ deȱ selvȱ beskriverȱ atȱ tilhøreȱ enȱ bande,ȱ ogȱ medȱ denneȱ oplevelseȱ erȱ deȱ ungeȱ
mændȱ inddragetȱ iȱ forskningsprojektetȱ ”Stemmerȱ fraȱ enȱ bande”ȱ ogȱ harȱ bidragetȱ medȱ
deresȱtidȱogȱderesȱegneȱfortællinger.ȱ
ȱ

Somȱbelystȱganskeȱkortȱiȱindledningenȱtilȱdetteȱkapitel,ȱharȱdetȱværetȱganskeȱudȬ

fordrendeȱatȱopnåȱadgangȱtilȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger.ȱIȱnotaterȱfraȱprojektetsȱ
påbegyndelseȱerȱlistetȱalleȱdeȱinstitutioner,ȱgadeplansmedarbejdere,ȱværesteder,ȱboligȬ
socialeȱmedarbejdereȱogȱsåȱvidere,ȱsomȱerȱkontaktetȱmedȱhenblikȱpåȱatȱfåȱhjælpȱtilȱatȱfåȱ
adgangȱ tilȱ ungeȱ mændȱ iȱ ”bandemiljøet”.ȱ Alleȱ stederȱ harȱ folkȱ væretȱ hjælpsommeȱ ogȱ
venlige,ȱ menȱ forȱ deȱ flestesȱ vedkommendeȱ ogsåȱ udenȱ mulighederȱ forȱ atȱ hjælpeȱ medȱ
adgangȱtilȱdeȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱȱ
ȱ

Denneȱ problemstillingȱ erȱ betonetȱ iȱ tidligereȱ forskningȱ knyttetȱ tilȱ ungeȱ mændȱ iȱ

banderȱ (Jacobsen,ȱ 2012),ȱ hvorȱ adgangenȱ tilȱ netopȱ denneȱ gruppeȱ ungeȱ mændȱ belysesȱ
somȱsærligȱvanskeligȱopgaveȱforȱforskningsfeltet,ȱhvorforȱderȱnetopȱogsåȱkunȱerȱmegetȱ
begrænsetȱ forskningsbaseretȱ viden,ȱ derȱ belyserȱ deȱ ungeȱ mændsȱ egneȱ perspektiver,ȱ
handlingerȱogȱforståelserȱafȱderesȱtilværelse.ȱȱ
ȱ
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”Banderȱ erȱ iȱ reglenȱ derforȱ uinteresseredeȱ iȱ ogȱ afvisendeȱ overforȱ atȱ ladeȱ forskerenȱ fåȱ adȬ
gangȱtilȱatȱstudereȱderesȱdagligliv,ȱaktiviteterȱellerȱorganisation,ȱdaȱmanȱikkeȱønskerȱatȱafȬ
sløreȱpotentieltȱinkriminerendeȱvidenȱomȱdet,ȱmanȱforetagerȱsig”ȱ(Jacobsen,ȱ2012,ȱp.ȱ89).ȱ
ȱ
Forskningȱomȱungeȱiȱbandegrupperingerȱer,ȱsomȱogsåȱbeskrevetȱiȱkapitelȱ1ȱogȱ2,ȱiȱhøjȱ
gradȱ prægetȱ afȱ netopȱ detteȱ fraværȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ egneȱ perspektiverȱ ogȱ primærtȱ
funderetȱ iȱ enȱ langȱ rækkeȱ kvantitativeȱ ogȱ statistiskeȱ opgørelserȱ omȱ antalletȱ afȱ ungeȱ iȱ
bander,ȱomfangetȱafȱforskelligeȱformerȱforȱkriminalitetȱsamtȱiȱnogenȱomfangȱenȱrækkeȱ
opgørelserȱ afȱ deȱ ungesȱ opvækstȱ medȱ fokusȱ påȱ forældresȱ socioøkonomiskeȱ forhold,ȱ
somȱdogȱikkeȱerȱfremkommetȱgennemȱdeȱungeȱselv,ȱmenȱnetopȱogsåȱgennemȱstatistiȬ
skeȱanalyser.ȱDertilȱenȱlangȱrækkeȱspørgeskemaer,ȱsomȱofteȱformidlesȱtilȱstoreȱgrupperȱ
afȱ ungeȱ iȱ enȱ specifikȱ aldersperiode,ȱ entenȱ påȱ skolerȱ ellerȱ iȱ fængsler.ȱ Disseȱ fundȱ erȱ
yderstȱ relevante,ȱ menȱ giverȱ imidlertidȱ ikkeȱ enȱ tættereȱ kontaktȱ tilȱ deȱ unge,ȱ detȱ heleȱ
handlerȱom,ȱogȱderforȱhellerȱikkeȱmulighedȱforȱatȱfåȱadgangȱtilȱvidenȱom,ȱhvilkeȱsociȬ
alpædagogiskeȱindsatserȱderȱfremadrettetȱerȱrelevanteȱatȱudvikleȱpåȱdetȱsocialpædagoȬ
giskeȱ område.ȱ Ligeledesȱ erȱ derȱ ogsåȱ udkommetȱ enȱ delȱ forskningȱ samtȱ journalistiskȱ
materiale,ȱhvorȱungeȱ(ogȱnuȱvoksne)ȱmændȱfortællerȱomȱderesȱtidligereȱlivȱiȱenȱbandeȬ
gruppering.ȱOgsåȱdetteȱerȱyderstȱrelevantȱviden,ȱderȱkanȱmedvirkeȱtilȱfortsatȱudviklingȱ
afȱ forebyggendeȱ ogȱ tidligeȱ indsatser,ȱ derȱ kanȱ modvirkeȱ etȱ livȱ iȱ bander,ȱ menȱ harȱ joȱ afȱ
indlysendeȱgrundeȱkarakterȱafȱetȱretrospektivtȱperspektiv,ȱalȱdenȱstundȱatȱdetteȱlivȱsomȱ
bandemedlem,ȱ deȱ kriminelleȱ handlinger,ȱ manȱ harȱ begået,ȱ ogȱ deȱ forestillinger,ȱ manȱ
havdeȱ omȱ sinȱ tilværelse,ȱ sesȱ bagudrettetȱ iȱ bagklogskabensȱ ofteȱ ulideligeȱ klareȱ lysȱ ogȱ ikkeȱ iȱ
netopȱdenȱsituation,ȱmanȱbefinderȱsigȱiȱherȱogȱnuȱiȱsinȱtilværelse.ȱȱ
ȱ

Detȱcentraleȱiȱdenneȱsammenhængȱerȱimidlertidȱogsåȱatȱfastholde,ȱatȱnårȱderȱikkeȱ

indfangesȱ videnȱomȱ deȱ ungeȱmændsȱegneȱ perspektiver,ȱoplevelserȱogȱ handlingerȱ omȱ
deresȱliv,ȱsåȱerȱderȱenȱstorȱrisikoȱfor,ȱatȱmegetȱafȱdenȱviden,ȱderȱeksistererȱpåȱområdetȱ
knyttetȱtilȱbandegrupperinger,ȱentenȱ(for)bliverȱetȱfokusȱpåȱkriminalitetsstatistikkerȱogȱ
risikofaktorerȱellerȱogsåȱerȱdesubjektiveretȱ(Dreier,ȱ1998),ȱaltsåȱløsrevetȱfraȱpersonenȱselv,ȱ
såledesȱsomȱdetȱblevȱdiskuteretȱiȱforrigeȱkapitel.ȱNårȱforskningȱforegårȱløsrevetȱfraȱdenȱ
ellerȱde,ȱderȱudforskes,ȱdetȱværeȱsigȱbørn,ȱungeȱellerȱvoksneȱogȱderesȱliv,ȱsåȱerȱderȱaltidȱ
enȱrisikoȱfor,ȱatȱderȱiȱbedsteȱfaldȱmanglerȱvæsentligeȱnuancerȱogȱbetoningerȱomȱlivsforȬ
hold,ȱ mulighederȱ ogȱ vanskeligheder,ȱ ogȱ iȱ værsteȱ fald,ȱ atȱ verdenȱ sletȱ ikkeȱ serȱ udȱ somȱ
statistikkerneȱ viserȱ –ȱ velȱ ogȱ mærkeȱ setȱ fraȱ deȱ udforskedesȱ egetȱ perspektiv.ȱ Mørckȱ
(2000)ȱharȱrejstȱtilsvarendeȱproblemstillingerȱiȱforholdȱtilȱatȱforskeȱiȱungeȱmænd,ȱsomȱ
tidligereȱ harȱ væretȱ iȱ rockerȬȱ ellerȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ netopȱ belyst,ȱ hvorledesȱ deȱ
ungeȱ mændsȱ egneȱ perspektiverȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indfangeȱ ofteȱ megetȱ komplekseȱ ogȱ
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sværeȱvilkårȱogȱbetingelser,ȱforȱeksempelȱknyttetȱtilȱatȱbeslutteȱsigȱforȱatȱforladeȱrockȬ
ermiljøetȱogȱdeltageȱiȱexitprogrammer.ȱȱ
ȱ

Netopȱ forskningsfeltetȱ knyttetȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ delerȱ skæbneȱ medȱ

mangeȱ områderȱ indenȱ forȱ denȱ socialeȱ ogȱ sundhedsmæssigeȱ forskning,ȱ idetȱ derȱ iȱ højȱ
gradȱerȱenȱrisikoȱforȱatȱudvikleȱabstrakteȱforståelserȱafȱmennesker,ȱderȱudforskesȱløsreȬ
vetȱfraȱspecifikkeȱkonteksterȱ(Højholtȱ&ȱWitt,ȱ1996).ȱMedȱabstraktȱmenesȱheriȱrisikoenȱ
for,ȱatȱteorierȱomȱogȱmedȱmennesker,ȱuansetȱhvilkeȱvidenskabeligeȱdisciplinerȱderȱlægȬ
gesȱtilȱgrund,ȱofteȱerȱteorierȱomȱtænkteȱmennesker,ȱhvilketȱbevirker,ȱatȱdetȱerȱvanskeligtȱ
atȱ indfangeȱ videnȱ omȱ menneskersȱ handlingerȱ forȱ ogȱ medȱ hinanden,ȱ derȱ erȱ indlejretȱ iȱ
specifikkeȱhistoriske,ȱsocialeȱogȱkulturelleȱforholdȱogȱvilkår.ȱ
ȱ

Manȱkanȱnaturligvisȱstilleȱdetȱlidtȱudfordrendeȱspørgsmål,ȱhvorforȱdetȱerȱvigtigt,ȱ

atȱdeȱungeȱmændȱskalȱhaveȱenȱstemmeȱiȱforskningen,ȱalȱdenȱstundȱatȱdenȱtilsyneladenȬ
deȱmestȱrelevanteȱvidenȱomȱdemȱnetopȱkanȱtrækkesȱfremȱgennemȱstatistikker;ȱomfanȬ
getȱ afȱ kriminalitet,ȱ hvilkeȱ formerȱ forȱ kriminalitet,ȱ forskelligeȱ bandegrupperingersȱ beȬ
vægelserȱ iȱ detȱ offentligeȱ rumȱ ogȱ såȱ videre.ȱ Menȱ spørgsmåletȱ erȱ naturligvis,ȱ omȱ denȱ
viden,ȱ derȱ forȱ nuværendeȱ eksisterer,ȱ iȱ tilstrækkeligtȱ omfangȱ rækkerȱ udȱ ogȱ indfangerȱ
komplekseȱ samfundsmæssigeȱ forhold,ȱ deȱ ungeȱ mændsȱ egneȱ overvejelser,ȱ vanskeȬ
lighederȱogȱudfordringerȱmedȱatȱleveȱetȱlivȱiȱbandegrupperinger,ȱsåvelȱsomȱvidenȱom,ȱ
hvordanȱ detȱ pædagogiskeȱ områdeȱ fortsatȱ kanȱ udviklesȱ påȱ måder,ȱ derȱ kanȱ forebyggeȱ
bevægelserȱindȱiȱbandegrupperingerȱ–ȱogȱabsolutȱikkeȱmindstȱmåder,ȱhvorpåȱsamfunȬ
detȱ gennemȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ kanȱ forebyggeȱ enȱ opvækstȱ prægetȱ afȱ udȬ
sathed.ȱ

4.3. Anonymisering – skjulte unge mænd
Deȱ tiȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ harȱ bidragetȱ medȱ deresȱ egneȱ fortællingerȱ iȱ forskningsinterȬ
viewene,ȱ erȱ ”dobbeltanonymiserede”.ȱ Begrebetȱ dobbeltanonymiseredeȱ viserȱ iȱ denneȱ
sammenhængȱhenȱtilȱdelsȱanonymisering,ȱsåledesȱsomȱdetȱtraditioneltȱforegårȱiȱforskȬ
ningsprocessenȱiȱforlængelseȱafȱdatatilsynetsȱetiskeȱretningslinjer,ȱhvorȱanonymiserinȬ
genȱknytterȱanȱtil,ȱatȱingenȱkanȱgenkendeȱogȱidentificereȱinformanter,ȱderȱdeltagerȱiȱetȱ
forskningsprojekt.ȱSåledesȱerȱbådeȱnavn,ȱalder,ȱboligområde,ȱbandetilknytning,ȱkrimiȬ
nalitetsforholdȱ ogȱ familieforholdȱ stærktȱ anonymiseredeȱ Derudoverȱ erȱ derȱ foretagetȱ
yderligereȱanonymiseringȱ–ȱherafȱbegrebetȱdenȱdobbelteȱanonymiseringȱ–ȱmedȱhenblikȱ
påȱ atȱ beskytteȱ deȱ ungeȱ mænd.ȱ Denneȱ anonymiseringȱ handlerȱ om,ȱ atȱ forskerenȱ hellerȱ
ikkeȱ kenderȱ tilȱ deȱ ungeȱ mændsȱ fuldeȱ navne,ȱ familier,ȱ boligområder,ȱ skoȬ
ler/uddannelsesinstitutioner,ȱkriminalitetsforholdȱogȱbevægelserȱiȱbandegrupperinger.ȱ
Afȱetiskeȱårsagerȱerȱderȱligeledesȱudelukkendeȱgivetȱmundtligtȱsamtykkeȱfraȱdeȱungeȱ
vedȱinterviewetsȱpåbegyndelse,ȱsåledesȱatȱdeȱungeȱmændsȱunderskrifterȱogȱfuldeȱnavnȱ
ȱ

90
ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

ikkeȱeksistererȱnogenȱstederȱiȱforskningsforløbetȱogȱkunneȱforøgeȱrisikoenȱfor,ȱatȱderesȱ
navneȱkunneȱbliveȱidentificeret.ȱVedȱinterviewetsȱpåbegyndelseȱerȱdeȱungeȱheltȱiȱtrådȱ
medȱdatatilsynetsȱetiskeȱretningslinjerȱblevetȱinformeretȱom,ȱhvadȱforskningsprojektetȱ
havdeȱ fokusȱ på,ȱ samtȱ atȱ deȱ ungeȱ tilȱ hverȱ enȱ tidȱ undervejsȱ iȱ projektforløbetȱ kunneȱ afȬ
brydeȱderesȱdeltagelseȱentenȱvedȱkontaktȱtilȱforskerȱellerȱkontaktȱtilȱgatekeeper,ȱderȱsåȱ
villeȱtageȱkontaktȱtilȱforsker.ȱIngenȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱforskningsproȬ
jektet,ȱ harȱ benyttetȱ sigȱ afȱ denneȱ mulighed.ȱ Flereȱ afȱ demȱ harȱ tværtimodȱ væretȱ megetȱ
interesseretȱiȱatȱdeltageȱiȱforskningsprojektet,ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱatȱderȱskulleȱudkomȬ
meȱenȱrapport,ȱsomȱkunneȱlæsesȱafȱforȱeksempelȱ”lærereȱogȱpædagoger.”ȱ
ȱ

Ingenȱ interviewȱ erȱ optagetȱ påȱ bånd,ȱ menȱ udelukkendeȱ nedskrevetȱ undervejsȱ iȱ

interviewforløbetȱogȱderefterȱlæstȱigennemȱafȱdenȱenkelteȱunge,ȱnårȱinterviewforløbetȱ
erȱ afsluttetȱ medȱ henblikȱ påȱ atȱ sikre,ȱ atȱ derȱ ikkeȱ eksistererȱ nogenȱ oplysningerȱ omȱ deȱ
unge,ȱ somȱ kanȱ haveȱ interesseȱ forȱ andre.ȱ Nårȱ denȱ ungeȱ harȱ godkendtȱ deȱ nedskrevneȱ
noter,ȱharȱdeȱefterfølgendeȱlæstȱdenȱkorteȱbiografi,ȱsomȱerȱskrevetȱomȱdem,ȱsåvelȱsomȱ
alleȱnoter,ȱogȱvedȱafslutningȱafȱrapporteringȱerȱalleȱnoterȱvedrørendeȱinterviewȱblevetȱ
makuleret.ȱLigeledesȱharȱjegȱsammenȱmedȱdeȱungeȱvedȱindledningȱpåȱinterviewforløȬ
betȱsløretȱalleȱoplysninger,ȱderȱkanȱidentificereȱdem;ȱviȱharȱsammenȱvalgtȱandetȱnavn,ȱ
andenȱ alder,ȱ andetȱ antalȱ søskende,ȱ skoleforhold,ȱ etniskȱ minoritetsbaggrundȱ ogȱ kunȱ
megetȱ overfladiskȱ berørt,ȱ hvilkeȱ formerȱ forȱ kriminalitetȱ deȱ harȱ begået.ȱ Ligeledesȱ erȱ
navneneȱpåȱdeȱbandegrupperinger,ȱdeȱforskelligeȱungeȱtilhører,ȱudeladt,ȱmenȱerȱiȱnogleȱ
tilfælde,ȱmenȱlangtfraȱalle,ȱbekendtȱafȱforskeren.ȱDenneȱsløringȱkanȱnogleȱstederȱiȱselveȱ
analysekapitletȱforekommeȱenȱanelseȱforvirrende,ȱforȱeksempelȱatȱenȱafȱdeȱungeȱmændȱ
medȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱselvȱharȱvalgt,ȱatȱhanȱgerneȱvilȱkaldesȱKurt,ȱetȱ
megetȱtraditioneltȱetniskȱdanskȱnavn,ȱmenȱnetopȱiȱselveȱgrundlagetȱforȱdobbeltanonyȬ
miseringenȱ ligger,ȱ atȱ deȱ ungeȱ selvȱ harȱ valgtȱ deresȱ anonymiseredeȱ navne,ȱ alder,ȱ antalȱ
søskendeȱogȱandreȱ(måske)ȱgenkendeligeȱkarakteristika.ȱ
ȱ

Derȱerȱingenȱtvivlȱom,ȱatȱnetopȱdet,ȱatȱungeȱiȱbandegrupperingerȱvælgerȱatȱdeltaȬ

geȱiȱinterviewforløbȱomȱderesȱegenȱlivshistorie,ȱkanȱværeȱenȱfarefuldȱfærdȱforȱdemȱselv,ȱ
ogsåȱselvomȱdetȱikkeȱerȱderesȱkriminelleȱaktiviteterȱellerȱkortlægningȱafȱbandegruppeȬ
ringer,ȱsomȱerȱiȱfokusȱiȱforskningsprojektet.ȱAndreȱkanȱsåledesȱåbenlystȱellerȱskjultȱhaȬ
veȱ interesseȱ iȱ disseȱ informationer,ȱ hvorforȱ detȱ netopȱ erȱ særligtȱ vigtigtȱ atȱ beskytteȱ deȱ
ungeȱ mænd,ȱ somȱ vælgerȱ atȱ bidrageȱ medȱ deresȱ megetȱ personligeȱ fortællinger.ȱ Detȱ erȱ
megetȱvigtigtȱatȱunderstrege,ȱatȱalleȱforestillingerȱomȱgenkendelseȱikkeȱerȱmulige,ȱundȬ
tagenȱ iȱ denȱ enkelteȱ læsersȱ egetȱ hoved,ȱ ogȱ måȱ formodentligtȱ tilskrivesȱ forestillingerneȱ
om,ȱhvordanȱetȱ”bandemedlem”ȱserȱud,ȱhvadȱvedkommendeȱ”foretagerȱsig”,ȱogȱhvadȱ
vedkommendeȱharȱ”begåetȱafȱkriminalitet”.ȱȱ
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InterviewȱmedȱdeȱungeȱmændȱharȱogsåȱrentȱfysiskȱforegåetȱflereȱforskelligeȱsteȬ

ȱ

derȱiȱDanmarkȱheleȱtidenȱmedȱafsætȱi,ȱhvorȱdeȱenkelteȱungeȱmændȱoplevede,ȱatȱdetȱvarȱ
trygtȱforȱdemȱatȱmødes.ȱFlereȱafȱdemȱvarȱunderȱinterviewȱiførtȱskudsikreȱveste,ȱhvilketȱ
dogȱvarȱenȱfastȱdelȱafȱderesȱhverdag,ȱogȱflereȱafȱdeȱungeȱmændȱhavdeȱligeledesȱskydeȬ
våbenȱpåȱsig,ȱligeledesȱsomȱenȱfastȱdelȱafȱderesȱhverdagsliv.ȱAtȱtaleȱmedȱungeȱmenneȬ
sker,ȱsomȱperiodiskȱellerȱheleȱtidenȱsomȱenȱfastȱdelȱafȱderesȱliv,ȱbefinderȱsigȱiȱforskelligeȱ
formerȱforȱfarerȱogȱrisikosituationer,ȱerȱenȱyderstȱalvorligȱdelȱafȱenȱforskningsprocesȱogȱ
stillerȱsåledesȱstoreȱkravȱtilȱforskerenȱomȱheleȱtidenȱatȱbeskytteȱsineȱinformanter.ȱNetopȱ
deȱindsamledeȱinterviewȱunderstreger,ȱhvorledesȱdisseȱungeȱmændȱbevægerȱsigȱiȱomȬ
råder,ȱhvorȱdeȱerȱudsatteȱforȱandreȱbandegrupperingersȱ(ogȱandres)ȱreaktionerȱiȱformȱ
afȱoverfald,ȱvoldȱogȱskyderier,ȱmenȱogsåȱudsatteȱiȱforholdȱtilȱpolitietsȱovervågningȱogȱ
reaktionerȱoverȱforȱungeȱmændȱiȱbander.10ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmændȱfortæller,ȱhvordanȱ
deȱperiodiskȱerȱovervågetȱafȱpolitietȱogȱflereȱgangeȱgennemȱderesȱungdomslivȱharȱopȬ
levetȱatȱfåȱderesȱhjemȱransagetȱafȱpolitietȱ–ȱofteȱomȱnattenȱogȱganskeȱuventet.ȱFlereȱforȬ
tællerȱogsåȱomȱatȱhaveȱfåetȱ”tæskȱafȱpolitiet”ȱogȱomȱatȱhaveȱoplevetȱvoldsommeȱsamȬ
menstødȱmedȱpolitiet,ȱbådeȱverbaltȱogȱfysisk.ȱSidst,ȱmenȱabsolutȱikkeȱuvæsentligtȱharȱ
deȱungeȱmændȱjoȱbegåetȱenȱlangȱrækkeȱkriminelleȱhandlingerȱiȱformȱafȱvold,ȱoverfald,ȱ
røveri,ȱtyveriȱogȱskyderiȱmodȱandre,ȱogȱnetopȱdisseȱkriminelleȱhandlingerȱgørȱogsåȱdeȱ
ungeȱ mændȱ nervøseȱ forȱ atȱ taleȱ medȱ nogenȱ ogȱ stillerȱ kravȱ omȱ enȱ særligȱ beskyttelseȱ iȱ
interviewforløbet.ȱȱ
ȱ

Flereȱ menneskerȱ harȱ hjulpetȱ tilȱ medȱ atȱ etablereȱ kontaktȱ tilȱ deȱ ungeȱ mændȱ –ȱ iȱ

hverdagenȱbetegnesȱdisseȱmenneskerȱsomȱsåkaldteȱ”gatekeepers”,ȱaltsåȱmenneskerȱderȱ
påȱforskelligeȱvisȱåbnerȱdøreneȱindȱtilȱenȱellersȱmegetȱlukketȱverdenȱ(James,ȱ2014).ȱDetȱ
omfatterȱ iȱ nærværendeȱ sammenhængȱ mennesker,ȱ somȱ påȱ forskelligeȱ måderȱ kenderȱ
ellerȱ harȱ kendskabȱ tilȱ deȱ ungeȱ mændȱ entenȱ gennemȱ venskaberȱ ellerȱ gennemȱ tilknytȬ
ningȱ tilȱ forskelligeȱ boligområder,ȱ projekterȱ ellerȱ vennegrupperinger.ȱ Ogsåȱ disseȱ menȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmændsȱinterviewȱfortællerȱomȱenȱlangȱrækkeȱepisoderȱmedȱpolitietȱ(ogȱdetȱ
øvrigeȱsocialeȱogȱjuridiskeȱsystem),ȱderȱfraȱdeȱungesȱperspektivȱerȱprægetȱafȱ storȱvoldsomhedȱ
ogȱomfattendeȱkonflikter.ȱIȱnærværendeȱsammenhængȱtagesȱderȱpåȱingenȱmådeȱstillingȱtilȱomȱ
politiȱellerȱandreȱmyndighedspersonerȱharȱenȱtilsvarendeȱoplevelseȱafȱdisseȱepisoder,ȱdaȱdenneȱ
delȱ afȱ forskningsprojektetȱ udelukkendeȱ fokusereȱ påȱ deȱ ungesȱ stemmer.ȱ Iȱ tredjeȱ ogȱ sidsteȱ rapȬ
portȱ iȱ forskningsprojektetȱ (rapportȱ nr.ȱ III)ȱ givesȱ stemmerȱ tilȱ flereȱ afȱ deȱ professionelle,ȱ somȱ påȱ
forskelligȱvisȱarbejderȱmedȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱogȱherȱvilȱdeȱprofessionellesȱperspektiverȱ
foldesȱudȱ–ȱfraȱderesȱståstedȱogȱperspektiv.ȱSelvomȱflereȱafȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱvoldsomȬ
meȱepisoderȱmedȱpolitietȱgenfortællesȱherȱiȱstærktȱanonymiseretȱogȱbearbejdetȱform,ȱskalȱdetȱpåȱ
ingenȱmådeȱsesȱsomȱetȱudtrykȱfor,ȱatȱdeȱungesȱoplevelserȱerȱenȱobjektivȱsandhedȱom,ȱhvordanȱ
voldsommeȱsammenstødȱmedȱpolitietȱ foregårȱ –ȱtilsvarendeȱ problemstillingȱ gælderȱ naturligvisȱ
ogsåȱdenȱandenȱvejȱrundt,ȱhvorȱmyndighedspersonerȱogȱfagprofessionelleȱbeskriverȱderesȱopleȬ
velser.ȱ
10
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nesker,ȱ derȱ harȱ hjulpetȱ medȱ atȱ etablereȱ kontaktȱ ogȱ adgang,ȱ erȱ anonymiserede.ȱ Ikkeȱ
fordiȱ deȱ nødvendigvisȱ selvȱ harȱ ønsketȱ dette,ȱ menȱ forȱ atȱ detȱ iȱ trådȱ medȱ denȱ dobbelteȱ
anonymiseringȱikkeȱerȱmuligtȱatȱindkredse,ȱhvorȱdeȱungeȱmændȱhørerȱtilȱiȱforholdȱtilȱ
bandegruppering,ȱboligområde,ȱfamilieforhold,ȱprojekter,ȱskolerȱogȱkommuner.ȱ
ȱ

VedȱafslutningenȱafȱdenneȱrapportȱerȱalleȱnotaterȱogȱkommentarerȱblevetȱmakuȬ

leret,ȱogȱderȱeksistererȱsåledesȱikkeȱnogetȱmaterialeȱnogenȱsteder,ȱudȱoverȱdenneȱrapȬ
port,ȱ somȱ kanȱ haveȱ interesseȱ forȱ nogen,ȱ ogȱ somȱ kanȱ identificereȱ deȱ ungeȱ mænd.ȱ Deȱ
eneste,ȱderȱkenderȱtilȱdeȱungeȱmænd,ȱerȱforskeren,ȱdeȱungeȱmændȱselvȱogȱden/ellerȱdeȱ
personer,ȱsomȱharȱhjulpetȱmedȱatȱetablereȱkontakt.ȱ

4.4. At forske i et meget følsomt og problematisk felt – etiske overvejelser i forskningsprocessen
Detȱkanȱikkeȱunderstregesȱtilstrækkeligt,ȱatȱforskningȱindenȱforȱhumanȬȱogȱsamfundsȬ
videnskaberneȱ traditioneltȱ –ȱ ogȱ medȱ retteȱ –ȱ erȱ underlagtȱ enȱ rækkeȱ megetȱ eksplicitteȱ
kravȱ tilȱ etiskeȱ overvejelserȱ bådeȱ før,ȱ underȱ ogȱ absolutȱ ogsåȱ efterȱ forskningsforløbet.ȱ
Årsagerneȱhertilȱerȱumiddelbartȱindlysende,ȱalȱdenȱstundȱatȱnetopȱmenneskersȱlevedeȱ
livȱ påȱ forskelligȱ visȱ erȱ iȱ fokusȱ indenȱ forȱ netopȱ disseȱ videnskaber.ȱ Selvsammeȱ etiskeȱ
problemstillingerȱ kanȱ afȱ godeȱ grundeȱ ikkeȱ gøreȱ sigȱ gældendeȱ indenȱ forȱ andreȱ typerȱ
videnskaber,ȱhvorȱdetȱforȱeksempelȱerȱplanter,ȱjordȱellerȱbygninger,ȱderȱerȱgenstandȱforȱ
forskning.ȱHerȱkanȱderȱværeȱheltȱandreȱetiskeȱovervejelserȱknyttetȱtilȱforskningsprocesȬ
sen,ȱmenȱdetȱheltȱsærligeȱherȱer,ȱatȱviȱharȱatȱgøreȱmedȱlevendeȱmennesker,ȱhvisȱlivȱudȬ
forskesȱafȱforskerenȱogȱdermedȱogsåȱoverladesȱtilȱforskerensȱforskningsprocesȱiȱforholdȱ
tilȱhåndteringȱogȱanalyseȱafȱdatamateriale,ȱkonklusionerȱogȱpubliceringȱafȱmateriale.ȱȱ
Atȱ foretageȱ forskningȱ medȱ menneskerȱ stillerȱ storeȱ kravȱ tilȱ forskningsprocessen.ȱ Detteȱ
gælderȱ særligtȱ også,ȱ nårȱ forskningsmetodenȱ omfatterȱ detȱ kvalitativeȱ forskningsinterȬ
view,ȱsomȱnetopȱafȱKvaleȱ(2003)ȱkanȱbeskrivesȱsomȱhavendeȱkarakterȱafȱenȱterapeutiskȱ
praksis,ȱ udenȱ atȱ derȱ dogȱ påȱ nogenȱ mådeȱ erȱ taleȱ omȱ etȱ terapiforløb.ȱ Menȱ netopȱ interȬ
viewetȱ somȱ forskningsmetodeȱ kanȱ rummeȱ elementerȱ afȱ terapeutiskȱ praksis,ȱ alȱ denȱ
stundȱatȱtoȱpersonerȱsidderȱsammenȱogȱtalerȱiȱfortrolighed,ȱdenȱeneȱspørgerȱindgåendeȱ
ogȱdenȱandenȱsvarerȱogȱfortæller,ȱogȱderȱkanȱmegetȱvelȱskabesȱenȱstemningȱafȱatȱværeȱ
megetȱ fortrolige.ȱ Derȱ erȱ dogȱ påȱ ingenȱ mådeȱ taleȱ omȱ enȱ terapeutiskȱ praksis,ȱ menȱ derȬ
imodȱ omȱ etȱ forskningsinterview,ȱ hvorȱ forskerenȱ introducererȱ emnet,ȱ holderȱ fokusȱ påȱ
emnetȱ ogȱ fravælgerȱ andreȱ emnerȱ ogȱ heleȱ tidenȱ følgerȱ opȱ påȱ denȱ interviewedesȱ svar.ȱ
Nårȱinterviewetȱerȱ afsluttet,ȱgårȱdenȱinterviewedeȱudȱiȱverdenȱogȱmødesȱ(formodentȬ
ligt)ȱaldrigȱigenȱmedȱforskeren.ȱ
ȱ

Nårȱ forskningȱ foregårȱ indenȱ forȱ denneȱ specifikkeȱ sammenhæng,ȱ altsåȱ ungeȱ

mændȱiȱbandegrupperinger,ȱrøresȱderȱvedȱenȱrækkeȱsamfundsmæssigeȱforhold,ȱderȱpåȱ
ȱ
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forskelligȱvisȱberørerȱbådeȱpolitiske,ȱsocialeȱogȱretsmæssigeȱforhold.ȱFørstȱogȱfremmestȱ
atȱdeȱungeȱmændȱ joȱ harȱ begåetȱ(ogȱfortsatȱbegår)ȱkriminelleȱ handlinger,ȱdetȱ væreȱsigȱ
tyveri,ȱvold,ȱrøveri,ȱskyderierȱogȱsalgȱafȱstofferȱforȱblotȱatȱnævneȱnogle.ȱDernæstȱatȱdeȱ
ungeȱmændȱligeledesȱberetterȱomȱnogleȱmegetȱpersonligeȱforhold,ȱforȱeksempelȱpsykiȬ
skeȱlidelser,ȱreligiøseȱforholdȱogȱetniskȱbaggrund,ȱforholdȱsomȱiȱetȱretssamfundȱerȱmeȬ
getȱ privateȱ ogȱ absolutȱ ikkeȱ tilgængeligeȱ forȱ offentligheden.ȱ Sidstȱ menȱ absolutȱ ikkeȱ
uvæsentligtȱerȱogsåȱdetȱforhold,ȱatȱforskerenȱiȱenȱsådanȱforskningsprocesȱnetopȱfårȱviȬ
denȱ omȱ forholdȱ knyttetȱ tilȱ kriminalitetȱ som,ȱ selvomȱ detteȱ påȱ ingenȱ mådeȱ harȱ væretȱ iȱ
fokusȱiȱforskningsprocessen,ȱalligevelȱerȱblevetȱberørtȱmedȱforskelligȱomfangȱogȱtyngȬ
de.ȱNårȱdetteȱberøresȱiȱnærværendeȱsammenhæng,ȱerȱdetȱprimærtȱforȱatȱbetone,ȱatȱnetȬ
opȱforskningȱindenȱforȱdetteȱområde,ȱuansetȱhvilkeȱteoretiskȱperspektiverȱderȱdannerȱ
grundlag,ȱerȱetȱmegetȱfølsomtȱogȱvanskeligtȱforskningsfeltȱatȱudforske,ȱderȱstillerȱstoreȱ
kravȱtilȱdeȱetiskeȱovervejelserȱknyttetȱtilȱheleȱforskningsforløbet.ȱȱ
ȱ

Netopȱdisseȱforholdȱharȱheleȱtidenȱundervejsȱiȱbådeȱprojektforløbetȱogȱiȱanalyseȱ

såvelȱsomȱiȱselveȱformidlingenȱafȱprojektetsȱresultaterȱværetȱpåtrængendeȱatȱforholdeȱ
sigȱtilȱogȱharȱmedvirketȱtilȱdelsȱbegrebetȱdobbeltanonymisering,ȱsåvelȱsomȱiȱanvendelȬ
senȱafȱsåkaldteȱtyperȱafȱungeȱmænd,ȱsomȱpåȱingenȱmådeȱskalȱsesȱsomȱfastlagteȱfigurerȱ
udenȱlevetȱliv,ȱmenȱderimodȱomȱetȱmegetȱstærktȱønskeȱomȱatȱfastholdeȱetiskeȱretningsȬ
linjerȱindenȱforȱsærligtȱfølsommeȱområderȱafȱforskningȱiȱungeȱmændsȱlivȱogȱhverdag,ȱ
nårȱdeȱerȱtilknyttetȱbandegrupperinger.ȱ

4.5. Kan man stole på de unge mænds fortællinger – om den såkaldte sandhed inden for forskningen?
Spørgsmåletȱom,ȱhvornårȱnogetȱerȱsandȱvidenȱellerȱsågarȱmereȱrigtigȱviden,ȱerȱgennemȱ
årtierȱdiskuteretȱindenȱforȱforskningsfeltet.ȱIndenȱforȱsocialȬȱogȱsamfundsvidenskabenȱ
skelnesȱderȱalmindeligvisȱmellemȱtoȱhovedformerȱforȱmetodiskȱfremgangsmåde,ȱhenȬ
holdsvisȱdenȱkvalitativeȱogȱdenȱkvantitativeȱmetode,ȱderȱtilȱstadighedȱargumentererȱforȱ
forskelligeȱforståelserȱafȱviden,ȱogȱhvornårȱdenneȱvidenȱkanȱbetragtesȱsomȱmereȱsandȱ
ellerȱrigtigȱendȱandetȱ(Somekhȱ&ȱLewin,ȱ2006).ȱȱ
ȱ

Det,ȱ derȱ primærtȱ udȱ fraȱ enȱ overfladiskȱ betragtningsmådeȱ adskillerȱ deȱ toȱ fremȬ

gangsmåder,ȱ erȱ anvendelsenȱ afȱ tal.ȱ Andersenȱ (1990)ȱ argumentererȱ for,ȱ atȱ kvalitativeȱ
metoderȱindebærerȱenȱringeȱgradȱafȱformalisering,ȱidetȱmetodenȱprimærtȱharȱetȱforståȬ
endeȱsigte,ȱhvorimodȱdeȱgenerelleȱdatasȱgyldighedȱikkeȱerȱiȱfokus.ȱDetȱvæsentligeȱiȱdenȱ
kvalitativeȱ metodeȱ er,ȱ atȱ manȱ gennemȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ dataindsamlingȱ bliverȱ iȱ
standȱ tilȱ atȱ skabeȱ enȱ dybereȱ forståelseȱ forȱ detȱ problemkompleks,ȱ derȱ erȱ genstandȱ forȱ
undersøgelsen,ȱ samtȱ atȱ detȱ skaberȱ mulighedȱ forȱ atȱ forståȱ problemkompleksetsȱ samȬ
menhængȱmedȱhelhedenȱ(Andersen,ȱ1990).ȱDeȱkvantitativeȱmetoderȱerȱderimodȱkendeȬ
ȱ
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tegnetȱvedȱatȱværeȱmereȱformaliseredeȱogȱstrukturerede,ȱogȱmetodenȱerȱprægetȱafȱlangtȱ
mereȱ kontrolȱ fraȱ undersøgerensȱ side.ȱ Denȱ kvantitativeȱ metodesȱ erkendelsesmæssigeȱ
interesseȱerȱforklaring,ȱidetȱundersøgelsesmetodenȱsøgerȱatȱdefinere,ȱhvilkeȱforholdȱderȱ
erȱafȱspecielȱinteresseȱudȱfraȱdenȱvalgteȱproblemstilling.ȱ
ȱ

Iȱ etȱ videnskabshistoriskȱ perspektivȱ (Collinsȱ &ȱ Køppe,ȱ 2007)ȱ harȱ derȱ igennemȱ

mangeȱ årȱ væretȱ storeȱ uenighederȱ knyttetȱ tilȱ anvendelseȱ afȱ deȱ metodiskeȱ traditioner,ȱ
primærtȱ knyttetȱ tilȱ metodologiskeȱ overvejelser,ȱ ogȱ detȱ kanȱ væreȱ indlysende,ȱ atȱ disseȱ
uenighederȱ tilȱ stadighedȱ vedbliverȱ atȱ haveȱ enȱ fastholdelsesværdiȱ setȱ iȱ lysetȱ afȱ deresȱ
erkendelsesteoretiskeȱ forskelleȱ om,ȱ hvadȱ derȱ erȱ særligȱ vigtigȱ ogȱ rigtigȱ viden,ȱ ogȱ påȱ
hvilkeȱmåderȱvidenȱkanȱindsamles.ȱ
ȱ

Mensȱ denȱ positivistiskeȱ traditionȱ anvenderȱ formaliseredeȱ ogȱ struktureredeȱ meȬ

toder,ȱofteȱmedȱfokusȱpåȱstoreȱmængderȱdata,ȱfokuseresȱderȱiȱdenȱhermeneutiskeȱtradiȬ
tionȱpåȱatȱkommeȱtætȱpåȱforståelsenȱafȱdetȱfænomen,ȱderȱundersøges.ȱWeber11ȱ(2003),ȱ
somȱerȱenȱafȱdeȱvæsentligeȱgrundlæggereȱafȱdenȱhermeneutiskeȱtradition,ȱtagerȱgrundȬ
læggendeȱudgangspunktȱi,ȱatȱdeȱsamfundsmæssigeȱnormerȱerȱuomgængeligeȱogȱnødȬ
vendigeȱforȱatȱforståȱdenȱmenneskeligeȱadfærd.ȱSærdelesȱcentraltȱerȱendvidereȱetȱepiȬ
stemologiskȱudgangspunktȱom,ȱatȱmenneskerȱikkeȱerȱobjekterȱellerȱting,ȱmenȱderimodȱ
udstyretȱ medȱ enȱ bevidsthedȱ omȱ sigȱ selvȱ ogȱ denȱ verden,ȱ deȱ leverȱ i,ȱ ogȱ atȱ menneskerȱ
leverȱogȱhandlerȱiȱderesȱverden.ȱȱ
ȱ

Anvendelsenȱ afȱ kvalitativeȱ metoderȱ erȱ gennemȱ tidenȱ isærȱ blevetȱ enȱ metodologiȱ

indenȱforȱhumanȬȱogȱsamfundsvidenskaberne.ȱDenȱkvalitativeȱmetodeȱgiverȱmulighedȱ
forȱatȱkommeȱtætȱpåȱetȱproblemȱogȱafdækkeȱdeȱforskelligeȱstrukturerȱiȱproblemområȬ
det.ȱSchultzȱJørgensenȱ(1989)ȱpåpeger,ȱatȱdenȱkvalitativeȱmetodeȱiȱsinȱhelhedȱerȱvelegȬ
netȱ tilȱ atȱ opfangeȱ grundstrukturer,ȱ helhedsdannelserȱ ogȱ udviklingstræk.ȱ Schultzȱ JørȬ
gensenȱ (1989)ȱ rejserȱ imidlertidȱ ogsåȱ enȱ centralȱ problemstilling.ȱ Anvendelsenȱ afȱ denȱ
kvalitativeȱ metodeȱindenȱforȱvidenskabenȱstillerȱogsåȱkravȱomȱ overvejelserȱknyttetȱtilȱ
metodensȱ videnskabeligeȱ grundlag.ȱ Detteȱ grundlagȱ omhandlerȱ isærȱ spørgsmåletȱ omȱ
gyldighed:ȱ
ȱ
”Hvordanȱkanȱmanȱsikreȱgyldighedȱiȱenȱmetode,ȱderȱliggerȱtætȱpåȱbeskrivelsesplanetȱogȱofȬ
teȱbyggerȱpåȱfåȱobservationerȱellerȱinterviews”ȱ(SchultzȱJørgensen,ȱ1989,ȱp.ȱ62).ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Maxȱ Weberȱ (1864Ȭ1919)ȱ koncentreredeȱ sigȱ isærȱ om,ȱ hvilkeȱ faktorerȱ derȱ låȱ bagȱ denȱ vestligeȱ
verdensȱ udviklingȱ fremȱ modȱ denȱ moderneȱ kapitalisme.ȱ Ligeledesȱ behandledeȱ Weberȱ samȬ
fundsvidenskabeligeȱ metodeproblemerȱ ogȱ politiske,ȱ særligtȱ tyske,ȱ forhold.ȱ Hansȱ samledeȱ indȬ
satserȱomfatterȱsåledesȱbådeȱvidenskabslære,ȱreligionssociologiȱogȱpolitiskȱsociologi.ȱ
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SchultzȱJørgensenȱ(1989)ȱargumentererȱfor,ȱatȱgyldighedȱsomȱetȱspørgsmålȱomȱsandhedȱ
ogȱobjektivitetȱaltidȱerȱtilȱstedeȱsomȱetȱproblemȱforȱetȱvidenskabeligtȱprojekt,ȱhvilketȱiȱ
denȱ kvalitativeȱ metodeȱ bliverȱ etȱ særligtȱ påtrængendeȱ problem,ȱ fordiȱ detȱ subjektiveȱ
planȱharȱenȱmegetȱdominerendeȱplads.ȱDetȱkarakteristiskeȱvedȱdenȱkvalitativeȱanalyseȱ
erȱanvendelsenȱafȱfåȱcases,ȱforskerensȱvalgȱafȱfåȱinterviewpersonerȱsamtȱenȱtæthedȱpåȱ
datamaterialet,ȱhvilketȱmedvirkerȱtil,ȱatȱmetodenȱfårȱetȱprægȱafȱdetȱpersonlige,ȱdetȱdiȬ
rekteȱogȱdetȱkonkrete.ȱSchultzȱJørgensenȱ(1989)ȱbelyser,ȱatȱvanskelighedenȱvedȱgyldigȬ
hedenȱikkeȱerȱløstȱvedȱatȱplacereȱdenȱkvalitativeȱanalyseȱsomȱforløberȱforȱenȱandenȱogȱ
størreȱkvantitativȱundersøgelse,ȱogȱhellerȱikkeȱvedȱatȱgøreȱdenȱkvalitativeȱundersøgelseȱ
tilȱenȱcasuistiskȱeksempelsamling.ȱHerimodȱhandlerȱgyldighedȱomȱatȱhæveȱsigȱopȱoverȱ
tidȱogȱstedȱogȱopnåȱudsigelseskraftȱiȱmereȱalmenȱforstandȱ–ȱaltsåȱknyttetȱtilȱdetȱforskȬ
ningsmetodologiskeȱspørgsmålȱomȱgeneralisering.ȱȱ
ȱ

Detȱkvalitativeȱmetodologiskeȱproblemȱknyttetȱtilȱgeneraliseringȱafvisesȱderimodȱ

afȱDreierȱ(1997),ȱderȱargumentererȱfor,ȱatȱgeneraliseringȱmåȱopfattesȱsomȱenȱhypotetiskȱ
påstand,ȱidetȱgeneraliseringȱikkeȱskalȱviseȱhenȱtilȱetȱgiventȱforskningsmaterialesȱgeneȬ
raliserbarhedȱoverȱspecifikkeȱfænomener,ȱmenȱderimodȱmåȱanskuesȱsomȱenȱindkredsȬ
ningȱ afȱ muligheder,ȱ derȱ erȱ åbnetȱ gennemȱ forskningsprocessen,ȱ ogȱ somȱ giverȱ andreȱ
grundlagetȱforȱatȱtageȱmulighedenȱopȱogȱudforskeȱdenȱiȱnyeȱproblemstillinger.ȱSåledesȱ
knyttesȱgeneraliserbarhedȱiȱdenneȱsammenhængȱsammenȱmedȱforskningensȱresultater,ȱ
direkteȱbegrundetȱiȱmulighedenȱforȱatȱudvideȱogȱoverskrideȱeksisterendeȱdominerendeȱ
forståelserȱsamtȱmedȱmulighedenȱfor,ȱatȱderȱkanȱopstillesȱnyeȱproblemstillingerȱogȱnyeȱ
spørgsmålȱtilȱforskningsfeltet.ȱ
ȱ

Somȱ beskrevetȱ tidligereȱ erȱ denȱ kritiskeȱ psykologiȱ optagetȱ afȱ mennesketȱ somȱ etȱ

handlendeȱ subjektȱ iȱ ogȱ medȱ sineȱ samfundsmæssigeȱ betingelserȱ ogȱ muligheder.ȱ Detteȱ
afsætȱiȱsubjektetȱharȱflereȱsamtidigeȱteoretiskeȱogȱanalytiskeȱkonsekvenser;ȱdetȱkalderȱ
på,ȱatȱviȱbådeȱforstårȱsubjektetȱsomȱhandlende,ȱmenȱogsåȱatȱviȱikkeȱkanȱfastholdeȱsubȬ
jektetȱsomȱværendeȱstatiskȱellerȱuforanderligt.ȱMedȱdetteȱhenvisesȱderȱtil,ȱatȱdeȱforholdȱ
ogȱbetingelser,ȱsomȱafȱdeȱungeȱmændȱkanȱoplevesȱuforanderlige,ȱtilȱhverȱenȱtidȱerȱudȬ
trykȱ forȱ deresȱ egneȱ vurderingerȱ afȱ handlemulighederȱ iȱ enȱ konkretȱ praksisȱ underȱ beȬ
stemteȱ samfundsmæssigeȱ betingelser.ȱ Enȱ analyseȱ afȱ detȱ empiriskeȱ materialeȱ måȱ nødȬ
vendigvisȱknytteȱanȱtilȱdenneȱsubjektforståelseȱogȱheleȱtidenȱhaveȱfokusȱpåȱbetydningerȱ
ogȱhandlingerȱknyttetȱtilȱsubjektetsȱdeltagelseȱiȱsinȱegenȱlivspraksis.ȱ
DisseȱovervejelserȱknytterȱogsåȱanȱtilȱatȱstilleȱspørgsmålȱtilȱdeȱmereȱtraditionelleȱforståȬ
elserȱaf,ȱhvadȱvidenȱer,ȱogȱhvornårȱnogetȱkanȱfastholdesȱsomȱenȱsandȱellerȱmereȱrigtigȱ
videnȱendȱandet.ȱDanzigerȱ(1990)ȱbelyserȱenȱcentralȱpointeȱiȱhansȱhistoriskeȱanalyseȱafȱ
videnskabeligȱ metodeudvikling,ȱ særligtȱ indenȱ forȱ denȱ psykologiskeȱ videnskab,ȱ idetȱ
hanȱargumentererȱfor,ȱatȱdenȱviden,ȱderȱindfanges,ȱogȱdeȱmetoder,ȱderȱanvendes,ȱaltidȱ
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måȱsesȱiȱrelationȱtilȱsamfundetsȱhistoriskeȱudvikling.ȱDeȱmetoder,ȱderȱbringesȱiȱanvenȬ
delse,ȱogȱdenȱviden,ȱderȱfrembringes,ȱerȱsåledesȱsitueretȱiȱenȱspecifikȱhistoriskȱogȱsocialȱ
praksisȱogȱkanȱikkeȱforståsȱløsrevetȱherfra:ȱ
ȱ
”Inȱ otherȱ words,ȱ rulesȱ aboutȱ theȱ admissibilityȱ andȱ desirabilityȱ ofȱ particularȱ kindsȱ ofȱ
knowledgeȱproductȱareȱgeneratedȱinȱtheȱcourseȱogȱaȱhistoricalȱprocessȱofȱnegotiationȱthatȱ
involvesȱ theȱ comingȱ toȱ termsȱ ofȱ knowledgeȱ producersȱ withȱ theȱ realitiesȱ ofȱ socialȱ powerȱ
andȱinfluenceȱinȱtheȱworldȱtheyȱinhabit”ȱ(Danziger,ȱ1990,ȱp.ȱ180).ȱȱ
ȱ
Gennemȱdeȱungesȱperspektiverȱpåȱderesȱegetȱhverdagslivȱerȱdetȱantagelsen,ȱatȱderȱkanȱ
opnåsȱvidenȱom,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱdeȱungeȱhandlerȱogȱopleverȱhverdagen.ȱ
Detȱbetyderȱpåȱdenȱeneȱside,ȱatȱderȱgennemȱdetteȱperspektivȱkanȱopnåsȱvidenȱudȱfraȱdeȱ
ungesȱperspektiv,ȱogȱpåȱdenȱandenȱside,ȱatȱdenneȱvidenȱikkeȱerȱmereȱsandȱellerȱrigtigȱ
endȱdenȱviden,ȱderȱvilleȱværeȱindsamlet,ȱhvisȱforskningenȱforȱeksempelȱhavdeȱfokusȱpåȱ
deȱprofessionelle,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱarbejderȱmedȱdeȱunge,ȱdetȱværeȱsigȱiȱsocialforȬ
valtningen,ȱ iȱ socialpædagogiskeȱ projekterȱ ellerȱ iȱ skolesammenhænge.ȱ Årsagenȱ hertilȱ
knytterȱ blandtȱ andetȱ anȱ tilȱ forståelsenȱ afȱ begrebetȱ positionȱ (Dreier,ȱ 2004).ȱ Forskning,ȱ
uansetȱhvilkenȱvidenskabsteoretiskȱerkendelseȱogȱmetodeȱderȱanvendes,ȱforetagesȱaltidȱ
fraȱ enȱ position,ȱ etȱ stedȱ atȱ ståȱ iȱ verdenȱ såȱ atȱ sige,ȱ hvorfraȱ betydninger,ȱ betingelserȱ ogȱ
mulighederȱmedvirkerȱtilȱatȱbestemmeȱpositionen.ȱȱ
ȱ

Påȱsammeȱtidȱviserȱdetteȱperspektivȱogsåȱhenȱtilȱetȱforskningsmæssigtȱønskeȱomȱ

atȱanerkendeȱdeȱungeȱsomȱdem,ȱderȱharȱvidenȱomȱderesȱegetȱliv,ȱogȱikkeȱudelukkendeȱ
skalȱarbejdeȱudȱfraȱforskningsfeltetsȱvidenskabelseȱomȱungeȱiȱbandegrupperinger.ȱDerȱerȱiȱ
højereȱgradȱtaleȱomȱetȱønskeȱomȱatȱanerkendeȱdenȱungesȱpositionȱogȱdenȱvidenȱogȱdeȱ
handlinger,ȱ derȱ træderȱ fremȱ somȱ følgeȱ afȱ enȱ specifikȱ position,ȱ endȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ atȱ
indsamleȱ videnȱ udȱ fraȱ mereȱ traditionelleȱ videnskabeligtȱ begrundedeȱ metoder,ȱ derȱ
præsenteresȱsomȱsandȱvidenȱom,ȱhvordanȱdeȱungeȱhandlerȱiȱderesȱhverdagsliv.ȱHøjholtȱ
(2005)ȱargumentererȱiȱdenȱsammenhængȱfor,ȱatȱpraksisforskningȱkanȱforståsȱsomȱbådeȱ
enȱsærligȱarbejdsmådeȱogȱpåȱsammeȱtidȱknyttesȱanȱtilȱnyeȱellerȱanderledesȱforståelserȱafȱ
viden,ȱendȱdeȱmereȱtraditionelleȱvidenskabsteoretiskeȱperspektiverȱnormaltȱfastholder.ȱ
HeltȱcentraltȱstårȱHøjholtsȱargumentȱom,ȱatȱvidenȱikkeȱkanȱskabesȱløsrevetȱfraȱpraksisȱ
(seȱogsåȱHøjholt,ȱ2005,ȱkapitelȱ1).ȱVidenȱerȱsåledesȱenȱdelȱafȱdeȱsocialeȱpraksisser,ȱsomȱ
menneskerȱdeltagerȱi:ȱ
ȱ
”Videnȱ skabesȱ ogȱ udviklesȱ iȱ praksisȱ gennemȱ fællesȱ handlinger,ȱ samarbejde,ȱ problemer,ȱ
konflikter,ȱ dilemmaer,ȱ håndtering,ȱ strategierȱ ogȱ erfaringerȱ hermed”ȱ (Højholt,ȱ 2005,ȱ p.ȱ
25).ȱ
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4.6. Analysemetode – at finde det væsentlige i materialet
Tiȱ interviewȱmedȱ ungeȱ mændȱindebærerȱ enȱomfattendeȱ mængdeȱdatamateriale,ȱ hvorȱ
detȱkanȱværeȱganskeȱudfordrendeȱatȱanalysereȱdetȱvæsentligeȱfremȱiȱmaterialet.ȱ
Detȱcentraleȱiȱdenneȱsammenhængȱharȱværetȱatȱudforskeȱogȱanalysereȱdeȱungesȱegneȱ
perspektiverȱogȱståstederȱiȱlivet,ȱderesȱoplevelserȱafȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱfremtidsȬ
drømmeȱsåvelȱsomȱatȱinddrageȱdeȱungeȱiȱdenȱfortsatteȱudviklingȱafȱsocialpædagogiskeȱ
indsatserȱpåȱbandeområdet.ȱPåȱetȱmereȱoverordnetȱteoretiskȱniveauȱharȱfokusȱtilȱgenȬ
gældȱ væretȱ påȱ atȱ indsamleȱ empiriskȱ materialeȱ tilȱ atȱ udvikleȱ denȱ fortsatteȱ videnȱ omȱ
udsatteȱ børnȱ ogȱ ungeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ forbundetȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ
udsathed.ȱMenȱheltȱcentraltȱerȱdet,ȱatȱdetȱindsamledeȱmaterialeȱtagerȱafsætȱiȱdeȱungesȱ
egneȱ ståstederȱ iȱ livet,ȱ deresȱ oplevelserȱ afȱ handlinger,ȱ muligheder,ȱ betingelserȱ ogȱ diȬ
lemmaer.ȱ
ȱ

Konkretȱbevirkerȱdetteȱanalysefokus,ȱatȱdetȱindsamledeȱdatamaterialeȱheleȱtidenȱ

læsesȱudȱfraȱenȱoptik,ȱderȱkoncentrererȱsigȱomȱatȱkommeȱtætȱpåȱdenȱbetydning,ȱforskelȬ
ligeȱ forholdȱ ogȱ faktorerȱ harȱ forȱ denȱ unge.ȱ Menȱ detȱ handlerȱ ogsåȱ omȱ atȱ tageȱ skridtetȱ
videreȱiȱanalyseprocessenȱogȱidentificereȱdeȱhandlinger,ȱderȱknytterȱsigȱtilȱbetydningen.ȱ
Detȱ erȱ såledesȱ ikkeȱ tilstrækkeligtȱ atȱ opnåȱ videnȱ om,ȱ hvordanȱ denȱ enkelteȱ opleverȱ ogȱ
vurdererȱ sinȱ opvækst,ȱ sinȱ hverdagȱ ogȱ deȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ denȱ ungeȱ harȱ
modtaget,ȱmenȱiȱligeȱsåȱhøjȱgradȱatȱklarlægge,ȱhvilkeȱhandlingerȱderȱudspillerȱsigȱforȬ
bundetȱ hertil.ȱSetȱiȱforholdȱtilȱ forȱ eksempelȱdenȱfænomenologiskeȱforskningstraditionȱ
(Kvale,ȱ2003),ȱhvorȱderȱerȱfokusȱpåȱdenȱinterviewedesȱlivsverden,ȱsåledesȱsomȱdenȱopȬ
levesȱ udȱ fraȱ dennesȱ perspektiv,ȱ sesȱ enȱ afgørendeȱ forskelȱ isærȱ iȱ skæringspunktetȱ forȱ
selveȱanalysen.ȱHvorȱdenȱfænomenologiskeȱtraditionȱkoncentrererȱsigȱomȱatȱopnåȱindȬ
sigtȱ ogȱ videnȱ omȱ verden,ȱ såledesȱ somȱ denȱ umiddelbartȱ opleves,ȱ følgerȱ denȱ kritiskeȱ
psykologiskeȱ analyseȱ medȱ videreȱ indȱ iȱ enȱ udforskningȱ af,ȱ hvilkeȱ handlingerȱ ogȱ handȬ
lingsmulighederȱderȱbådeȱoplevesȱatȱværeȱtilȱstede,ȱogȱsomȱrentȱfaktiskȱforetagesȱsomȱfølgeȱafȱdenȱ
betydning,ȱsomȱtillægges.ȱ
ȱ

Indenȱ forȱ detȱ kritiskȱ psykologiskeȱ perspektivȱ sættesȱ derȱ fokusȱ påȱ toȱ væsentligeȱ

analysebegreber:ȱ
ȱ
1. enȱanalyseȱafȱbetydninger,ȱderȱomfatterȱetȱperspektivȱpå,ȱhvorledesȱdeȱproȬ
blemerȱogȱmuligheder,ȱderȱtræderȱfrem,ȱharȱbetydningȱforȱdeȱungeȱmænd.ȱȱ
2. enȱanalyseȱafȱbegrundelse,ȱaltsåȱetȱfokusȱpåȱdeȱungeȱmændsȱbegrundelserȱforȱ
atȱhandleȱiȱforholdȱtilȱdenȱbetydning,ȱsomȱdeȱbetingelserȱtillægges.ȱȱ
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Netopȱherȱsesȱdetȱspecifikkeȱforholdȱvedȱdenȱkritiskeȱpsykologi,ȱnemligȱdetȱhandlingsȬ
orienteredeȱelementȱiȱteorienȱomȱsubjektet.ȱHerȱoverskridesȱsåledesȱpåȱafgørendeȱvisȱiȱ
forholdȱ tilȱ andreȱ socialvidenskabeligeȱ perspektiver,ȱ derȱ beskæftigerȱ sigȱ medȱ analyserȱ
afȱmennesket,ȱnemligȱkoncentrationenȱpåȱdeȱhandlinger,ȱderȱforetagesȱafȱsubjektetȱiȱsinȱ
specifikkeȱpraksis.ȱ
ȱ

Sammenfattendeȱforȱdeȱherȱintroduceredeȱanalysebegreberȱer,ȱatȱdeȱknytterȱanȱtilȱ

atȱskabeȱvidenȱomȱdeȱungesȱegetȱperspektivȱogȱståstedȱiȱhverdagslivet,ȱaleneȱogȱiȱfælȬ
lesskabȱmedȱandreȱ(Laveȱ&ȱWenger,ȱ2004),ȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱdeȱungeȱhandlerȱnetopȱiȱ
relationȱtilȱderesȱegneȱoplevelserȱogȱerfaringerȱmedȱderesȱegetȱliv.ȱPåȱsammeȱtidȱknytȬ
terȱanalysebegreberneȱanȱtilȱatȱudvikleȱvidenȱom,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱdeȱungeȱ
harȱerfaretȱderesȱ(mange)ȱforskelligeȱmøderȱmedȱ”systemet”,ȱdetȱværeȱsigȱdaginstitutiȬ
on,ȱskoleȱogȱfritidstilbudȱtilȱ enȱlangȱ rækkeȱsocialpædagogiskeȱ indsatserȱsåvelȱsomȱ afȬ
soningȱiȱfængselȱogȱpåȱsikredeȱinstitutioner.ȱ
ȱ

Enȱteoretiskȱudviklingȱomȱungeȱiȱbandegrupperingerȱstillerȱkravȱomȱatȱudforskeȱ

deȱungesȱperspektiver,ȱforståelserȱogȱståstederȱogȱatȱanalysereȱforholdeneȱmellem:ȱ
ȱ
x deȱungeȱudȱfraȱderesȱobjektiveȱlivsbetingelserȱogȱderesȱsubjektivitetȱ
x deȱungesȱtilknytningȱogȱdeltagelseȱiȱenȱlangȱrækkeȱpædagogiskeȱindsatsformer.ȱ
ȱ
Enȱrækkeȱtemaerȱerȱsåledesȱtrådtȱfremȱiȱdetȱsamledeȱdatamaterialeȱogȱvilȱiȱdetȱfølgendeȱ
kapitelȱ foldesȱ udȱ gennemȱ analyserneȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ opvækst,ȱ hverdagsliv,ȱ fremȬ
tidsdrømmeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatser:ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱ1.ȱOpvækstȱogȱfamilieforholdȱ–ȱforskelligeȱoplevelserȱafȱtryghedȱogȱomsorg.ȱ
Temaȱnr.ȱ2.ȱSkolegangȱogȱfritidsaktiviteter,ȱuddannelseȱogȱjob.ȱ
Temaȱnr.ȱ3.ȱVejeȱindȱiȱenȱbandeȱogȱhverdagenȱiȱenȱbandeȱ–ȱkonsekvenser,ȱbegrænsningerȱ
ogȱmuligheder.ȱ
Temaȱnr.ȱ4.ȱAtȱleveȱmedȱstress,ȱuroȱogȱængstelse.ȱ
Temaȱnr.ȱ5.ȱNyeȱindsatserȱogȱgamleȱderȱikkeȱharȱvirket.ȱ

4.7. Opsamling
Iȱ detteȱ kapitelȱ erȱ detȱ metodiskeȱ grundlagȱ forȱ selveȱ forskningsprojektetȱ medȱ deȱ ungeȱ
mændȱblevetȱbelyst.ȱAtȱforskeȱiȱogȱsammenȱmedȱungeȱmændȱiȱbandegrupperingerȱerȱ
enȱstorȱudfordringȱiȱetȱforskningsforløb,ȱsomȱindledningsvistȱharȱbevirket,ȱatȱblotȱdetȱatȱ
opnåȱadgangȱtilȱetȱmegetȱsværtȱtilgængeligtȱområdeȱflereȱgangeȱharȱbetydet,ȱatȱprojekȬ
tetȱblevȱaflyst,ȱindenȱdetȱoverhovedetȱblevȱpåbegyndt.ȱMangeȱogȱlangeȱ samtalerȱmedȱ
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mennesker,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱkunneȱantagesȱatȱhaveȱkontaktȱmedȱnetopȱdenneȱmålȬ
gruppe,ȱvedblevȱatȱføreȱingenȱvegne,ȱindtilȱdetȱendeligȱlykkedesȱatȱetablereȱkontaktȱtilȱ
deȱungeȱmænd,ȱflereȱafȱdemȱvedȱhjælpȱafȱsåkaldteȱgatekeepers,ȱderȱåbnedeȱdøreneȱogȱ
gjordeȱselveȱdataindsamlingenȱmulig.ȱ
ȱ

Detteȱ kapitelȱ harȱ netopȱ belystȱ enȱ rækkeȱ afȱ deȱ metodologiskeȱ udfordringer,ȱ derȱ

harȱ knyttetȱ sigȱ tilȱ detteȱ specifikkeȱ forskningsområde,ȱ såvelȱ somȱ diskuteretȱ deȱ etiskeȱ
overvejelser,ȱderȱharȱværetȱforbundetȱtilȱatȱforskeȱiȱsåȱfølsomtȱetȱforskningsfelt.ȱNetopȱ
ungeȱiȱbandegrupperingerȱerȱjoȱafȱindlysendeȱgrundeȱetȱområde,ȱsomȱkanȱværeȱganskeȱ
sværtȱ atȱ kommeȱ iȱ nærhedenȱ af,ȱ daȱ deȱ ungeȱ mændȱ ikkeȱ ønsker,ȱ atȱ nogenȱ udefrakomȬ
mendeȱ skalȱ opnåȱ videnȱ om,ȱ hvadȱ derȱ foregårȱ iȱ deȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ forȱ
eksempelȱiȱforbindelseȱmedȱkriminalitetshandlinger.ȱDeȱungeȱmændsȱkriminalitetsadȬ
færdȱharȱimidlertidȱikkeȱværetȱiȱfokusȱsomȱgrundlagȱforȱinterview,ȱhvilketȱformodentȬ
ligtȱ harȱ medvirketȱ til,ȱ atȱ detȱ blevȱ muligtȱ atȱ kommeȱ iȱ nærhedenȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ ogȱ
foretageȱ enȱ rækkeȱ forskningsinterviewȱ sammenȱ medȱ deȱ unge.ȱ Menȱ deȱ ungeȱ mændsȱ
modviljeȱmodȱatȱladeȱnogenȱkommeȱiȱnærhedenȱerȱnaturligvisȱetȱforhold,ȱsomȱforskeȬ
renȱskalȱtageȱmegetȱ alvorligt,ȱidetȱderȱjoȱsamtidigȱerȱtaleȱom,ȱatȱnårȱnetopȱdisseȱungeȱ
mændȱladerȱsigȱinterviewe,ȱsåȱudsættesȱdeȱogsåȱforȱalvorligeȱrisici.ȱDerȱerȱingenȱtvivlȱ
om,ȱ atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ befinderȱ sigȱ iȱ megetȱ udsatteȱ positionerȱ iȱ samȬ
fundet,ȱudsatteȱbådeȱiȱforholdȱtil,ȱhvemȱdeȱtalerȱmed,ȱogȱhvadȱdenneȱvidenȱkanȱbrugesȱ
til.ȱȱ
ȱ

Måletȱmedȱ forskningsprojektetȱogȱ udgangspunktetȱ forȱdenneȱ rapportȱ harȱ væretȱ

atȱindfangeȱvidenȱomȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger,ȱderesȱopvækstȱogȱlivsforholdȱ
såvelȱsomȱpædagogiskeȱindsatser,ȱderȱharȱværetȱiværksatȱogȱfremadrettetȱkanȱudviklesȱ
forebyggendeȱ–ȱnetopȱmedȱafsætȱiȱdeȱungeȱmændsȱegneȱforståelserȱogȱoplevelser.ȱMåȬ
letȱ medȱ detteȱ arbejdeȱ kanȱ såledesȱ sigesȱ bådeȱ atȱ omfatteȱ videnȱ omȱ deȱ ungeȱ mændȱ ogȱ
dermedȱetȱbidragȱtilȱudviklingȱafȱforståelse,ȱteoriȱogȱbegreberȱknyttetȱtilȱforskningȱomȱ
ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ såvelȱ somȱ atȱ bidrageȱ tilȱ denȱ fortsatteȱ udviklingȱ afȱ
pædagogiskȱarbejdeȱpåȱdetteȱområde.ȱDisseȱtoȱsamtidigeȱformålȱ–ȱungeȱiȱbandegruppeȬ
ringerȱogȱpædagogiskeȱindsatserȱ–ȱkanȱiȱnærværendeȱteoretiskeȱogȱempiriskeȱperspekȬ
tivȱ ikkeȱ anskuesȱ adskilt,ȱ menȱ derimodȱ somȱ tætȱ forbundet.ȱ Forȱ hvordanȱ kanȱ manȱ udȬ
vikleȱvidenȱomȱpædagogiskȱarbejdeȱmedȱungeȱmændȱudenȱnetopȱatȱinddrageȱdeȱungeȱ
mændȱiȱsamarbejdetȱomȱudviklingȱafȱdeȱpædagogiskeȱindsatser?ȱDetteȱspørgsmålȱharȱ
påȱenȱellerȱandenȱmådeȱværetȱgrundlæggendeȱforȱheleȱforskningsprojektetȱogȱisærȱforȱ
tilrettelæggelsenȱ afȱ deȱ forskningsmetoder,ȱ derȱ harȱ dannetȱ grundlagȱ forȱ dataindsamȬ
lingsprocessen.ȱȱ
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Måletȱmedȱnetopȱdetteȱforskningsprojektȱogȱdenneȱrapportȱharȱsåledesȱværetȱatȱ

forbindeȱ(social)pædagogikkenȱogȱdeȱpædagogiskeȱindsatserȱtilȱdeȱungesȱlevedeȱlivȱ –ȱ
ogȱnetopȱikkeȱløsrevetȱherfra.ȱ
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Kapitel 5:
Analyse
Iȱnærværendeȱkapitelȱpræsenteresȱanalyserneȱafȱdetȱempiriskeȱmateriale,ȱderȱerȱfremȬ
kommetȱ gennemȱ deȱ tiȱ forskningsinterviewȱ medȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ forskelligeȱ bandeȬ
grupperinger.ȱ Deȱ tiȱ ungeȱ mændȱ blevȱ indledningsvistȱ præsenteretȱ iȱ kapitelȱ 1ȱ medȱ enȱ
rækkeȱ korteȱ fortællingerȱ omȱ deresȱ oplevelseȱ afȱ deresȱ barndom,ȱ opvækst,ȱ familieforȬ
hold,ȱ skolegang,ȱ tilknytningȱ tilȱ bandegrupperingȱ såvelȱ somȱ uddannelseȱ ogȱ arbejde.ȱ Iȱ
nærværendeȱ sammenhængȱ folderȱ deȱ ungeȱ mændsȱ fortællingerȱ sigȱ uddybendeȱ udȱ ogȱ
medvirkerȱtilȱatȱudforskeȱderesȱfortællingerȱyderligere.ȱȱ
ȱ

Analyserneȱafȱdatamaterialetȱviserȱhenȱtil,ȱatȱderȱkanȱudskillesȱenȱrækkeȱtemaerȱiȱ

deȱungesȱfortællinger,ȱsomȱpåȱforskelligȱvisȱfortællerȱomȱdeȱungeȱmændsȱopvækstforȬ
hold,ȱ skolegang,ȱ vejeȱ indȱ iȱ ogȱ hverdagenȱ iȱ enȱ bandegruppering,ȱ måderȱ atȱ håndtereȱ
stress,ȱuroȱogȱængstelseȱsamtȱfremadrettetȱdeȱungesȱegneȱbudȱpå,ȱhvilkeȱindsatserȱderȱ
kanȱstøtteȱogȱhjælpeȱungeȱmenneskerȱiȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ

Derȱkanȱsåledesȱindkredsesȱfemȱoverordnedeȱtemaer,ȱderȱudfoldesȱigennemȱdetteȱ

analysekapitel,ȱogȱsomȱkortȱblevȱintroduceretȱiȱforrigeȱkapitel:ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱ1.ȱOpvækstȱogȱfamilieforholdȱ–ȱforskelligeȱoplevelserȱafȱtryghedȱogȱomsorg.ȱ
Temaȱnr.ȱ2.ȱSkolegangȱogȱfritidsaktiviteter,ȱuddannelseȱogȱjob.ȱ
Temaȱnr.ȱ3.ȱVejeȱindȱiȱenȱbandeȱogȱhverdagenȱiȱenȱbandeȱ–ȱkonsekvenser,ȱbegrænsningerȱ
ogȱmuligheder.ȱȱ
Temaȱnr.ȱ4.ȱAtȱleveȱmedȱstress,ȱuroȱogȱængstelse.ȱ
Temaȱnr.ȱ5.ȱNyeȱindsatserȱogȱgamleȱderȱikkeȱharȱvirket.ȱ
ȱ
Alleȱ femȱ temaerȱ tagerȱ afsætȱ iȱ projektetsȱ teoretiskeȱ ogȱ empiriskeȱ tilgangȱ indenȱ forȱ detȱ
kritiskȱ psykologiskeȱ perspektivȱ (Holzkamp,ȱ 1998;ȱ Dreier,ȱ 2004;ȱ Højholt,ȱ 2001;ȱ KousȬ
holt,ȱ2005;ȱ Schwarzt,ȱ 2005,ȱ2014;ȱPetersen,ȱ2009,ȱ2011)ȱmedȱ enȱsærligȱoptagethedȱafȱatȱ
indkredseȱbådeȱdeȱbetydningerȱogȱbegrundelser,ȱsomȱdenȱenkelteȱungeȱmandȱhandlerȱudȱ
fraȱ iȱ sinȱ tilværelse,ȱ såledesȱ somȱ tilværelsenȱ oplevesȱ fraȱ etȱ såkaldtȱ ungeperspektivȱ
(Kousholt,ȱ 2005;ȱ Schwartz,ȱ 2014;ȱ Petersen,ȱ 2009).ȱ Netopȱ detteȱ ungeperspektiv,ȱ derȱ erȱ
karakteriseretȱ vedȱ atȱ sætteȱ fokusȱ påȱ deȱ ungesȱ egneȱ oplevelser,ȱ erfaringer,ȱ følelserȱ ogȱ
handlingerȱ –ȱ setȱ fraȱ deresȱ specifikkeȱ ståstedȱ iȱ livetȱ –ȱ følgesȱ gennemȱ heleȱ analysenȱ ogȱ
medvirkerȱtil,ȱatȱbådeȱdilemmaer,ȱudfordringerȱogȱmulighederȱtræderȱfremȱiȱdeȱungesȱ
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tilværelseȱogȱiȱderesȱdrømmeȱforȱfremtiden.ȱBegrebetȱhverdagslivȱharȱogsåȱenȱcentralȱ
pladsȱ iȱ analysen,ȱ etȱ begrebȱ derȱ erȱ hentetȱ medȱ inspirationȱ fraȱ denȱ kritiskeȱ psykologisȱ
anvendelseȱafȱbegrebetȱlivsførelseȱ(Holzkamp,ȱ1983,ȱ1998),ȱogȱsomȱnetopȱindfangerȱdenȱ
grundlæggendeȱforståelse,ȱatȱsubjektetȱheleȱtidenȱaktivtȱforholderȱsigȱtilȱsamfundetȱogȱ
løbendeȱforsøgerȱatȱudvideȱsineȱhandlemulighederȱheri.ȱPåȱdenneȱmådeȱkanȱdetȱarguȬ
menteres,ȱatȱsubjektetȱbådeȱerȱmedȱtilȱatȱforandreȱogȱskabeȱsamfundetȱpåȱsammeȱtidȱogȱsamȬ
menȱmedȱandreȱ(Holzkamp,ȱ1983,ȱ1998).ȱ
ȱ

Påȱ sammeȱ tidȱ foldesȱ analyserneȱ ogsåȱ udȱ medȱ afsætȱ iȱ bådeȱ projektetȱ ogȱ rapporȬ

tensȱoverordnedeȱperspektivȱpåȱpædagogiskeȱindsatserȱogȱdisseȱindsatserȱbetydningȱiȱ
relationȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ ungeȱ mændsȱ bevægelserȱ indȱ iȱ bandegrupperingerȱ iȱ enȱ
danskȱ sammenhæng.ȱ Heleȱ forskningsprojektetȱ såvelȱ somȱ denneȱ rapportsȱ formidlingȱ
hvilerȱ påȱ enȱ antagelseȱ om,ȱ atȱ pædagogiskeȱ indsatser,ȱ herunderȱ iȱ nærværendeȱ samȬ
menhængȱ isærȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ skalȱ udviklesȱ forbundetȱ medȱ deȱ unge,ȱ
somȱ netopȱ modtagerȱ deȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ ogȱ ikkeȱ adskiltȱ ogȱ løsrevetȱ fraȱ
dem.ȱKonkretȱbetyderȱdette,ȱatȱderȱiȱanalysenȱheleȱtidenȱerȱenȱoptagethedȱafȱatȱudforȬ
ske,ȱhvilkeȱindsatserȱdeȱungeȱmændȱharȱmodtagetȱgennemȱderesȱopvækst,ȱungdomȱogȱ
forȱ noglesȱ vedkommendeȱ nuȱ ogsåȱ iȱ deresȱ tidligeȱ voksneȱ liv.ȱ Enȱ langȱ rækkeȱ afȱ disseȱ
indsatserȱ knytterȱ anȱ tilȱ velfærdsstatensȱ traditionelleȱ institutionelleȱ sammenhængeȱ såȬ
somȱdagtilbud,ȱskoleȱogȱfritidstilbud,ȱmenȱindkredserȱogså,ȱhvordanȱdeȱungeȱopleverȱ
atȱ haveȱ mødtȱ andreȱ pædagogiskeȱ indsatser,ȱ f.eks.ȱ socialpædagogiskeȱ projektforløbȱ
såvelȱsomȱmødeȱmedȱforvaltningȱogȱsagsbehandlere.ȱȱ
ȱ

Mødetȱ mellemȱ deȱ ungeȱ mændȱ ogȱ deȱ forskelligeȱ institutionelleȱ sammenhængeȱ

såvelȱsomȱdeȱprofessionelle,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱarbejderȱmedȱdeȱunge,ȱerȱheltȱcentralȱiȱ
analysekapitletȱ ogȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indkredseȱ udfordringerȱ ogȱ mulighederȱ iȱ udviklinȬ
genȱafȱdetȱpædagogiskeȱarbejdeȱfremadrettetȱmedȱnetopȱdenneȱgruppeȱafȱungeȱmænd.ȱ
Deȱtiȱungeȱmændȱharȱalleȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱpåȱforskelligeȱmåderȱerȱtilknyttetȱenȱbanȬ
degruppering,ȱnogleȱforȱkortereȱperioder,ȱandreȱmedȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱdeȱerȱtilknyttetȱ
deresȱbandeȱforȱlivet,ȱuansetȱhvadȱderȱmåtteȱskeȱiȱtilværelsen.ȱNogleȱafȱdeȱungeȱmændȱ
harȱværetȱiȱdenȱsammeȱbandegruppering,ȱsidenȱdeȱvarȱ12Ȭ13ȱår,ȱmensȱatterȱandreȱharȱ
bevægetȱ sigȱ mellemȱ forskelligeȱ bandegrupperinger.ȱ Præsentationerneȱ afȱ deȱ ungeȱ
mændȱfølgerȱikkeȱenȱsærligȱkronologi,ȱidetȱhvertȱenkeltȱinterviewȱmedȱdeȱungeȱmændȱ
harȱ haftȱ forskelligtȱ omfangȱ ogȱ tyngdeȱ ogȱ harȱ rummetȱ væsentligeȱ forskelligeȱ fokiȱ unȬ
dervejsȱgennemȱinterviewforløbene,ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱhvadȱdenȱenkelteȱungeȱmandȱ
harȱværetȱoptagetȱafȱiȱsinȱdagligeȱlivsførelse.ȱLigeledesȱerȱderȱafȱetiskeȱhensynȱudeladtȱ
enȱrækkeȱmegetȱdetaljeredeȱoplevelserȱogȱfortællinger,ȱsåledesȱatȱselveȱformidlingenȱafȱ
forskningsprojektetsȱdatamaterialeȱogȱanalyserȱfølgerȱetiskeȱretningslinjerȱ(Rieleȱetȱal.,ȱ
2013).ȱNogleȱafȱdeȱmereȱdetaljeredeȱoplysninger,ȱderȱerȱudeladt,ȱomhandlerȱiȱhøjȱgradȱ
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deȱungesȱfortællingerȱomȱforældre,ȱpædagoger,ȱskolelærere,ȱsagsbehandlereȱogȱpoliti,ȱ
hvorȱdisseȱfortællingerȱkunneȱrisikereȱatȱbliveȱgenkendeligeȱforȱnogle,ȱogsåȱselvomȱdeȱ
blevȱomskrevetȱsammenȱmedȱdenȱenkelteȱungeȱunderȱinterviewforløbet.ȱIȱdetȱomfangȱ
derȱiȱformidlingenȱafȱprojektetsȱresultaterȱerȱmedtagetȱnogleȱafȱdisseȱoplysninger,ȱerȱdeȱ
stærktȱomskrevetȱogȱkanȱsåledesȱikkeȱindkredsesȱtilȱatȱomhandleȱnogleȱbestemteȱmenȬ
nesker,ȱmenȱmåȱiȱhøjereȱgradȱtilskrivesȱtyperȱafȱpolitiindsatserȱellerȱtyperȱafȱmøderȱmedȱ
sagsbehandlere,ȱ pædagoger,ȱ psykologer,ȱ skolelærereȱ ogȱ psykiatere.ȱ Anvendelsenȱ afȱ
begrebetȱtypeȱerȱtidligereȱindkredsetȱafȱSchwartzȱ(2005)ȱsamtȱPetersenȱ(2009),ȱsomȱnetȬ
opȱargumentererȱfor,ȱiȱetȱforskningsmæssigtȱperspektiv,ȱatȱdetȱikkeȱhandlerȱomȱatȱudȬ
pegeȱindsatser,ȱgrupperȱafȱmennesker;ȱdetȱværeȱsigȱforældre,ȱpædagogerȱellerȱandreȱafȱ
velfærdsstatensȱ professioner,ȱ samtȱ politi,ȱ dommereȱ ellerȱ andreȱ myndighedspersonerȱ
somȱ henholdsvisȱ godeȱ ellerȱ dårlige,ȱ menȱ iȱ langtȱ højereȱ gradȱ omȱ atȱ indfangeȱ typerȱ afȱ
(fag)grupper,ȱderȱharȱforskelligeȱmulighedsforholdȱ(Jartoft,ȱ1996)ȱknyttetȱtilȱforældreskabȱ
ellerȱ tilȱ denȱ pædagogiske,ȱ socialeȱ ellerȱ politimæssigeȱ praksis.ȱ Begrebetȱ mulighedsforȬ
holdȱ henviserȱ tilȱ denȱ kritiskeȱ psykologisȱ forståelseȱ af,ȱ atȱ derȱ eksistererȱ enȱ grundlægȬ
gendeȱ sammenhængȱ mellemȱ mennesketȱ ogȱ samfundet.ȱ Begrebetȱ mulighedsforholdȱ
knytterȱiȱdenneȱsammenhængȱanȱtil,ȱatȱdeȱprofessionelleȱiȱdeȱforskelligeȱafȱvelfærdsstaȬ
tensȱ institutionerȱ vurderer,ȱ opleverȱ ogȱ erfarerȱ atȱ haveȱ forskelligeȱ mulighedsforholdȱ
knyttetȱtilȱderesȱarbejde.ȱNetopȱdeȱprofessionellesȱstemmerȱogȱderesȱoplevelserȱogȱerfaȬ
ringerȱmedȱungeȱmændȱiȱbandegrupperingerȱogȱdeȱmulighederȱogȱbegrænsninger,ȱsomȱ
detteȱarbejdeȱrummer,ȱvilȱimidlertidȱikkeȱbliveȱuddybetȱiȱnærværendeȱrapportsȱformidȬ
ling,ȱmenȱvilȱtrædeȱfremȱiȱforskningsprojektetsȱtredjeȱogȱsidsteȱrapportȱ(rapportȱnr.ȱIII),ȱ
derȱ forventesȱ atȱ udkommeȱ iȱ majȱ 2016.ȱ Forȱ nuværendeȱ erȱ detȱ såledesȱ aleneȱ deȱ ungeȱ
mændsȱstemmer,ȱderȱkommerȱfremȱiȱanalyserne.ȱȱ

5.1. Tema nr. 1. Opvækst og familieforhold – forskellige oplevelser
af tryghed og omsorg
Iȱetȱbredtȱvueȱhenȱoverȱforskningȱogȱvidenȱknyttetȱtilȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱsærligȱ
iȱinternationalȱsammenhæng,ȱherunderȱogsåȱungeȱderȱbegårȱkriminalitet,ȱmenȱudenȱatȱ
væreȱ tilknyttetȱ bandegrupperinger,ȱ indkredsesȱ ofteȱ enȱ opvækstȱ prægetȱ afȱ skilsmisse,ȱ
brudteȱ hjem,ȱ manglendeȱ kontaktȱ tilȱ faderen,ȱ dårligȱ skolegangȱ ogȱ manglendeȱ tilknytȬ
ningȱtilȱuddannelsessystemetȱ(Axelmanȱ&ȱBonnell,ȱ2006;ȱAlleyneȱ&ȱWood,ȱ2010,ȱ2012;ȱ
Petersen,ȱinȱprep.).ȱ
ȱ

Deȱ tiȱ ungeȱ mændsȱ fortællingerȱ omȱ deresȱ opvækstȱ viserȱ imidlertidȱ enȱ markantȱ

forskelȱiȱdeȱungeȱmændsȱoplevelserȱafȱderesȱopvækstȱogȱfamilieforholdȱ–ȱsetȱfraȱhverȱ
deresȱspecifikkeȱståstedȱogȱpositionȱ(Dreier,ȱ1997).ȱDenneȱforskelȱtræderȱførstȱogȱfremȬ
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mestȱ fremȱ mellemȱ henholdsvisȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ ogȱ ungeȱ
mændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱ
ȱ

Såledesȱ viserȱ analyserneȱ afȱ datamaterialet,ȱ atȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ andenȱ etniskȱ

baggrundȱendȱdansk,ȱuansetȱetniskȱminoritetsbaggrund,ȱstortȱsetȱalleȱbeskriverȱenȱopȬ
vækstȱ medȱ ”godeȱ ogȱ kærligeȱ forældre”,ȱ somȱ altidȱ harȱ støttetȱ demȱ ogȱ tagetȱ vareȱ påȱ
dem.ȱHeroverforȱtegnerȱderȱsigȱetȱmereȱnuanceretȱbilledeȱiȱrelationȱtilȱdeȱungeȱmændȱ
medȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱderȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱbeskriverȱopvækstforholdȱprægetȱ
afȱuro,ȱvold,ȱskilsmisser,ȱafbrudtȱkontaktȱmedȱfamilieȱogȱfølelserȱprægetȱafȱambivalensȱ
overȱ forȱ bådeȱ forældreȱ ogȱ søskendeȱ såvelȱ somȱ skiftendeȱ ellerȱ manglendeȱ socialtȱ netȬ
værk.ȱȱ
ȱ

Disseȱ forskelleȱ iȱ opvækstfortællingerȱ sætterȱ sigȱ igennemȱ somȱ forskelligeȱ muligȬ

hederȱforȱatȱhåndtereȱhverdagensȱvanskelighederȱogȱproblemstillinger,ȱmenȱsætterȱsigȱ
ogsåȱigennemȱiȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱiȱforholdȱtil,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱ
familienȱkanȱstøtteȱogȱhjælpeȱiȱdet,ȱderȱoplevesȱsomȱvanskeligeȱperioderȱiȱtilværelsen.ȱ
BådeȱHenry,ȱSaif,ȱAbdalla,ȱHans,ȱKurtȱogȱJesper,ȱsomȱalleȱharȱandenȱetniskȱbaggrundȱ
endȱdansk,ȱ beretterȱ omȱ enȱopvækstȱ iȱboligområder,ȱ hvorȱdeȱbådeȱ erȱfødtȱogȱ harȱ boetȱ
heleȱ deresȱ barndomȱ ogȱ ungdom,ȱ ogȱ forȱ fleresȱ vedkommendeȱ tætȱ omkransetȱ afȱ bådeȱ
fætre,ȱkusiner,ȱbedsteforældre,ȱonklerȱogȱtanter,ȱsåȱatȱsigeȱdørȱomȱdør.ȱFællesȱforȱdisseȱ
ungesȱperspektiverȱerȱbeskrivelserneȱafȱenȱtrygȱbarndomȱmedȱfamilie,ȱsomȱpåȱalleȱmåȬ
derȱ harȱ støttetȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ deresȱ barndomȬȱ ogȱ ungdomsliv.ȱ Iȱ interviewforløbetȱ
fortællerȱHenryȱ(ungȱmandȱnr.ȱ2),ȱderȱerȱmidtȱiȱtyverne,ȱatȱhanȱerȱmegetȱknyttetȱbådeȱtilȱ
sinȱmorȱogȱfar,ȱsomȱhanȱholderȱmegetȱaf.ȱHansȱopvækstȱbeskriverȱhanȱsomȱrolig,ȱpræȬ
getȱ afȱ skolegangȱ ogȱ masserȱ afȱ fritidsaktiviteterȱ ogȱ sport,ȱ indtilȱ hanȱ komȱ iȱ deȱ tidligeȱ
ungdomsår.ȱHanȱharȱstorȱrespektȱforȱsineȱforældreȱogȱvilleȱaldrigȱdrømmeȱomȱatȱgøreȱ
demȱuroligeȱoverȱnoget.ȱKonkretȱbetyderȱdette,ȱatȱHenrysȱforældreȱikkeȱved,ȱatȱHenryȱ
erȱtilknyttetȱenȱbandegrupperingȱogȱharȱværetȱdet,ȱsidenȱhanȱvarȱcirkaȱ13ȱårȱgammel.ȱ
UnderȱinterviewetȱfortællerȱHenry,ȱatȱdetȱharȱværetȱganskeȱvanskeligtȱforȱhamȱatȱfastȬ
holde,ȱatȱhansȱforældreȱikkeȱmåȱvideȱnogetȱomȱhansȱbandetilknytning.ȱDaȱhanȱtidligereȱ
varȱinvolveretȱiȱetȱforløbȱmedȱpolitietȱogȱblevȱfængslet,ȱmåtteȱhanȱfortælleȱsineȱforælȬ
dre,ȱatȱdetȱikkeȱ”varȱham,ȱderȱhavdeȱgjortȱdet”,ȱogȱdenneȱfortællingȱstøttedeȱhansȱsøȬ
skende,ȱsåledesȱatȱforældreneȱikkeȱreeltȱfikȱatȱvide,ȱhvadȱderȱforegik,ȱmenȱrentȱfaktiskȱ
troede,ȱatȱHenryȱvarȱdømtȱogȱfængsletȱvedȱenȱfejltagelse.ȱȱ
ȱ

Henryȱborȱfortsatȱhjemmeȱogȱerȱfortsatȱmegetȱknyttetȱtilȱsineȱforældre,ȱogȱhanȱharȱ

ingenȱplanerȱomȱatȱflytteȱhjemmefra.ȱDetȱerȱdejligtȱatȱboȱhjemme,ȱogȱHenryȱlæggerȱsærȬ
ligȱvægtȱpå,ȱatȱhanȱerȱgladȱforȱsinȱmorsȱomsorgȱiȱhverdagen.ȱHansȱforældreȱerȱmegetȱ
stolteȱ af,ȱ atȱ hanȱ harȱ fåetȱ enȱ uddannelseȱ ogȱ nuȱ ogsåȱ etȱ arbejdeȱ somȱ VVSȬinstallatør.ȱ
GennemȱhansȱopvækstȱharȱHenryȱhaftȱenȱmegetȱklarȱoplevelseȱafȱatȱhanȱaltidȱerȱblevetȱ
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støttetȱafȱsineȱforældreȱbådeȱtilȱatȱklareȱsigȱgodtȱiȱskolenȱsåvelȱsomȱtilȱatȱdeltageȱiȱforȬ
skelligeȱfritidsaktiviteter.ȱHenryȱoplever,ȱatȱhansȱforældreȱerȱgladeȱforȱhamȱogȱstolteȱafȱ
ham,ȱogȱhanȱfortæller,ȱatȱhanȱfortsatȱfølerȱsigȱmegetȱtætȱknyttetȱtilȱbådeȱsinȱfarȱogȱmor.ȱȱ
Saifȱ(ungȱmandȱnr.ȱ3),ȱsomȱiȱdagȱerȱmidtȱiȱtyverne,ȱfortællerȱligeledesȱomȱenȱmegetȱroligȱ
ogȱ trygȱ opvækstȱ medȱ forældre,ȱ derȱ harȱ ønsketȱ hamȱ ”altȱ detȱ bedste”.ȱ Hverdagenȱ harȱ
ogsåȱhosȱSaifȱværetȱprægetȱafȱskolegangȱogȱfritidsaktiviteter,ȱindtilȱhanȱkomȱiȱdeȱtidligeȱ
ungdomsårȱogȱsammenȱmedȱsineȱbarndomskammeraterȱbevægedeȱsigȱindȱiȱdenȱlokaleȱ
bandegruppering.ȱHellerȱikkeȱSaifsȱforældreȱved,ȱatȱhanȱerȱtilknyttetȱenȱbande,ȱmenȱdeȱ
vedȱ dog,ȱ hvorforȱ hanȱ harȱ siddetȱ fængsletȱ ogȱ iȱ storeȱ træk,ȱ hvadȱ hanȱ harȱ foretagetȱ sig.ȱ
Saidȱbeskriverȱsineȱforældreȱsomȱ”godeȱforældre”,ȱderȱholderȱmegetȱafȱhamȱogȱpåȱalleȱ
måderȱharȱstøttetȱham.ȱSaidȱharȱselvȱfåetȱfamilieȱnu,ȱidetȱhanȱharȱkoneȱogȱtoȱsmåȱbørn.ȱ
Saifȱ fortæller,ȱ atȱ hansȱ familieȱ holderȱ megetȱ afȱ hansȱ koneȱ ogȱ hansȱ toȱ småȱ børn.ȱ Hansȱ
koneȱharȱhanȱværetȱkæresteȱmed,ȱlængeȱførȱdeȱblevȱgift.ȱȱ
ȱ

Hansȱ (ungȱ mandȱ nr.ȱ 4),ȱ somȱ ligeledesȱ harȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ endȱ dansk,ȱ

menȱerȱfødtȱogȱvoksetȱopȱiȱDanmark,ȱberetterȱogsåȱomȱatȱværeȱmegetȱtætȱknyttetȱtilȱsinȱ
familie,ȱ somȱ bådeȱ omfatterȱ farȱ ogȱ morȱ samtȱ flereȱ yngreȱ søskende.ȱ Ligesomȱ Henryȱ ogȱ
SaifȱbeskriverȱHansȱenȱopvækstȱprægetȱafȱforældre,ȱsomȱhanȱholderȱmegetȱafȱogȱfølerȱ
enȱstærkȱansvarsfølelseȱoverfor,ȱogȱomȱsøskende,ȱsomȱhanȱtagerȱsigȱafȱogȱerȱtætȱknyttetȱ
til.ȱHansȱborȱikkeȱhjemmeȱhosȱsinȱfamilie,ȱmenȱdetȱerȱ”forȱatȱpasseȱpåȱdem”.ȱIȱforbinȬ
delseȱmedȱHans’ȱtilknytningȱtilȱenȱbandeȱharȱhanȱværetȱnødtȱtilȱatȱflytteȱhjemmefraȱforȱ
atȱbeskytteȱfamilien,ȱsåledesȱatȱdeȱikkeȱbliverȱudsatȱforȱproblemerȱ–ȱudenȱatȱHansȱdogȱ
kommerȱnærmereȱindȱpå,ȱhvadȱdetȱerȱforȱproblemer,ȱderȱerȱforbundetȱhertil.ȱHansȱerȱ19ȱ
årȱ ogȱ erȱ kunȱ flyttetȱ hjemmefra,ȱ såȱ hanȱ ikkeȱ udsætterȱ sinȱ familieȱ forȱ vanskeligheder,ȱ
ellersȱvilleȱhanȱfortsatȱhaveȱboetȱhjemmeȱmedȱsineȱforældre.ȱ
ȱ

Abdallaȱ(ungȱmandȱnr.ȱ5),ȱderȱogsåȱharȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱmenȱ

erȱfødtȱogȱvoksetȱopȱiȱDanmark,ȱharȱenȱtilsvarendeȱfortællingȱomȱenȱtætȱogȱkærligȱtilȬ
knytningȱtilȱsineȱforældre,ȱsøskendeȱogȱbedsteforældre.ȱOgsåȱAbdallaȱharȱboetȱheleȱsitȱ
livȱiȱdetȱsammeȱboligområde,ȱsågarȱiȱdenȱsammeȱlejlighed,ȱsammenȱmedȱsinȱfamilieȱogȱ
harȱ stortȱ setȱ heleȱ sinȱ øvrigeȱ familie,ȱ detȱ vilȱ sigeȱ bedsteforældre,ȱ onkler,ȱ tanter,ȱ fætreȱ
samtȱkusinerȱboendeȱrundtȱomȱsinȱgadedør.ȱAbdalla,ȱsomȱharȱværetȱtilknyttetȱenȱbanȬ
degruppering,ȱsidenȱhanȱvarȱcirkaȱ13ȱår,ȱfortæller,ȱatȱhansȱforældreȱgodtȱvedȱdetteȱogȱ
erȱmegetȱkedeȱaf,ȱatȱhanȱerȱiȱenȱbande,ȱmenȱatȱhansȱfar,ȱsomȱhanȱharȱstorȱrespektȱfor,ȱ
ofteȱtalerȱmedȱhamȱom,ȱhvorȱdumtȱdetȱer,ȱatȱAbdallaȱerȱiȱenȱbande.ȱ”Viȱtalerȱomȱtingeneȱ
–ȱ minȱ farȱ erȱ rigtigȱ godȱ atȱ taleȱ med”,ȱ fortællerȱ Abdalla,ȱ velȱ videndeȱ atȱ hanȱ ogsåȱ giverȱ
sineȱ forældreȱ ogȱ bedsteforældreȱ storeȱ bekymringer,ȱ netopȱ fordiȱ hanȱ erȱ tilknyttetȱ enȱ
bande.ȱAbdallaȱbeskriverȱogsåȱenȱopvækstȱprægetȱafȱstorȱomsorgȱfraȱhansȱforældreȱogȱ
støtteȱ tilȱ atȱ passeȱ skolegangȱ såvelȱ somȱ støtteȱ tilȱ atȱ fåȱ enȱ uddannelseȱ ogȱ arbejde.ȱ Hanȱ
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beskriverȱ ligeledesȱ enȱ megetȱ storȱ kærlighedȱ tilȱsineȱbedsteforældre,ȱsomȱharȱhaftȱstorȱ
betydningȱforȱhamȱheleȱhansȱopvækst.ȱAbdallaȱharȱsærligtȱværetȱtætȱknyttetȱtilȱsinȱbedȬ
stefar,ȱ enȱ mandȱ somȱ hanȱ harȱ haftȱ storȱ respektȱ for,ȱ ogȱ somȱ ”harȱ vidst”,ȱ hvadȱ Abdallaȱ
lavede,ȱudenȱatȱskældeȱudȱellerȱstraffeȱham.ȱOgsåȱAbdallaȱharȱudsatȱsinȱfamilieȱforȱstoȬ
reȱudfordringer,ȱisærȱiȱforholdȱtilȱgentagneȱpolitiransagningerȱofteȱomȱnattenȱogȱuvenȬ
tet,ȱmensȱfamilienȱlåȱogȱsov,ȱogȱhansȱmindreȱsøskendeȱvarȱhjemmeȱogȱblevȱmegetȱbanȬ
ge.ȱAbdallaȱborȱfortsatȱhjemmeȱhosȱsinȱfamilieȱogȱharȱforeløbigȱingenȱplanerȱomȱatȱflytȬ
teȱhjemmefra.ȱHanȱharȱenȱkæreste,ȱsomȱhanȱerȱmegetȱforelsketȱiȱogȱgerneȱvilȱgiftesȱmed,ȱ
menȱforeløbigȱerȱhanȱgladȱforȱatȱboȱhjemme.ȱȱ
ȱ

Kurtȱ (ungȱ mandȱ nr.ȱ 7),ȱ derȱ erȱ 16ȱ årȱ ogȱ ligeledesȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ endȱ

dansk,ȱfortællerȱunderȱinterviewet,ȱatȱhanȱerȱmegetȱgladȱforȱsineȱforældreȱogȱsineȱyngreȱ
søskende.ȱ Kurtȱ harȱ ingenȱ fortællingerȱ om,ȱ atȱ hansȱ forældreȱ ikkeȱ harȱ støttetȱ hamȱ genȬ
nemȱ hansȱ opvækstȱ ogȱ ungdom.ȱ Kurtȱ harȱ ikkeȱ underȱ interviewetȱ såȱ megetȱ atȱ fortælleȱ
omȱsinȱopvækst,ȱmenȱforklarerȱdog,ȱatȱhanȱharȱdetȱgodtȱmedȱsineȱforældreȱogȱaltidȱharȱ
haftȱdenȱoplevelse.ȱHanȱharȱogsåȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱhansȱforældreȱønsker,ȱatȱhanȱskalȱ
klareȱsigȱgodtȱiȱtilværelsen,ȱfåȱenȱeksamenȱogȱenȱuddannelseȱsamtȱetȱgodtȱarbejde.ȱ
ȱ

Jesperȱ(ungȱmandȱnr.ȱ9),ȱderȱerȱ20ȱårȱogȱligeledesȱharȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱ

dansk,ȱfortællerȱunderȱinterviewforløbet,ȱatȱhanȱerȱmegetȱtætȱknyttetȱtilȱbeggeȱsineȱforȬ
ældreȱ ogȱ harȱ storȱ respektȱ forȱ demȱ begge.ȱ Jespersȱ morȱ harȱ altidȱ gåetȱ hjemmeȱ ogȱ tagetȱ
vareȱpåȱJesperȱogȱhansȱsøskendeȱogȱsørgetȱfor,ȱatȱdeȱpassedeȱskolenȱogȱfikȱlavetȱlektier.ȱ
Jespersȱfarȱharȱaltidȱarbejdet,ȱmensȱhanȱharȱboetȱiȱDanmark;ȱdetȱsammeȱharȱJespersȱtoȱ
onklerȱ ogȱ hansȱ bedstefar.ȱ Jesperȱ borȱ fortsatȱ ogsåȱ hjemmeȱ ogȱ harȱ ingenȱ planerȱ omȱ atȱ
flytteȱhjemmefra.ȱJesperȱharȱogsåȱboetȱheleȱsitȱlivȱiȱsammeȱboligområdeȱogȱharȱvenner,ȱ
somȱhanȱharȱgåetȱiȱbørnehaveȱogȱskoleȱmed.ȱFlereȱafȱhansȱbedsteȱvennerȱogȱogsåȱfamiȬ
liemedlemmer,ȱsomȱforȱeksempelȱhansȱfætre,ȱharȱstortȱsetȱtilbragtȱheleȱderesȱbarndomȱ
ogȱungdomȱsammen,ȱgåetȱtilȱsportȱsammenȱogȱiȱklub.ȱȱ
ȱ

Netopȱ disseȱ beskrivelserȱ fraȱ etȱ subjektperspektivȱ (Holzkamp,ȱ 1998)ȱ medvirkerȱ

forȱalvorȱtilȱatȱnuancereȱforståelserneȱafȱenȱopvækstȱprægetȱafȱbelastendeȱopvækstvilȬ
kår,ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱudsathedȱiȱetȱsåkaldtȱindividorienteretȱperspektiv,ȱsåledesȱsomȱ
detȱblevȱbelystȱiȱkapitelȱ3,ȱafsnitȱ3.5.2.ȱDeȱseksȱungeȱmændȱharȱalleȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȬ
resȱ oplevelserȱ ogȱ erfaringerȱ medȱ familieȱ samtȱ støtteȱ tilȱ barndomȱ ogȱ ungdomslivȱ harȱ
væretȱ–ȱogȱfortsatȱerȱ–ȱsærdelesȱvigtigtȱforȱdemȱogȱpåȱingenȱmådeȱkanȱforbindesȱtilȱdeȬ
resȱmedvirkenȱiȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ

Ganskeȱanderledesȱbeskrivesȱopvækstforholdeneȱforȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱ

danskȱbaggrund.ȱBådeȱMartinȱ(ungȱmandȱnr.ȱ1)ȱogȱDanielȱ(ungȱmandȱnr.ȱ6)ȱsamtȱOskarȱ
(ungȱ mandȱ nr.ȱ 8)ȱ ogȱ Sørenȱ (ungȱ mandȱ nr.ȱ 10)ȱ erȱ alleȱ voksetȱ opȱ medȱ forældre,ȱ derȱ erȱ
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skilt,ȱ ogȱ hvorȱ familieforholdene,ȱ omȱ endȱ påȱ megetȱ forskelligȱ vis,ȱ fortællesȱ atȱ væretȱ
prægetȱafȱuro,ȱskænderier,ȱadskillelseȱogȱskilsmisse.ȱ
ȱ

Martinȱerȱprimærtȱvoksetȱopȱhosȱsinȱmorȱsammenȱmedȱsineȱsøskende.ȱHansȱfarȱ

harȱ siddetȱ fængsletȱ detȱ mesteȱ afȱ Martinsȱ barndomȱ ogȱ harȱ såledesȱ skiftevisȱ væretȱ iȱ
hjemmetȱiȱkortereȱperioderȱogȱellersȱværetȱiȱfængsel.ȱMorȱharȱtagetȱsigȱafȱaltȱiȱhjemmetȱ
ogȱafȱMartinȱogȱhansȱsøskendesȱopvækst,ȱskolegangȱogȱhverdag.ȱMartinȱharȱsøskende,ȱ
somȱ erȱ fraȱ moderensȱ tidligereȱ forhold,ȱ ogȱ søskendeȱ somȱ ogsåȱ erȱ fraȱ etȱ efterfølgendeȱ
forhold.ȱMartinȱfortæller,ȱatȱhanȱerȱmegetȱgladȱforȱogȱtætȱknyttetȱtilȱsinȱmorȱogȱligeleȬ
desȱfortsatȱborȱhjemmeȱhosȱhende,ȱmenȱstortȱsetȱikkeȱharȱhaftȱkontaktȱtilȱsinȱfar,ȱsidenȱ
hanȱ varȱ iȱ deȱ tidligeȱ ungdomsår.ȱ Morȱ beskrivesȱ somȱ denȱ bedsteȱ ogȱ enȱ kæmpeȱ støtteȱ iȱ
Martinsȱliv,ȱmensȱfaderenȱbeskrivesȱsomȱ”kriminel”ȱogȱ”psykopat”.ȱMartinȱharȱkontaktȱ
medȱ nogleȱ afȱ sineȱ søskende,ȱ hvorafȱ nogleȱ afȱ demȱ ogsåȱ erȱ ogȱ harȱ væretȱ tilknyttetȱ forȬ
skelligeȱbanderȱogȱharȱsiddetȱfængsletȱ–ȱogȱnogleȱfortsatȱerȱdetȱ–ȱmensȱhanȱikkeȱharȱsåȱ
megetȱkontaktȱmedȱandre.ȱMartinȱharȱsletȱikkeȱnogenȱoplevelserȱellerȱfortællingerȱomȱ
enȱ trygȱ barndom,ȱ snarereȱ tværtimod,ȱ idetȱ barndommensȱ oplevelserȱ medȱ faderenȱ fylȬ
derȱmegetȱiȱhansȱfortællinger.ȱFaderenȱharȱværetȱvoldeligȱogȱmegetȱkriminel,ȱogȱdetteȱ
harȱdomineretȱiȱfamiliensȱhverdag,ȱfortællerȱMartin.ȱSåȱvarȱhanȱiȱfængsel,ȱogȱsåȱvarȱhanȱ
hjemme,ȱogȱnårȱhanȱvarȱhjemme,ȱlavedeȱhanȱnyȱkriminalitetȱofteȱsynligtȱforȱfamilienȱogȱ
medȱ inddragelseȱ afȱ førstȱ Martinsȱ ældreȱ søskendeȱ ogȱ senereȱ ogsåȱ medȱ inddragelseȱ afȱ
Martin,ȱderȱlavedeȱkriminalitetȱforȱsinȱfar.ȱMartinȱfortællerȱogsåȱomȱfaderensȱtemperaȬ
ment,ȱsomȱerȱmegetȱuberegneligt,ȱogȱatȱhanȱtilsyneladendeȱudenȱvanskelighederȱgerneȱ
slogȱogȱtruedeȱsineȱbørn.ȱMartinȱkanȱisærȱhuske,ȱdaȱhanȱselvȱkomȱiȱdenȱtidligeȱpubertetȱ
ogȱbegyndteȱatȱopleveȱfaderensȱtruslerȱogȱvold.ȱFaderenȱslogȱudȱefterȱhamȱogȱtævedeȱ
ligeledesȱhansȱlillebrorȱofte,ȱmensȱMartinȱmåtteȱseȱpåȱdet.ȱ
ȱ

Ligeledesȱforventedeȱfaderen,ȱatȱhansȱbørnȱ”lavedeȱkriminalitet”ȱforȱham;ȱtyveri,ȱ

hæleriȱogȱrøveri,ȱsåledesȱatȱfaderenȱkunneȱtjeneȱflereȱpenge.ȱFlereȱafȱMartinsȱældreȱsøȬ
skendeȱbegikȱderesȱførsteȱkriminalitetȱiȱenȱungȱalder,ȱogȱdetȱsammeȱgjordeȱMartin.ȱHanȱ
menerȱselvȱatȱkunneȱhuske,ȱhanȱstartede,ȱdaȱhanȱvarȱcirkaȱ12Ȭ13ȱårȱgammel.ȱMartinȱharȱ
iȱdenȱforbindelseȱbevægetȱsigȱindȱogȱudȱafȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱudenȱatȱhanȱ
egentligȱforbinderȱsigȱselvȱsomȱetȱmedlemȱafȱenȱspecifikȱbande.ȱHansȱfamilieȱharȱgenȬ
nemȱhansȱopvækstȱboetȱiȱforskelligeȱboligområder,ȱogȱdisseȱområderȱharȱskabtȱforskelȬ
ligeȱ mulighederȱ forȱ atȱ bevægeȱ sigȱ indȱ iȱ enȱ bandeȱ ogȱ videreȱ tilȱ enȱ ny,ȱ nårȱ deȱ flyttedeȱ
igen,ȱberetterȱMartin.ȱMensȱfaderenȱharȱskabtȱuroȱogȱustabilitetȱiȱfamilien,ȱharȱMartinsȱ
morȱ tilȱ gengældȱ altidȱ væretȱ enȱ storȱ støtteȱ forȱ Martinȱ ogȱ erȱ detȱ fortsat.ȱ Hanȱ fortællerȱ
længeȱ underȱ interviewetȱ omȱ enȱ stærkȱ tilknytningȱ mellemȱ hamȱ ogȱ hansȱ morȱ ogȱ om,ȱ
hvordanȱmoderenȱaltidȱharȱsøgtȱatȱpasseȱpåȱhamȱogȱhjælpeȱham,ȱnårȱhanȱvarȱiȱvanskeȬ
ligheder.ȱ Hunȱ harȱ aldrigȱ skældtȱ udȱ ellerȱ tagetȱ afstandȱ fraȱ ham,ȱ uansetȱ hvadȱ hanȱ harȱ
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lavetȱafȱballade,ȱogȱstøtterȱhamȱiȱalt,ȱhvadȱhanȱgerneȱvilȱmedȱsitȱliv.ȱ”Jegȱkanȱtaleȱmedȱ
minȱ morȱ omȱ alt”,ȱ fortællerȱ Martinȱ ogȱ fortællerȱ samtidig,ȱ atȱ hunȱ erȱ enȱ stærkȱ kvinde,ȱ
somȱstortȱsetȱaleneȱharȱopdragetȱMartinȱogȱhansȱsøskendeȱogȱklaretȱaltingȱudenȱhjælpȱ
heleȱhendesȱliv.ȱȱ
ȱ

Danielȱ (ungȱ mandȱ nr.ȱ 6),ȱ somȱ ogsåȱ harȱ etniskȱ danskȱ baggrund,ȱ harȱ tilsvarendeȱ

oplevelserȱ afȱ brudteȱ familieforholdȱ ogȱ enȱ opvækstȱ prægetȱ afȱ skilsmisseȱ ogȱ periodiskȱ
manglendeȱkontaktȱtilȱentenȱdenȱeneȱellerȱdenȱandenȱafȱsineȱforældre.ȱDanielȱfortæller,ȱ
atȱhanȱerȱgladȱforȱsinȱfar,ȱsomȱaltidȱ”harȱværetȱok”,ȱmensȱforholdetȱtilȱhansȱmorȱerȱmereȱ
prægetȱafȱambivalens.ȱPåȱdenȱeneȱsideȱerȱhunȱgodȱnok,ȱogȱpåȱdenȱandenȱsideȱoplevesȱ
hunȱikkeȱrigtigȱsomȱenȱstøtteȱforȱham,ȱhellerȱikkeȱgennemȱhansȱopvækst.ȱDanielȱfølerȱ
sigȱhellerȱikkeȱtætȱknyttetȱtilȱsineȱsøskendeȱogȱharȱhellerȱaldrigȱværetȱdet.ȱDerȱharȱalȬ
drigȱværetȱkriminalitetȱiȱDanielsȱfamilie,ȱogȱbeggeȱhansȱforældreȱharȱbådeȱhaftȱuddanȬ
nelseȱogȱarbejdeȱgennemȱheleȱhansȱbarndom.ȱIȱforbindelseȱmedȱforældrenesȱskilsmisse,ȱ
daȱDanielȱvarȱcirkaȱ10ȱårȱgammel,ȱflyttedeȱfamilienȱfraȱhus,ȱogȱDanielȱharȱboetȱhosȱskifȬ
tevisȱdenȱeneȱellerȱdenȱandenȱforældreȱopȱgennemȱhansȱbarndomȱogȱungdom.ȱȱ
ȱ

Oskarȱpåȱ19ȱårȱerȱvoksetȱopȱmedȱsinȱmorȱogȱsineȱsøskende.ȱForældreneȱblevȱskilt,ȱ

daȱhanȱvarȱlille,ȱmenȱhanȱhusker,ȱatȱdeȱskændesȱmegetȱogȱdrakȱmeget.ȱOskarȱharȱikkeȱ
megetȱkontaktȱmedȱsinȱfar,ȱderȱharȱenȱnyȱ”dame”ȱogȱfåetȱflereȱbørnȱogȱborȱetȱheltȱandetȱ
sted.ȱ Oskarȱ erȱ vantȱ tilȱatȱværeȱ aleneȱ medȱsinȱ morȱogȱerȱmegetȱknyttetȱtilȱhende.ȱ Hunȱ
hjælperȱ hamȱ meget,ȱ fortællerȱ Oskar.ȱ Oskarȱ nævnerȱ ikkeȱ andreȱ familierelationer,ȱ somȱ
harȱbetydningȱforȱham.ȱ
ȱ

Sørenȱpåȱ22ȱårȱborȱaleneȱiȱegenȱlejlighedȱogȱflyttedeȱhjemmefraȱpåȱinstitution,ȱdaȱ

hanȱvarȱcirkaȱ16ȱår,ȱfordiȱhanȱskændesȱmegetȱmedȱsinȱmor.ȱOgsåȱSørensȱforældreȱblevȱ
skilt,ȱ daȱ hanȱ varȱ lille,ȱ ogȱ moderenȱ blevȱ aleneȱ medȱ hamȱ ogȱ hansȱ søskende.ȱ Sørenȱ harȱ
indimellemȱkontaktȱmedȱsinȱfar,ȱmenȱikkeȱstabilt,ȱogȱhanȱbrugerȱikkeȱsinȱfarȱtilȱstøtteȱogȱ
hjælpȱmedȱnoget.ȱSørenȱharȱstortȱsetȱklaretȱsigȱselv,ȱfortællerȱhan,ȱselvomȱhanȱerȱgladȱ
forȱ sinȱ mor.ȱ Deȱ skændesȱ mindreȱ nu,ȱ menȱ dengangȱ skændesȱ deȱ megetȱ over,ȱ atȱ Sørenȱ
ikkeȱ passedeȱ sinȱ skole,ȱ røgȱ hashȱ ogȱ lavedeȱ megetȱ kriminalitet.ȱ Hansȱ morȱ varȱ megetȱ
bekymret,ȱogȱdetȱvarȱderfor,ȱdeȱaltidȱskændes.ȱSidenȱSørenȱflyttedeȱhjemmefraȱpåȱinstiȬ
tution,ȱ harȱ hanȱ klaretȱ sigȱ selv.ȱ Hanȱ husker,ȱ atȱ hanȱ kunȱ boedeȱ kortȱ tidȱ påȱ institution,ȱ
indenȱhanȱfikȱsinȱegenȱungdomsbolig.ȱIȱdagȱharȱhanȱdetȱfintȱnokȱmedȱsinȱmor,ȱogȱdeȱ
skændesȱaldrig.ȱSørenȱkommerȱofteȱhjemȱtilȱhende,ȱmenȱ”klarerȱsigȱselv”.ȱ
ȱ

Forskelleneȱ iȱ deȱ ungeȱ mændsȱ fortællingerȱ omȱ deresȱ opvækstȱ ogȱ tilknytningȱ tilȱ

familieȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredseȱvidtȱforskelligeȱoplevelserȱafȱsigȱselvȱogȱegneȱhandȬ
lemulighederȱiȱopvækstenȱogȱiȱhverdagslivetȱ(Dreier,ȱ1998,ȱ2004;ȱSchwartz,ȱ2005,ȱ2014).ȱ
Førstȱogȱfremmestȱmåȱ billedetȱ afȱungeȱ mændȱiȱbander,ȱ såledesȱsomȱdenȱ eksisterendeȱ
forskningȱogȱvidensudviklingȱbådeȱiȱdanskȱogȱinternationalȱsammenhængȱharȱbelyst,ȱiȱ
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højȱ gradȱ nuanceres,ȱ idetȱ isærȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ andenȱ etniskȱ herkomstȱ netopȱ ikkeȱ
beskriverȱ enȱ opvækstȱ prægetȱ afȱ brudteȱ familieforhold,ȱ voldȱ ogȱ misbrugȱ (Alleyneȱ &ȱ
Wood,ȱ2010,ȱ2012).ȱFællesȱforȱbådeȱHenry,ȱSaif,ȱHans,ȱAbdalla,ȱKurtȱogȱJesperȱerȱfortælȬ
lingerȱomȱoplevelsenȱafȱgodeȱforældreȱogȱenȱtrygȱbarndomȱmedȱforældre,ȱderȱharȱstøtȬ
tetȱogȱønsketȱdetȱbedsteȱforȱdem.ȱIngenȱafȱdeȱungeȱmændsȱforældreȱerȱskilt,ȱogȱingenȱafȱ
deȱ ungeȱ mændsȱ forældreȱ beskrivesȱ somȱ forældre,ȱ derȱ ikkeȱ harȱ kunnetȱ tageȱ vareȱ påȱ
omsorgȱforȱderesȱbørnsȱhverdag,ȱtrivselȱogȱskolegang.ȱȱ
ȱ

Tilȱ gengældȱ stemmerȱ deȱ etniskȱ danskeȱ drengesȱ opvækstforholdȱ medȱ brudteȱ faȬ

milier,ȱenȱfraværendeȱfar,ȱogȱforȱMartinsȱvedkommendeȱfaderensȱegenȱkriminalitetȱogȱ
hårdeȱopdragelseȱafȱsineȱbørn,ȱiȱallerhøjesteȱgradȱoverensȱmedȱdenȱeksisterendeȱforskȬ
ningȱ påȱ området,ȱ derȱ netopȱ indkredser,ȱ atȱ forȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ erȱ derȱ ofteȱ
kunȱmoderenȱiȱhjemmetȱtilȱatȱvaretageȱopdragelseȱogȱomsorgȱ(Alleyneȱ&ȱWood,ȱ2010,ȱ
2012).ȱ
ȱ

Isærȱiȱdenȱinternationaleȱforskningȱomȱungeȱmændȱiȱbandegrupperingerȱbetonesȱ

ofteȱfraværetȱafȱenȱfaderfigurȱogȱenȱopvækst,ȱhvorȱmoderenȱharȱværetȱaleneȱmedȱbørȬ
neneȱsamtȱsåkaldteȱhårdeȱopdragelsesmønstreȱsomȱnogleȱafȱdeȱstærkesteȱfaktorer,ȱungeȱ
mændȱiȱbandegrupperingerȱharȱtilȱfællesȱ(Allyeneȱ&ȱWood,ȱ2010,ȱ2012;ȱGaines,ȱ2010).ȱIȱ
enȱdanskȱkontekstȱstårȱdisseȱfaktorerȱiȱenȱskærendeȱkontrastȱiȱforholdȱtilȱnetopȱdeȱungeȱ
mændsȱegneȱberetningerȱomȱderesȱopvækstȱogȱtilknytningȱtilȱderesȱfædre.ȱBådeȱHenry,ȱ
Saif,ȱHans,ȱAbdallaȱogȱJesperȱfortællerȱentydigtȱomȱfædre,ȱderȱharȱværetȱderȱforȱdemȱ
heleȱ deresȱ barndom,ȱ ogȱ somȱ deȱ følerȱ sigȱ stærktȱ knyttetȱ tilȱ ogȱ holderȱ megetȱ af,ȱ mensȱ
Kurtȱ ikkeȱ fortællerȱ såȱ megetȱ omȱ sineȱ forældre.ȱ Særligtȱ Abdallaȱ fortællerȱ underȱ interȬ
viewforløbetȱ om,ȱ hvorledesȱ bådeȱ hansȱ farȱ ogȱ bedstefarȱ erȱ mænd,ȱ somȱ hanȱ erȱ megetȱ
knyttetȱtilȱogȱharȱoplevetȱsomȱrollemodellerȱfor,ȱhvordanȱmanȱskalȱopføreȱsigȱsomȱvokȬ
senȱmand.ȱDetȱerȱstraksȱsværereȱforȱAbdallaȱatȱforklare,ȱhvordanȱhanȱhåndtererȱdenneȱ
forskelȱmellemȱsinȱfarȱogȱbedstefarsȱlivȱpåȱdenȱeneȱsideȱogȱAbdallasȱegenȱhverdagȱiȱenȱ
bandegrupperingȱ påȱ denȱ andenȱ side.ȱ Abdallasȱ farȱ ved,ȱ atȱ hanȱ erȱ tilknyttetȱ enȱ bandeȬ
gruppering,ȱogȱfamilienȱharȱligeledesȱgentagneȱgangeȱoplevetȱpolitietȱkommeȱuventetȱ
omȱnattenȱogȱforetageȱransagningȱiȱhjemmet,ȱmensȱAbdallasȱforældreȱogȱsøskendeȱvarȱ
hjemme.ȱAbdallaȱfortæller,ȱatȱhansȱfarȱabsolutȱikkeȱstøtterȱdenȱmåde,ȱAbdallaȱleverȱsitȱ
livȱpå,ȱmenȱatȱhanȱaltidȱkanȱtaleȱmedȱsinȱfarȱogȱfortælle,ȱhvordanȱhanȱharȱdet,ȱogȱfadeȬ
renȱerȱgodȱtilȱatȱlytte,ȱogsåȱselvomȱfaderenȱpåȱingenȱmådeȱsynes,ȱAbdallaȱgørȱdetȱrigtiȬ
geȱiȱsinȱtilværelseȱvedȱatȱværeȱiȱenȱbandegruppering,ȱmedȱaltȱhvadȱderafȱfølgerȱafȱuro,ȱ
politi,ȱkriminalitetȱogȱransagninger.ȱAbdallaȱoplever,ȱatȱhansȱforældreȱleverȱ”etȱordentȬ
ligtȱlivȱmedȱarbejdeȱogȱbørn”,ȱmensȱAbdallaȱpåȱingenȱmådeȱselvȱgørȱdetȱrigtige.ȱAbdalȬ
laȱbeskriver,ȱhvorledesȱdisseȱforskelleȱoplevesȱkonfliktfyldteȱforȱhamȱpåȱenȱlidtȱdiffusȱ
måde,ȱderȱofteȱsætterȱsigȱigennemȱsomȱuroȱiȱmaven,ȱængstelseȱogȱenȱbevidsthedȱom,ȱatȱ
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hanȱikkeȱleverȱpåȱdenȱkorrekteȱmåde,ȱnårȱhanȱikkeȱholderȱsigȱfriȱafȱbandegruppering,ȱ
kriminalitetȱogȱtagerȱsinȱuddannelse,ȱsåledesȱsomȱhansȱforældreȱønsker.ȱ
ȱ

Netopȱdeȱvanskeligeȱogȱpressedeȱopvækstforholdȱmedȱustabilitetȱiȱforholdȱtilȱenȱ

farȱ gørȱ sigȱ primærtȱ gældendeȱ forȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ ogȱ
stemmerȱ iȱ væsentligȱ gradȱ overensȱ medȱ denȱ eksisterendeȱ forskningȱ påȱ området.ȱ Iȱ beȬ
retningerneȱ fraȱ deȱungeȱ mændȱ medȱetniskȱdanskȱbaggrundȱviserȱ entenȱ fraværetȱ ellerȱ
faderensȱustabilitetȱsigȱogȱharȱomȱendȱpåȱmegetȱforskelligȱ visȱsatȱsigȱigennemȱ hosȱdeȱ
ungeȱmændȱiȱformȱafȱforskelligeȱoplevelserȱafȱstøtteȱogȱomsorgȱiȱbarndommenȱogȱungȬ
domsårene.ȱ Heroverforȱ træderȱ deȱ stærkesteȱ faktorerȱ forȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ
danskȱbaggrundȱfremȱiȱformȱafȱopvækstȱprægetȱafȱuro,ȱskilsmisse,ȱflytningȱtilȱskiftendeȱ
boligområderȱogȱforskelligeȱskolerȱogȱmanglendeȱtætȱkontaktȱtilȱfamilien.ȱBådeȱMartinȱ
ogȱ Danielȱ beretterȱ om,ȱ hvorledesȱ deȱ harȱ lærtȱ atȱ klareȱ sigȱ selvȱ megetȱ tidligtȱ iȱ deresȱ
barndomȱ ogȱ atȱ gåȱ deresȱ egneȱ vejeȱ iȱ tilværelsen,ȱ uafhængigtȱ afȱ hvadȱ andreȱ synesȱ ogȱ
mener.ȱMartinȱoplever,ȱatȱhanȱkanȱfortælleȱsinȱmorȱalt,ȱogȱatȱhunȱaltidȱvilȱstøtteȱham,ȱ
menȱ hanȱ klarerȱ sigȱ påȱ alleȱ måderȱ selvȱ iȱ sinȱ hverdagȱ ogȱ harȱ gjortȱ detȱ altidȱ påȱ sammeȱ
mådeȱsomȱDaniel.ȱOskarȱpåȱ19ȱårȱharȱogsåȱboetȱaleneȱmedȱsinȱmorȱogȱsineȱsøskendeȱogȱ
borȱfortsatȱhjemmeȱhosȱmor,ȱnårȱhanȱikkeȱsidderȱfængslet,ȱsomȱhanȱselvȱudtrykkerȱdet.ȱ
Oskarȱopleverȱogsåȱatȱværeȱtætȱknyttetȱtilȱsinȱmor,ȱmensȱforholdetȱtilȱfaderenȱerȱprægetȱ
af,ȱ atȱ faderenȱ forȱ længeȱ sidenȱ harȱ stiftetȱ nyȱ familie,ȱ ogȱ Oskarȱ kanȱ ikkeȱ huske,ȱ atȱ hanȱ
nogensindeȱ harȱ fåetȱ hjælpȱ ellerȱ støtteȱ afȱ sinȱ far.ȱ Hanȱ husker,ȱ atȱ forældreneȱ skændtesȱ
megetȱogȱdrakȱmegetȱsammenȱmedȱderesȱvenner,ȱdaȱhanȱvarȱheltȱlille,ȱmenȱellersȱharȱ
hanȱikkeȱnogenȱoplevelserȱafȱsinȱfar.ȱDetȱsammeȱgælderȱforȱSøren,ȱderȱnuȱerȱ22ȱår.ȱHanȱ
borȱaleneȱiȱegenȱlejlighed,ȱmenȱfysiskȱtætȱpåȱsinȱmor,ȱhvorȱhanȱofteȱkommerȱhjemȱogȱ
spiserȱaftensmad.ȱSørenȱflyttedeȱhjemmefraȱpåȱinstitution,ȱdaȱhanȱvarȱ16ȱår,ȱmestȱfordiȱ
hanȱaltidȱskændtesȱmedȱsinȱmor.ȱMenȱdeȱskændtes,ȱfordiȱ”hunȱvarȱbekymretȱforȱham”,ȱ
fortællerȱSørenȱunderȱinterviewforløbet.ȱSørenȱhusker,ȱatȱhanȱgjorde,ȱhvadȱderȱpassedeȱ
ham;ȱ pjækkedeȱ fraȱ skole,ȱ røgȱ hashȱ ogȱ lavedeȱ kriminalitet,ȱ ogȱ detȱ hjalpȱ ikke,ȱ atȱ hansȱ
morȱ sagde,ȱ hunȱ varȱ bekymret.ȱ Sørenȱ harȱ hellerȱ ikkeȱ kontaktȱ medȱ sinȱ farȱ ogȱ omtalerȱ
hamȱsletȱikkeȱsomȱen,ȱderȱharȱbetydningȱforȱhansȱhverdagȱellerȱopvækst.ȱHanȱharȱvæȬ
retȱsåȱvantȱtilȱatȱværeȱaleneȱmedȱsinȱmor,ȱogȱdetȱerȱaltidȱhansȱmor,ȱderȱharȱhjulpetȱham,ȱ
nårȱ hanȱ harȱ haftȱ behovȱ forȱ det.ȱ Hvorforȱ deȱ ungeȱ mændsȱ fortællingerȱ omȱ deresȱ barnȬ
domȱogȱopvækstforholdȱherȱinddragesȱogȱdiskuteres,ȱerȱikkeȱforȱatȱfastholdeȱdenȱeksiȬ
sterendeȱogȱdominerendeȱforståelseȱaf,ȱatȱaltȱhørerȱtilȱiȱbarndommenȱsåȱatȱsige,ȱsåledesȱ
somȱdenȱklassiskeȱudviklingspsykologiȱofteȱargumentererȱfor.ȱȱ
ȱ

Opvækstforholdȱ ogȱ barndomslivȱ harȱ naturligvisȱ betydningȱ forȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ

menȱbetydningenȱerȱiȱnærværendeȱsammenhængȱkoncentreretȱom,ȱatȱdenȱenkelteȱunȬ
gesȱ egneȱ oplevelserȱ afȱ muligheder,ȱ konflikterȱ ogȱ dilemmaerȱ kommerȱ iȱ centrumȱ ogȱ
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medvirkerȱtilȱgennemȱanalyserneȱafȱdatamaterialetȱatȱbegribe,ȱhvordanȱoplevelser,ȱerfaȬ
ringerȱogȱhændelserȱharȱhaftȱ(ogȱfortsatȱhar)ȱbetydningȱforȱdenȱenkelteȱungesȱhandleȬ
mulighederȱiȱegetȱliv.ȱViȱerȱsåledesȱikkeȱherȱudeȱiȱetȱærinde,ȱderȱhandlerȱomȱatȱfastholȬ
deȱ klassiskeȱ udviklingspsykologiskeȱ perspektiverȱ påȱ barndommensȱ udvikling,ȱ hvorȱ
alvorligeȱhændelserȱogȱtraumatiskeȱoplevelserȱnærmestȱpr.ȱautomatikȱsætterȱsigȱigenȬ
nemȱhosȱdenȱenkelteȱungeȱogȱsåȱgentagesȱafȱdenȱungeȱselvȱlivetȱigennem.ȱNårȱdeȱungesȱ
egneȱ fortællingerȱ omȱ barndom,ȱ forholdȱ tilȱ forældreȱ ogȱ søskendeȱ ogȱ ungdomslivȱ indȬ
dragesȱ somȱ etȱ temaȱ iȱ analyserne,ȱ erȱ detȱ rentȱ faktiskȱ fordi,ȱ deȱ ungeȱ somȱ medforskereȱ
(Mørck,ȱ2015)ȱiȱforskningsprocessenȱselvȱhavdeȱmegetȱlangeȱogȱhandlingsmættedeȱforȬ
tællingerȱomȱforholdetȱtilȱmorȱog/ellerȱfar,ȱsøskende,ȱbarndomslivet,ȱvanskelighederȱogȱ
glædeȱforbundetȱtilȱnærhedȱmedȱforȱeksempelȱmorȱgennemȱopvæksten.ȱȱ
ȱ

Dreierȱ(2004)ȱpåpeger,ȱ hvorledesȱsubjekterȱ kanȱ udvikleȱ såkaldteȱrestriktiveȱhandȬ

lemåder,ȱsomȱkanȱforståsȱsomȱenȱhandlemåde,ȱhvorȱdenȱnuværendeȱoplevelseȱogȱerfaȬ
ringȱmedȱkonfliktuelleȱforholdȱiȱlivetȱtagesȱforȱgivet,ȱogȱderȱhandlesȱudȱfraȱdisseȱopleȬ
velser.ȱ
ȱ
”Enȱrestriktivȱhandlen,ȱtænkningȱogȱemotionalitetȱudtrykkerȱaltsåȱdenȱsubjektiveȱrationaȬ
litetȱiȱenȱsærligȱmådeȱatȱreagereȱpåȱeksisterendeȱkonflikterȱpå:ȱAfȱangstȱforȱkonsekvenserneȱ
undvigesȱogȱafværgesȱde,ȱellerȱsøgerȱmanȱatȱudnytteȱdemȱtilȱegenȱindividuelȱfordelȱpåȱanȬ
dresȱbekostning,ȱiȱstedetȱforȱatȱovervindeȱdem”ȱ(Dreier,ȱ2004,ȱp.ȱ30).ȱ

ȱ
Martinȱ(ungȱmandȱnr.ȱ1)ȱudtrykkerȱdenneȱsammenhængȱmellemȱhansȱoplevelȬ
serȱogȱforståelserȱafȱsitȱbarndomsȬȱogȱungdomsliv,ȱidetȱhanȱunderȱinterviewforȬ
løbetȱpegerȱpå,ȱatȱopvækstenȱmedȱenȱfar,ȱderȱ”varȱkriminel”ȱogȱ”forventede,ȱatȱ
hansȱbørnȱforetogȱkriminelleȱhandlingerȱforȱham”,ȱforȱMartinȱharȱmedvirketȱtil,ȱ
atȱdisseȱforholdȱogȱdisseȱhandlingerȱtagesȱforȱgivetȱogȱvurderesȱatȱværeȱdeȱmuȬ
ligheder,ȱ derȱ rentȱ faktiskȱ erȱ tilȱ stedeȱ iȱ Martinsȱ tilværelse.ȱ Kunȱ iȱ deȱ perioder,ȱ
hvorȱMartinȱharȱsiddetȱfængslet,ȱharȱderȱværetȱmulighederȱtilȱstedeȱforȱatȱoverȬ
vindeȱnetopȱdenneȱrestriktiveȱtænkeȬȱogȱhandlemåde,ȱidetȱenȱhverdagȱiȱfængsȬ
letȱharȱvirketȱ”beroligende”ȱpåȱMartinȱogȱåbnetȱforȱtankerȱomȱnyeȱogȱandreȱmuȬ
ligheder,ȱforȱeksempelȱetȱarbejdeȱellerȱsågarȱenȱuddannelse.ȱȱ
ȱ
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At tro på noget eller ikke
FlereȱafȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱerȱunderȱinterviewforȬ
løbeneȱoptagedeȱafȱatȱfortælle,ȱhvadȱdeȱtrorȱpå,ȱogȱhvordanȱdeȱ praktisererȱderesȱtroȱiȱ
deresȱliv.ȱEnȱtroȱderȱsamtidigȱogsåȱerȱenȱdelȱafȱderesȱopvækstȱderhjemme.ȱ
BådeȱHenryȱogȱSaid,ȱsomȱerȱmidtȱiȱtyverne,ȱfortællerȱunderȱinterviewforløbene,ȱatȱdeȬ
resȱreligiøseȱtroȱerȱenȱstorȱdelȱafȱderesȱliv.ȱBeggeȱfortæller,ȱatȱdeȱerȱtroendeȱogȱpraktiseȬ
rerȱderesȱreligion,ȱganskeȱsomȱderesȱfamilierȱharȱgjortȱogȱfortsatȱgør.ȱ
IsærȱforȱHenryȱblevȱhansȱtroȱsærligȱvigtigȱforȱham,ȱmensȱhanȱharȱsiddetȱiȱfængsel.ȱ
ȱ
”Sp:ȱ…Hvordanȱkunneȱduȱmærkeȱdet?ȱ
Sv:ȱJegȱbegyndteȱatȱbedeȱhverȱdag,ȱogȱlæsteȱmegetȱomȱminȱtro.ȱ
Sp:ȱPåȱenȱandenȱmådeȱendȱførȱduȱkomȱiȱfængsel?ȱ
Sv:ȱJa,ȱheltȱsikkert,ȱjegȱblevȱroligȱafȱdetȱ–ȱogȱkunneȱbedreȱklareȱdagenȱderinde…”ȱ(InterȬ
viewȱmedȱHenry).ȱ
ȱ
Henryȱfortæller,ȱatȱnetopȱhansȱtroȱogȱhansȱmådeȱatȱhåndtereȱdenneȱpåȱblevȱmeningsȬ
fuldȱforȱhamȱiȱdenȱlangeȱtid,ȱhanȱsadȱfængslet.ȱFørȱhanȱblevȱfængslet,ȱvarȱhanȱikkeȱsærȬ
ligȱoptagetȱafȱsinȱtro,ȱmenȱnetopȱiȱfængsletȱsomȱenȱmådeȱatȱhandleȱpå,ȱmensȱdageneȱogȱ
aftnerneȱvarȱlange,ȱgavȱdetȱhamȱroȱogȱstyrkeȱatȱhenteȱsinȱtroȱfremȱogȱsystematisereȱsinȱ
hverdagȱiȱfængsletȱnetopȱomkringȱbønȱogȱlæsning.ȱHenryȱerȱvoksetȱopȱmedȱsinȱtroȱliȬ
gesomȱsinȱfamilieȱogȱbeskriver,ȱatȱhanȱaltidȱharȱværetȱtroende,ȱdogȱudenȱatȱhaveȱtænktȱ
over,ȱ hvordanȱ hansȱ troȱ forȱ alvorȱ kunneȱ giveȱ meningȱ ogȱ betydningȱ forȱ hamȱ iȱ hansȱ
hverdag.ȱȱ
ȱ

TilȱgengældȱerȱHenryȱogsåȱmegetȱopmærksomȱpå,ȱatȱderȱerȱnogleȱmodsætningerȱ

mellemȱ hansȱ troȱ ogȱ denȱ måde,ȱ hanȱ leverȱ sitȱ livȱ påȱ iȱ hverdagen.ȱ Denneȱ modsætningȱ
beskriverȱ Henryȱ tydeligtȱ underȱ interviewforløbet,ȱ somȱ flereȱ adskilte,ȱ menȱ samtidigeȱ
måderȱatȱleveȱpå;ȱetȱlivȱmedȱsinȱtro,ȱogȱetȱheltȱandetȱlivȱiȱenȱbandegruppering,ȱmedȱaltȱ
hvadȱ derafȱ følger.ȱ Disseȱ adskilteȱ måderȱ erȱ enȱ færdighed,ȱ somȱ Henryȱ harȱ opbygget,ȱ
mensȱhanȱharȱværetȱtilknyttetȱenȱbandegruppering,ȱsåledesȱatȱhanȱbådeȱkanȱleveȱsitȱlivȱ
medȱsinȱtroȱogȱsinȱfamilie,ȱogȱpåȱdenȱandenȱogȱsammeȱtidȱkanȱværeȱmedȱsinȱbandeȱogȱ
sineȱvenner,ȱderȱogsåȱoplevesȱsomȱmegetȱvigtigȱforȱham.ȱHansȱvennerȱiȱbandegruppeȬ
ringenȱ erȱ hansȱ ”blodbrødre”ȱ ogȱ erȱ ligeȱ såȱ vigtigeȱ forȱ hamȱ somȱ hansȱ familieȱ ogȱ hansȱ
kæresteȱogȱkanȱderforȱikkeȱadskillesȱfraȱhansȱliv,ȱfortællerȱHenryȱganskeȱroligtȱunderȱ
interviewforløbet.ȱBeggeȱdeleȱskalȱsåledesȱhåndteresȱiȱhverdagen,ȱomȱendȱdeȱindbygȬ
gedeȱ modsætningerȱ ogȱ konflikter,ȱ derȱ erȱ forbundetȱ hermed,ȱ ogȱ færdigheden,ȱ somȱ
Henryȱ harȱ udviklet,ȱ handlerȱ omȱ atȱ laveȱ skarptȱ adskilteȱ væggeȱ mellemȱ deȱ toȱ verdner.ȱ

ȱ
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Hansȱ familieȱ ogȱ hansȱ troȱ kenderȱ ikkeȱ tilȱ hansȱ livȱ iȱ enȱ bandegruppering,ȱ ogȱ omvendtȱ
blanderȱhanȱpåȱingenȱmådeȱsinȱfamilieȱogȱsinȱtroȱindȱiȱhverdagenȱiȱbanden.ȱȱ
ȱ

Etȱ tilsvarendeȱ forholdȱ indkredsesȱ hosȱ Saif,ȱ somȱ ogsåȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ erȱ megetȱ

bevidstȱ omȱ sinȱ troȱ ogȱ ligeledesȱ udøverȱ denȱ iȱ praksisȱ bådeȱ aleneȱ ogȱ sammenȱ medȱ sinȱ
familie,ȱsomȱogsåȱerȱtroende.ȱHansȱegenȱkoneȱkonverteredeȱtilȱSaifsȱtrosretning,ȱdaȱdeȱ
blevȱgift,ȱogȱSaifȱfortæller,ȱatȱhunȱpåȱmangeȱmåderȱleverȱmereȱiȱoverensstemmelseȱmedȱ
deresȱtro,ȱendȱhanȱselvȱgør.ȱHunȱerȱligeledesȱfuldtȱudȱaccepteretȱafȱhansȱfamilieȱogȱleȬ
verȱ efterȱ deȱ bådeȱ skrevneȱ ogȱ uskrevneȱ reglerȱ forȱ kvinderȱ indenȱ forȱ hansȱ trosretning.ȱ
SaifȱderimodȱleverȱligesomȱHenryȱiȱtoȱadskilteȱverdner;ȱpåȱdenȱeneȱsideȱenȱverdenȱmedȱ
familieȱogȱhansȱreligion,ȱtraditionerȱogȱskikke,ȱpåȱdenȱandenȱsideȱenȱverdenȱiȱenȱbanȬ
degruppering,ȱmedȱaltȱhvadȱdertilȱhører.ȱOgsåȱSaifȱhåndtererȱpåȱmangeȱmåderȱdenneȱ
adskilthedȱ mellemȱ deȱ toȱ verdnerȱ påȱ sammeȱ mådeȱ somȱ Henry,ȱ nemligȱ vedȱ atȱ brugeȱ
energiȱpåȱatȱholdeȱdetȱadskilt,ȱsåȱdeȱtoȱverdnerȱsåȱatȱsigeȱikkeȱmødes.ȱDogȱharȱSaifȱenȱ
ekstraȱdimensionȱpå,ȱderȱiȱhøjȱgradȱhandlerȱom,ȱatȱhanȱharȱkoneȱogȱtoȱbørn,ȱsomȱhanȱ
ogsåȱsamtidigȱskalȱbeskytteȱogȱtageȱvareȱpå.ȱSaifȱharȱderforȱforetagetȱnogleȱhandlinger,ȱ
derȱ kanȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ passeȱ yderligereȱ påȱ sinȱ lilleȱ familie,ȱ forȱ eksempelȱ atȱ flytteȱ fraȱ
detȱboligområde,ȱhvorȱhanȱerȱfødtȱogȱvoksetȱop,ȱogȱhvorȱhansȱbandegrupperingȱhørerȱ
til,ȱnetopȱforȱatȱhansȱfamilieȱerȱbeskyttet,ȱsåȱingenȱved,ȱhvorȱdeȱbor,ȱogȱingenȱkanȱfindeȱ
dem.ȱȱ
ȱ

Hverkenȱ Hans,ȱ Kurt,ȱ Abdallaȱ ellerȱ Jesperȱ erȱ optagetȱ afȱ enȱ særligȱ trosretningȱ ogȱ

religionȱiȱderesȱegenȱhverdag.ȱAlleȱfireȱharȱsammeȱreligiøseȱbaggrund,ȱmenȱbrugerȱunȬ
derȱinterviewforløbetȱsletȱingenȱtidȱpåȱatȱtaleȱomȱtroȱogȱreligion,ȱogȱhvordanȱdenneȱtroȱ
håndteresȱ iȱ hverdagen.ȱ Viȱ fårȱ derforȱ ingenȱ eksplicitȱ videnȱ om,ȱ hvilkenȱ betydningȱ troȱ
harȱforȱdeȱfireȱungeȱmændȱogȱejȱheller,ȱpåȱhvilkeȱmåderȱtroȱharȱhaftȱbetydningȱgennemȱ
opvækstenȱiȱfamilien.ȱ
ȱ

DeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱerȱhellerȱikkeȱoptagetȱafȱtroȱogȱreliȬ

gionȱ iȱ deresȱ tilværelse.ȱ Hverkenȱ Martin,ȱ Daniel,ȱ Oskarȱ ellerȱ Sørenȱ fortællerȱ underȱ inȬ
terviewforløbene,ȱatȱdeȱharȱenȱeksplicitȱreligiøsȱoverbevisningȱellerȱpåȱandenȱmådeȱerȱ
tilknyttetȱsteder,ȱbegivenhederȱellerȱforeninger,ȱderȱharȱenȱsærligȱbetydningȱforȱdemȱiȱ
deresȱ tilværelse.ȱ Hvadȱ derȱ isærȱ træderȱ fremȱ iȱ datamaterialetȱ forȱ netopȱ deȱ fireȱ ungeȱ
mænd,ȱerȱimidlertidȱenȱformȱforȱtroȱpåȱsigȱselvȱogȱpå,ȱatȱdeȱnokȱskalȱklareȱsigȱiȱtilværelȬ
sen,ȱuansetȱhvadȱderȱmåtteȱkommeȱafȱvanskeligheder,ȱogȱhvadȱderȱharȱværetȱtidligereȱ
afȱmodgang.ȱForȱMartinsȱvedkommendeȱtræderȱdenneȱtroȱpåȱsigȱselvȱfremȱiȱforholdȱtil,ȱ
atȱhanȱvedblivendeȱforsøgerȱatȱfindeȱsinȱvejȱiȱtilværelsenȱgennemȱarbejdeȱogȱuddannelȬ
seȱ ogȱ gennemȱ sinȱ nærhedȱ medȱ sinȱ mor,ȱ somȱ hanȱ opleverȱ somȱ sinȱ fasteȱ støtteȱ iȱ livet.ȱ
Martinȱ vilȱ gerneȱ haveȱ enȱ uddannelseȱ ogȱ underȱ interviewforløbetȱ træderȱ hansȱ ønskerȱ
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ogȱ håbȱ forȱ hansȱ livȱ tydeligtȱ frem.ȱ Martinȱ erȱ overbevistȱ om,ȱ atȱ hanȱ nokȱ skalȱ klareȱ enȱ
uddannelseȱmedȱegneȱevnerȱogȱhårdtȱarbejdeȱogȱmedȱsinȱmorsȱstøtte.ȱ
ȱ
”Sp:ȱSåȱbliverȱduȱdenȱførsteȱiȱdinȱfamilie,ȱderȱfårȱenȱuddannelse?ȱ
Martin:ȱJa,ȱjaȱ(smilerȱstort),ȱdetȱskalȱjegȱ–ȱdetȱerȱogsåȱførstȱnu,ȱjegȱharȱfundetȱudȱaf,ȱhvadȱ
jegȱgerneȱvilȱik?”ȱ(InterviewȱmedȱMartin).ȱ
ȱ
Danielȱderimodȱ harȱ enȱtroȱ på,ȱatȱ hanȱnokȱ skalȱ klareȱsig,ȱ bareȱ hanȱfårȱ lovȱ atȱ passeȱsigȱ
selvȱogȱværeȱiȱfred.ȱHanȱønskerȱikkeȱandetȱiȱtilværelsenȱendȱnetopȱdetteȱogȱgiverȱikkeȱ
udtrykȱ forȱ forventningerȱ omȱ andreȱ tingȱ iȱ tilværelsen.ȱ Danielsȱ troȱ påȱ sigȱ selvȱ træderȱ
isærȱfremȱunderȱinterviewforløbetȱiȱhansȱfortællingerȱom,ȱatȱhanȱikkeȱharȱbrugȱforȱanȬ
dreȱogȱhelstȱbareȱvilȱklareȱsigȱalene.ȱHverkenȱvennerȱellerȱfamilieȱoplevesȱsomȱafgørenȬ
deȱforȱhansȱegetȱliv,ȱudviklingȱogȱmuligheder,ȱsnarereȱtværtimod.ȱ
ȱ

DetȱsammeȱgælderȱforȱOskarȱogȱSøren.ȱOgsåȱdeȱharȱbeggeȱenȱoplevelseȱogȱerfaȬ

ringȱmedȱatȱklareȱsigȱselvȱiȱtilværelsenȱ–ȱallerhøjstȱatȱfåȱhjælpȱfraȱderesȱmødre.ȱNårȱdeȬ
resȱmødreȱikkeȱharȱkunnetȱgøreȱmere,ȱsomȱforȱeksempelȱSørensȱmor,ȱjaȱsåȱvarȱdetȱikke,ȱ
fordiȱhunȱikkeȱgjordeȱdetȱgodtȱnok,ȱmenȱfordiȱSørenȱikkeȱgjorde,ȱhvadȱhunȱsagde,ȱmenȱ
bareȱ passedeȱ sigȱ selv,ȱ lavedeȱ kriminalitet,ȱ pjækkedeȱ ogȱ røgȱ hashȱ sammenȱ medȱ sineȱ
venner.ȱ Derȱ erȱ tilsyneladendeȱ heltȱ klareȱ årsagsfortællingerȱ hosȱ bådeȱ Oskarȱ ogȱ Søren,ȱ
derȱhandlerȱom,ȱatȱdetȱerȱdemȱselv,ȱderȱikkeȱharȱgjortȱdet,ȱdeȱskulle,ȱmensȱderesȱmødreȱ
tilȱgengældȱheleȱtidenȱharȱværetȱderȱforȱdemȱogȱforsøgtȱatȱhjælpeȱdemȱiȱderesȱhverdag,ȱ
forȱeksempelȱmedȱatȱkommeȱopȱogȱiȱskole,ȱlaveȱlektierȱogȱikkeȱbegåȱkriminalitet.ȱSørenȱ
huskerȱmangeȱvoldsommeȱskænderierȱmedȱsinȱmor,ȱsomȱofteȱendteȱmed,ȱatȱhunȱ”gavȱ
op”ȱogȱsagde,ȱatȱnuȱmåtteȱhanȱklareȱsigȱselv.ȱMenȱhverȱgangȱhjalpȱhunȱhamȱalligevel,ȱ
huskerȱSøren.ȱNetopȱdisseȱaspekterȱafȱatȱ”klareȱsigȱselv”,ȱsomȱtræderȱfremȱiȱdatamateȬ
rialetȱhosȱbådeȱOskarȱogȱSøren,ȱsesȱogsåȱhosȱMartinȱogȱDanielȱogȱmedvirkerȱtilȱatȱindȬ
kredse,ȱatȱhvisȱderȱerȱnoget,ȱderȱførerȱdemȱgennemȱderesȱtilværelse,ȱerȱdetȱiȱhøjȱgradȱenȱ
troȱpåȱsigȱselvȱiȱforholdȱtilȱatȱklareȱsig.ȱSørenȱsigerȱdetȱmegetȱspecifiktȱunderȱinterviewȬ
forløbet,ȱdaȱhanȱforklarer,ȱhvordanȱhanȱbareȱharȱlærtȱatȱklareȱsigȱselv,ȱogȱhansȱerfaringȱ
er,ȱatȱdetȱgårȱbedstȱforȱham,ȱhvisȱhanȱselvȱordnerȱtingene.ȱȱ
ȱ

Ingenȱafȱdeȱ fireȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱharȱsåledesȱoplevelserȱ

ogȱerfaringerȱmedȱfraȱopvækstenȱom,ȱatȱandreȱendȱderesȱmødreȱharȱstøttetȱdem,ȱsamtiȬ
digȱmedȱatȱdeȱalleȱfireȱmegetȱtidligtȱharȱlærtȱatȱklareȱderesȱegenȱtilværelseȱogȱikkeȱopleȬ
verȱatȱhaveȱbrugȱforȱhjælpȱellerȱstøtte.ȱȱ
ȱ

Medȱ afsætȱ iȱ deȱ ungesȱ egneȱ perspektiverȱ ogȱ ståstederȱ iȱ deresȱ tilværelseȱ træderȱ

bådeȱforskelleȱogȱenslydendeȱfortællingerȱfremȱomȱopvækst,ȱstøtteȱogȱhjælp,ȱellerȱmanȬ

ȱ
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gelȱpåȱsamme,ȱsåvelȱsomȱbetydningenȱafȱnogetȱatȱtroȱpå,ȱentenȱdetȱerȱsigȱselvȱellerȱnoȬ
getȱudenȱforȱsigȱselv.ȱ
ȱ

Datamaterialetȱ pegerȱ på,ȱ atȱ forȱ deȱ ungeȱ medȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ erȱ derȱ enȱ

rækkeȱrelativtȱenslydendeȱfortællingerȱomȱgodeȱogȱtryggeȱopvækstforhold,ȱofteȱenȱhelȱ
barndomȬȱogȱungdomsperiodeȱiȱdetȱsammeȱboligområde,ȱogȱoplevelserȱaf,ȱatȱforældreȱ
harȱstøttetȱskolegangȱogȱlektielæsningȱsåvelȱsomȱhaftȱønskerȱforȱdeȱungeȱmændsȱfremȬ
tidigeȱ uddannelsesȬȱ ogȱ arbejdsliv.ȱ Ligeledesȱ pegerȱ datamaterialetȱ på,ȱ atȱ forȱ deȱ ungeȱ
medȱetniskȱdanskȱbaggrundȱerȱderȱogsåȱenȱrækkeȱenslydende,ȱmenȱvæsentligtȱanderȬ
ledesȱfortællingerȱomȱopvækstȱmedȱbrudȱogȱskilsmisser,ȱfædreȱsomȱderȱikkeȱharȱværetȱ
enȱ tætȱ ogȱ stabilȱ kontaktȱ til,ȱ nogleȱ gangeȱ vold,ȱ menȱ overvejendeȱ enȱ opvækstȱ medȱ enȱ
mor,ȱderȱharȱklaretȱhverdagenȱaleneȱmedȱ børnene.ȱFællesȱforȱdeȱungeȱmændȱmedȱetȬ
niskȱdanskȱbaggrundȱerȱogsåȱenȱoplevelseȱafȱatȱværeȱmegetȱtætȱknyttetȱtilȱderesȱmødre,ȱ
ogȱ fortsatȱ væreȱ det,ȱ selvomȱ nogleȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ erȱ trådtȱ indȱ iȱ voksenlivet,ȱ ogȱ enȱ
enkeltȱ erȱ flyttetȱ hjemmefra.ȱ Særligtȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ viserȱ
gennemȱderesȱperspektiver,ȱhvorledesȱenȱ opvækstȱiȱdeȱsåkaldtȱudsatteȱboligområder,ȱ
forældresȱ skilsmisse,ȱ fædresȱ kriminalitetȱ samtȱ konflikterȱ mellemȱ forældreȱ (fædre)ȱ ogȱ
børnȱ kanȱ væreȱ nogleȱ afȱ overvejelserneȱ fraȱ deȱ ungeȱ selv,ȱ omȱ hvordanȱ deȱ harȱ oplevetȱ
kriminalitetenȱsomȱenȱmuligȱhandlingȱiȱhverdagenȱalleredeȱiȱdeȱtidligeȱungdomsår,ȱenȱ
bevægelseȱderȱgavȱnogleȱheltȱsærligtȱmulighederȱiȱformȱafȱfællesskabȱmedȱandreȱunge,ȱ
derȱogsåȱpjækkedeȱfraȱskoleȱogȱtilbragteȱtidenȱpåȱgaderȱogȱstræder,ȱogȱmulighedenȱforȱ
atȱforbedreȱsinȱegenȱøkonomiskeȱsituation.ȱȱ
ȱ

Fællesȱ forȱ alleȱ deȱ unge,ȱ derȱ harȱ bidragetȱ medȱ deresȱ perspektiverȱ iȱ detteȱ forskȬ

ningsprojekt,ȱerȱimidlertid,ȱatȱdeȱ alleȱ befinderȱ sigȱiȱudsatteȱ livsforhold,ȱ særligtȱ udsatȬ
hed,ȱsåledesȱsomȱdenȱtræderȱfremȱindenȱforȱdetȱstrukturelleȱperspektivȱ,ȱhvorȱudsathedȱiȱ
forskningsfeltetȱofteȱindkredsesȱgennemȱsamfundsmæssigeȱforholdȱknyttetȱtilȱopvækstȱ
iȱudsatteȱboligområder,ȱfattigdom,ȱforældresȱmanglendeȱuddannelseȱogȱtilknytningȱtilȱ
arbejdsmarked,ȱ etnicitet,ȱ raceȱ ogȱ samfundsmæssigeȱ socialtȱ uligeȱ livsforholdȱ (Hansen,ȱ
2003,ȱ2004;ȱDeȱGraafȱetȱal.,ȱ2000;ȱDiprete,ȱ2000;ȱBreenȱ&ȱGoldthorpe,ȱ2001).ȱȱ
ȱ

Deȱtiȱungeȱmændsȱperspektiverȱerȱikkeȱenslydendeȱogȱidentiske,ȱblotȱfordiȱderȱerȱ

taleȱom,ȱatȱderesȱrespektiveȱperspektiverȱogȱståstederȱinddrages,ȱsåledesȱsomȱHøjholtȱ
(2005)ȱ tidligereȱ harȱ betonetȱ indenȱ forȱ forskningȱ iȱ børnsȱ perspektiverȱ iȱ forskningsproȬ
cessen.ȱDerȱerȱsnarereȱtaleȱomȱenȱflerhedȱafȱperspektiverȱindenȱforȱdenȱvidenskabeligeȱ
ogȱteoretiskeȱposition,ȱderȱerȱoptagetȱafȱsubjektetsȱaktiveȱhandlenȱiȱsinȱspecifikkeȱsamȬ
fundsmæssigeȱ sammenhængȱ (Holzkamp,ȱ 1983,ȱ 1998;ȱ Dreier,ȱ 1979,ȱ 2004).ȱ Det,ȱ derȱ påȱ
afgørendeȱ visȱ træderȱ frem,ȱ erȱ deȱ måder,ȱ hvorpåȱ deȱ ungeȱ mændȱ deltagerȱ ogȱ indgårȱ iȱ
samfundet,ȱ ogȱ hvordanȱ deȱ ungeȱ fraȱ hverȱ deresȱ positionȱ (Dreier,ȱ 1997)ȱ opleverȱ deresȱ
mulighederȱforȱatȱhandleȱsomȱetȱaktivtȱsubjektȱiȱsinȱspecifikkeȱsamfundsmæssigeȱhandȬ
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len.ȱ Netopȱ heriȱ kanȱ derȱ indkredsesȱ nogleȱ nærmestȱ enslydendeȱ handlinger,ȱ derȱ iȱ højȱ
gradȱserȱudȱtilȱatȱværeȱforbundetȱtilȱudsatteȱlivsforholdȱiȱetȱstruktureltȱperspektiv;ȱbeȬ
vægelserȱ indȱ iȱ kriminalitetȱ ogȱ samværȱ medȱ andreȱ unge,ȱ derȱ begårȱ kriminalitet.ȱ Heltȱ
afgørendeȱerȱdetȱatȱbetone,ȱatȱnetopȱudsathedȱiȱetȱstruktureltȱperspektivȱofteȱerȱkarakteȬ
riseretȱvedȱenȱrækkeȱ(ulige)ȱforholdȱiȱdeȱsamfundsmæssigeȱstrukturer,ȱsomȱdetȱenkelteȱ
barnȱellerȱdenȱenkelteȱungeȱofteȱingenȱumiddelbarȱindflydelseȱharȱpå,ȱforȱeksempelȱatȱ
vokseȱ opȱ iȱ bestemteȱ boligområderȱ overforȱ andreȱ boligområder,ȱ atȱ forældreneȱ ikkeȱ erȱ
tilknyttetȱ arbejdsmarkedȱ ellerȱ harȱ uddannelseȱ ogȱ leverȱ etȱ livȱ påȱ overførselsindkomst.ȱ
Deȱhandlemuligheder,ȱsomȱdeȱungeȱsynesȱatȱrådeȱoverȱiȱderesȱopvækst,ȱerȱimidlertidȱ
ganskeȱenslydende;ȱbegyndendeȱmedȱsmåkriminalitetȱogȱvidereȱindȱiȱkriminelleȱgrupȬ
peringer,ȱsomȱoplevesȱsomȱenȱudvidelseȱafȱrådighedenȱoverȱegneȱlivsbetingelser.ȱ
ȱ

Hvadȱderȱligeledesȱtræderȱfremȱunderȱdetteȱførsteȱtemaȱiȱanalyserne,ȱer,ȱatȱungeȱ

mændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱnårȱdeȱvelȱogȱmærkeȱerȱudsatteȱsetȱiȱetȱstruktureltȱ
perspektivȱtilsyneladendeȱogsåȱopleverȱsigȱselvȱsomȱudsatteȱiȱetȱsåkaldtȱindividorienteȬ
retȱ perspektiv,ȱ altsåȱ påȱ enȱ rækkeȱ områder,ȱ derȱ knytterȱ anȱ tilȱ forældresȱ opdragelsesȬ
praksis,ȱ omsorgȱ ellerȱ mangelȱ herpå,ȱ støtteȱ tilȱ skoleȱ ogȱ uddannelseȱ samtȱ fritidsliv,ȱ ogȱ
hvorȱderȱpåȱenȱogȱsammeȱtidȱerȱtaleȱomȱbådeȱenȱoverførselȱafȱsocialeȱproblemerȱsåvelȱ
somȱrisikofaktorerȱiȱbarndommen,ȱsåledesȱsomȱEjrnæsȱ(2005)ȱtidligereȱharȱindkredset.ȱIȱ
deȱfølgendeȱanalyserȱskalȱdetteȱuddybesȱyderligereȱgennemȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱ
skolegang,ȱuddannelseȱogȱbevægelserȱindȱiȱbandegrupperinger.ȱ

5.2. Tema nr. 2. Skolegang og fritidsaktiviteter, uddannelse og arbejde
UnderȱdetteȱtemaȱsættesȱfokusȱpåȱanalyserneȱafȱdeȱtiȱungeȱmændsȱperspektiverȱpåȱskoȬ
legang,ȱfritidsaktiviteterȱgennemȱbarndomȱogȱungdomȱsåvelȱsomȱuddannelseȱogȱarbejȬ
de.ȱ
ȱ

Fællesȱforȱalleȱtiȱungeȱmændȱerȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱdeȱikkeȱharȱværetȱsærligtȱdygȬ

tigeȱrentȱbogligtȱiȱfolkeskolenȱogȱpåȱforskelligȱvisȱligeledesȱikkeȱharȱværetȱsærligtȱgladeȱ
forȱatȱgåȱiȱskole.ȱLigeledesȱerȱderesȱdrømmeȱforȱfremtidenȱiȱforholdȱtilȱuddannelseȱogȱ
arbejdslivȱogsåȱprægetȱafȱoplevelserȱafȱbegrænsninger,ȱsærligtȱknyttetȱtilȱforståelserȱafȱ
egneȱevnerȱogȱmuligheder.ȱIngenȱafȱdeȱungeȱmændȱharȱunderȱinterviewforløbeneȱgivetȱ
udtrykȱforȱdrømmeȱellerȱønskerȱomȱatȱlæseȱvidereȱogȱfåȱenȱmellemlangȱellerȱlangȱvideȬ
regåendeȱuddannelse.ȱ Fællesȱ forȱdeȱungeȱ mændȱerȱogså,ȱatȱ ingenȱafȱ demȱnogensindeȱ
harȱhaftȱetȱarbejde,ȱhverkenȱfritidsjobȱellerȱatȱdeȱerȱgåetȱudȱafȱskolenȱforȱatȱfåȱetȱarbejde.ȱ
Netopȱ disseȱ fundȱ iȱ datamaterialetȱ viserȱ henȱ til,ȱ atȱ ungeȱ mændȱ iȱ bandegrupperingerȱ
træderȱfremȱsomȱenȱudsatȱgruppeȱafȱungeȱiȱdetȱdanskeȱsamfundȱ–ȱsærligtȱsetȱiȱetȱudȬ
dannelsesmæssigtȱperspektivȱ(Hansen,ȱ2003,ȱ2005;ȱJensenȱetȱal.,ȱ2012,ȱ2015).ȱȱ
ȱ
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Etniske minoritetsdrenge laver ballade i skolen – eller gør de?
DerȱerȱiȱdeȱungesȱfortællingerȱsåledesȱenȱlangȱrækkeȱhistorierȱomȱatȱlaveȱballadeȱiȱskoȬ
len,ȱkommeȱiȱslåskamp,ȱfordiȱmanȱ”harȱtemperament”,ȱatȱværeȱblevetȱsmidtȱudȱafȱflereȱ
forskelligeȱskoler,ȱogsåȱselvomȱmanȱikkeȱselvȱharȱønsketȱdette,ȱogȱligeledesȱenȱoplevelȬ
seȱafȱikkeȱrigtigȱatȱkunneȱseȱsigȱselvȱiȱselveȱskoleforløbet,ȱhverkenȱsomȱeleverȱderȱvarȱ
stærkeȱrentȱbogligtȱellerȱmedȱenȱoplevelseȱafȱinteresseȱforȱskoleforløbet.ȱȱ
ȱ

DogȱtræderȱhenholdsvisȱSaifȱogȱHenryȱfremȱiȱdatamaterialetȱmedȱnogleȱlidtȱanȬ

derledesȱfortællingerȱomȱmulighederȱiȱforholdȱtilȱskole,ȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱ
ȱ

HenryȱharȱnetopȱforȱførsteȱgangȱiȱsitȱvoksneȱlivȱfåetȱjobȱsomȱVVSȬinstallatørȱefterȱ

flereȱ årsȱ arbejdsløshed,ȱ sidenȱ hanȱ blevȱ færdiguddannet.ȱ Henryȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ somȱ
barnȱ varȱ gladȱ forȱ bådeȱ skoleȱ ogȱ fritidsaktiviteter,ȱ hanȱ passedeȱ sinȱ skoleȱ ogȱ dyrkedeȱ
megetȱ sportȱ efterȱ skoletid.ȱ Daȱ hanȱ begyndteȱ atȱ væreȱ tilknyttetȱ enȱ bandegrupperingȱ
formåedeȱhanȱfortsatȱatȱfastholdeȱsinȱskoleȱogȱefterfølgendeȱenȱuddannelseȱsomȱVVSȬ
installatør,ȱ somȱ hanȱ dogȱ måtteȱ afbryde,ȱ daȱ hanȱ blevȱ fængslet.ȱ Efterȱ fængselsopholdȱ
genoptogȱ Henryȱ sinȱ uddannelseȱ ogȱ gjordeȱ denȱ færdigȱ udenȱ vanskeligheder.ȱ Henryȱ
fortæller,ȱatȱdetȱnetopȱikkeȱvarȱvanskeligtȱforȱhamȱatȱgenoptageȱsitȱuddannelsesforløb,ȱ
daȱhanȱheleȱtidenȱharȱvidst,ȱatȱhanȱgerneȱvilleȱhaveȱenȱuddannelseȱsomȱhåndværker,ȱogȱ
hansȱforældreȱharȱstøttetȱhamȱiȱdetteȱønskeȱforȱhansȱfremtid.ȱHenryȱkanȱsletȱikkeȱforeȬ
stilleȱsigȱikkeȱatȱskulleȱhaveȱenȱuddannelse,ȱmenȱfortæller,ȱatȱdetȱharȱværetȱmegetȱsværtȱ
iȱflereȱårȱatȱgåȱarbejdsløs,ȱnårȱdetȱenesteȱhanȱgerneȱvilleȱvarȱatȱfåȱetȱarbejdeȱsomȱinstallaȬ
tør.ȱNuȱharȱHenryȱfåetȱarbejdeȱmedȱhjælpȱfraȱenȱmentor,ȱsomȱhanȱerȱtilknyttet,ȱogȱhanȱ
erȱmegetȱgladȱforȱsineȱfremtidsudsigter.ȱ
ȱ

OgsåȱSaifȱharȱpassetȱskoleȱogȱuddannelseȱgennemȱheleȱsinȱbarndomȱogȱungdomȱ

ogȱharȱligeledesȱfåetȱenȱuddannelse,ȱmenȱdetȱerȱikkeȱlykkedesȱforȱhamȱatȱfåȱetȱarbejde.ȱ
Saifȱfortæller,ȱatȱhanȱikkeȱoplevede,ȱatȱhanȱvarȱdygtigȱiȱskolen,ȱmenȱatȱhanȱpassedeȱdenȱ
ogȱgerneȱvilleȱhaveȱenȱuddannelseȱmedȱstøtteȱfraȱsinȱfamilie.ȱHanȱharȱfåetȱenȱuddannelȬ
se,ȱsomȱhanȱklaredeȱudenȱdeȱstoreȱvanskeligheder,ȱmenȱharȱikkeȱfåetȱetȱarbejde,ȱselvomȱ
hanȱharȱsøgtȱmangeȱjobsȱogȱharȱnuȱogsåȱsværtȱvedȱatȱholdeȱfokusȱpåȱarbejde,ȱdaȱhanȱ
harȱsåȱmangeȱbekymringerȱvedrørendeȱsinȱfamilieȱogȱsinȱhverdagȱforȱnuværende.ȱTætȬ
tereȱpåȱiȱfortællingenȱberetterȱSaifȱdogȱogsåȱomȱkonflikterȱiȱskolen,ȱhvorȱhanȱvarȱsamȬ
menȱmedȱandre,ȱderȱlavedeȱballadeȱogȱuro,ȱogȱatȱhanȱderforȱogsåȱskiftedeȱskole,ȱfordiȱ
hansȱforældreȱsynes,ȱhanȱskulleȱklareȱsigȱbedreȱiȱskolen.ȱ
ȱ

Herfraȱdelerȱdeȱungeȱmændȱsig,ȱidetȱbådeȱHans,ȱKurt,ȱMartin,ȱAbdallaȱogȱDaniel,ȱ

Oskar,ȱSørenȱogȱJesperȱharȱganskeȱanderledesȱfortællingerȱomȱoplevelserȱafȱskole,ȱudȬ
dannelseȱogȱarbejde.ȱ
ȱ

Ladȱ osȱ gåȱ lidtȱ tættereȱ påȱ ovenståendeȱ vedȱ atȱ seȱ nærmereȱ påȱ interviewforløbetȱ

medȱAbdallaȱ(ungȱmandȱnr.ȱ5).ȱAbdallaȱharȱaldrigȱoplevetȱatȱværeȱgodȱtilȱatȱgåȱiȱskoleȱ
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ogȱ harȱ samtidigȱ altidȱ haftȱ enȱ oplevelseȱ af,ȱ atȱ detȱ varȱ ”kedeligt”.ȱ Nærmereȱ iȱ samtalenȱ
uddyberȱAbdalla,ȱatȱdetȱkedeligeȱhandlerȱom,ȱatȱhanȱikkeȱrigtigȱsynes,ȱatȱderȱvarȱnogenȱ
afȱ fagene,ȱ hanȱ varȱ dygtigȱ til,ȱ ogȱ selvomȱ hanȱ gerneȱ vilȱ haveȱ enȱ uddannelse,ȱ såȱ erȱ detȱ
endnuȱ ikkeȱ rigtigȱ blevetȱ tilȱ noget.ȱ Hanȱ harȱ fåetȱ sinȱ 9.ȱ klassesȱ afgangseksamenȱ ogȱ harȱ
flereȱgangeȱtænkt,ȱatȱhanȱgerneȱvilleȱtageȱenȱHF,ȱmenȱharȱikkeȱkunnetȱkoncentrereȱsigȱ
omȱdette.ȱAbdallaȱerȱtilknyttetȱetȱsocialpædagogiskȱprojekt,ȱsomȱnetopȱskalȱhjælpeȱhamȱ
medȱafklaringȱafȱskoleȱogȱuddannelse,ȱmenȱAbdallaȱerȱselvȱmegetȱopmærksomȱpå,ȱatȱ
hanȱikkeȱrigtigȱkanȱfåȱfokusȱpåȱskoleȱogȱuddannelse,ȱsåledesȱsomȱhanȱaktueltȱleverȱsitȱ
liv.ȱFlereȱforsøgȱerȱgjortȱmedȱlektielæsningȱogȱstøtteȱtilȱatȱfåȱtilmeldtȱsigȱtilȱskole,ȱmenȱ
Abdallaȱharȱsværtȱvedȱatȱkoncentrereȱsig.ȱUnderȱinterviewforløbetȱtalerȱviȱomȱAbdallasȱ
forældresȱ arbejdeȱ ogȱ uddannelsessituation,ȱ ogȱ Abdallaȱ fortællerȱ medȱ bådeȱ glædeȱ ogȱ
stolthed,ȱatȱhansȱfarȱharȱenȱmellemlangȱvideregåendeȱuddannelseȱogȱerȱmegetȱdygtigȱ
tilȱsitȱarbejde,ȱmensȱmorȱgårȱhjemmeȱogȱtagerȱvareȱpåȱfamilien.ȱAbdallasȱbedsteforælȬ
dreȱ komȱ tilȱ Danmarkȱ somȱ gæstearbejdereȱ tilbageȱ iȱ 1970’erne,ȱ ogȱ hansȱ bedstefarȱ harȱ
ligeledesȱaltidȱarbejdetȱhårdtȱogȱtjentȱsineȱegneȱpenge.ȱOgsåȱbedstefarensȱarbejdslivȱogȱ
væremådeȱ fylderȱ Abdallaȱ medȱ stolthedȱ ogȱ glæde.ȱ Abdallaȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ varȱ enȱ
mand,ȱsomȱalleȱrespekterede,ȱfordiȱhanȱvarȱgodȱogȱklog,ȱogȱAbdallaȱholdtȱmegetȱafȱatȱ
gåȱrundtȱsammenȱmedȱsinȱbedstefarȱiȱboligområdet,ȱhvorȱalleȱkendteȱhansȱbedstefarȱogȱ
hilsteȱpåȱhamȱmedȱrespektȱogȱvenlighed.ȱ
ȱ

Netopȱfaderensȱogȱbedstefaderensȱarbejdeȱogȱuddannelseȱsåvelȱsomȱderesȱmådeȱ

atȱværeȱpåȱ overforȱ andreȱ erȱnoget,ȱAbdallaȱerȱ megetȱopmærksomȱ på,ȱogȱ somȱviȱtalerȱ
omȱ længeȱ underȱ interviewforløbet.ȱ Hverkenȱ hansȱ farȱ ellerȱ bedstefarȱ harȱ nogensindeȱ
væretȱ involveretȱ iȱ kriminalitetȱ ellerȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ Abdallaȱ harȱ sværtȱ vedȱ atȱ
forklare,ȱhvorforȱhanȱharȱbevægetȱsigȱdenneȱvejȱiȱsineȱtidligeȱungdomsår.ȱSærligtȱdet,ȱ
atȱ hanȱ ikkeȱ varȱ godȱ iȱ skolenȱ ogȱ havdeȱ sværtȱ vedȱ atȱ koncentrereȱ sig,ȱ kanȱ dogȱ sagtensȱ
væreȱenȱafȱforklaringerne,ȱfortællerȱAbdalla.ȱHanȱerȱsærligtȱoptagetȱaf,ȱatȱhanȱselvȱsomȱ
medlemȱafȱenȱbande,ȱhvorȱalleȱkenderȱham,ȱogsåȱopleverȱrespektȱomkringȱhansȱperson.ȱ
Abdallaȱkanȱ”kommeȱindȱalleȱsteder”ȱogȱkenderȱalleȱogȱ”møderȱrespektȱomkringȱsig”.ȱ
SamtidigȱtræderȱderȱtydeligtȱenȱkonfliktȱfremȱimellemȱAbdallasȱlivȱogȱdetȱliv,ȱhanȱkenȬ
derȱogȱrespektererȱfraȱsinȱfarȱogȱbedstefar.ȱDerȱerȱpåȱenȱellerȱandenȱmådeȱenȱafgrundȱ
mellemȱhansȱlivȱogȱderesȱmådeȱatȱhåndtereȱtilværelsenȱpå.ȱEnȱafgrundȱsomȱviȱtalerȱom,ȱ
ogȱsomȱtræderȱfremȱiȱAbdallasȱfortællingȱom,ȱhvordanȱdetȱliggerȱhamȱpåȱsinde,ȱatȱhanȱ
skalȱhaveȱenȱuddannelseȱogȱklareȱsigȱselvȱiȱtilværelsen,ȱmenȱatȱdetȱendnuȱerȱforȱsværtȱ
forȱhamȱatȱfåȱdisseȱforholdȱiȱfokusȱiȱhansȱhverdag.ȱPåȱdenȱeneȱsideȱvilȱAbdallaȱsåȱgerneȱ
leveȱligesomȱsinȱfarȱogȱbedstefarȱmedȱarbejdeȱogȱrespektȱfraȱomgivelserne,ȱpåȱdenȱanȬ
denȱ sideȱ erȱ detȱ somȱ om,ȱ Abdallaȱ ikkeȱ rigtigȱ kanȱ findeȱ denȱ roȱ ogȱ koncentration,ȱ somȱ
hanȱved,ȱhanȱskalȱbrugeȱforȱatȱkunneȱfåȱenȱuddannelseȱogȱetȱarbejde.ȱ
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ȱ

BådeȱHans,ȱKurtȱogȱOskarȱ(ungeȱmændȱnr.ȱ4,ȱ7ȱogȱ8)ȱsomȱdeȱyngsteȱungeȱmænd,ȱ

derȱharȱdeltagetȱiȱforskningsintervieweneȱiȱnærværendeȱforskningsprojektȱogȱdermedȱ
erȱdem,ȱderȱindenȱforȱdetȱkortesteȱtidsrumȱharȱafsluttetȱderesȱskolegang,ȱharȱingenȱpoȬ
sitiveȱoplevelserȱknyttetȱtilȱderesȱskolegang.ȱAlleȱtreȱfortæller,ȱatȱdeȱstortȱsetȱerȱholdtȱopȱ
medȱatȱgåȱiȱskoleȱomkringȱ6.ȱklasse.ȱ
ȱ

Forȱalleȱtresȱvedkommendeȱharȱdeȱogsåȱoplevetȱatȱværeȱblevetȱsmidtȱudȱafȱflereȱ

skoler,ȱfordiȱdeȱhavdeȱlavetȱ”ballade”,ȱogȱforȱalleȱtresȱvedkommendeȱharȱdeȱsletȱingenȱ
oplevelserȱafȱatȱhaveȱværetȱgodeȱtilȱnogetȱrentȱfagligtȱiȱderesȱskoleforløb.ȱBalladeȱbetyȬ
derȱforȱHans’ȱvedkommende,ȱatȱhanȱfortæller,ȱatȱhanȱharȱforȱmegetȱtemperament,ȱogȱatȱ
deȱ andreȱ iȱskolenȱ vidsteȱdetteȱogȱletȱkunneȱdrilleȱ ham,ȱsåledesȱ atȱ hanȱ ”gikȱamok”ȱ ogȱ
derforȱofteȱkomȱuheldigtȱafȱstedȱogȱflereȱgangeȱharȱskiftetȱskoleȱnetopȱafȱdenneȱgrund.ȱ
ForȱKurtsȱvedkommendeȱharȱballadeȱbetydet,ȱatȱhanȱofteȱlavedeȱuro,ȱikkeȱpassedeȱsinȱ
skoleȱ ogȱ ligeledesȱ komȱ opȱ atȱ slås.ȱ Hverkenȱ Hansȱ ellerȱ Kurtȱ harȱ fåetȱ deresȱ afgangsekȬ
samenȱfraȱfolkeskolenȱogȱharȱsletȱhellerȱikkeȱfokusȱpå,ȱatȱdetteȱerȱvigtigtȱforȱdemȱiȱderesȱ
tilværelse.ȱDeȱharȱbeggeȱværetȱtilknyttetȱforskelligeȱsocialpædagogiskeȱprojekter,ȱhvorȱ
derȱisærȱharȱværetȱfokusȱpåȱatȱstøtteȱdemȱtilȱatȱfåȱenȱafgangseksamen,ȱmenȱdeȱharȱbegȬ
geȱværetȱoptagedeȱafȱandreȱtingȱogȱharȱhaftȱsværtȱvedȱatȱholdeȱfokusȱpåȱundervisningȱ
ogȱlektierȱogȱvedȱhellerȱikkeȱrigtig,ȱhvadȱdeȱskalȱbrugeȱdetȱtilȱiȱderesȱtilværelse.ȱ”Pengeȱ
kanȱ manȱ altidȱ få”,ȱ fortællerȱ Kurtȱ underȱ interviewforløbetȱ ogȱ understregerȱ derved,ȱ atȱ
skoleȱogȱuddannelseȱikkeȱnødvendigvisȱerȱdenȱenesteȱmulighedȱforȱatȱ tjeneȱpengeȱogȱ
klareȱsigȱiȱtilværelsen.ȱHansȱfortællerȱpåȱdenȱandenȱside,ȱatȱhanȱikkeȱvilȱtageȱimodȱnoȬ
genȱafȱdeȱtilbud,ȱsomȱkommunenȱsigerȱhanȱskal,ȱhverkenȱuddannelseȱellerȱjob,ȱogȱhanȱ
erȱderforȱirriteretȱpåȱkommunenȱover,ȱatȱdeȱikkeȱvilȱhjælpeȱhamȱmedȱatȱfåȱsinȱegenȱboȬ
ligȱ–ȱdetȱerȱdetȱeneste,ȱhanȱvilȱhaveȱforȱnuværende.ȱForȱOskarsȱvedkommendeȱerȱhansȱ
fortællingȱknyttetȱtilȱatȱpjækkeȱfraȱskolen,ȱlaveȱballadeȱmedȱnogleȱandreȱdrenge,ȱkrimiȬ
nalitetȱ ogȱ kommeȱ påȱ sikretȱ institutionȱ ogȱ ikkeȱ kunneȱ seȱ nogenȱ somȱ helstȱ meningȱ iȱ atȱ
passeȱskolen,ȱhverkenȱdetȱeneȱellerȱdetȱandetȱsted.ȱOskarȱhuskerȱogsåȱenȱoplevelseȱafȱ
ikkeȱatȱkunneȱkoncentrereȱsigȱogȱfortæller,ȱatȱhanȱnokȱharȱ”ADHD”,ȱudenȱatȱhanȱegentȬ
ligtȱved,ȱomȱdetteȱerȱblevetȱudredtȱogȱbehandlet.ȱNårȱhanȱ nævnerȱdetteȱiȱdenneȱsamȬ
menhæng,ȱerȱdetȱisær,ȱfordiȱhanȱhusker,ȱatȱhanȱikkeȱkunneȱsiddeȱstilleȱiȱtimerneȱogȱtitȱ
blevȱskældtȱudȱforȱdetȱafȱlærerne.ȱDisseȱfortællingerȱfraȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱ
baggrundȱerȱtidligereȱindkredsetȱafȱGilliamȱ(2015),ȱsomȱharȱfulgtȱbørnȱiȱenȱ6.ȱklasseȱogȱ
harȱ indfanget,ȱ hvorledesȱ drengeȱ medȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ kanȱ befindeȱ sigȱ iȱ enȱ artȱ
ondȱ cirkel,ȱ hvorȱ negativeȱ forventningerȱ fraȱ skolelærereȱ ogȱ socialeȱ kravȱ omȱ hårdȱ maȬ
skulinitetȱogȱballadeȱkanȱforstærkeȱhinanden.ȱGilliamȱpegerȱpå,ȱhvorledesȱhendesȱobȬ
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servationsstudierȱafȱenȱ6.ȱklasse12ȱharȱmedvirketȱtilȱatȱindfange,ȱhvorledesȱskolelærerȬ
ne,ȱ velȱ ogȱ mærkeȱ udenȱ atȱ villeȱ det,ȱ ofteȱ opleverȱ etniskeȱ minoritetsdrengeȱ somȱ fagligtȱ
svageȱ setȱ overforȱ lærernesȱ opfattelserȱ afȱ henholdsvisȱ etniskȱ danskeȱ drengeȱ ogȱ pigerȱ
såvelȱ somȱ etniskeȱ minoritetspiger.ȱ Gilliamȱ (2015)ȱ beskriverȱ enȱ formȱ forȱ mønsterȱ heri,ȱ
idetȱ hunȱ indkredser,ȱ hvorledesȱ lærernesȱ undervisningȱ ogȱ interaktionȱ medȱ eleverneȱ iȱ
klassenȱ medvirkedeȱ tilȱ atȱ fåȱ indflydelseȱ påȱ deȱ etniskeȱ minoritetsdrengesȱ oplevelseȱ afȱ
skolen.ȱȱ
ȱ
”Påȱtværsȱafȱtimerneȱogȱlærereȱerȱdetȱprimærtȱdeȱetniskȱdanskeȱbørnȱogȱtoȱafȱdeȱetniskeȱ
minoritetspiger,ȱderȱfårȱrosȱogȱpositivȱresponsȱfraȱlærerne,ȱmensȱrestenȱafȱdeȱetniskeȱmiȬ
noritetsbørn,ȱogȱherȱisærȱdrengene,ȱikkeȱharȱdetȱrigtigeȱsvar,ȱbliverȱrettet,ȱkritiseretȱforȱdeȬ
resȱarbejdsindsatsȱogȱirettesatȱforȱderesȱadfærd”ȱ(Gilliam,ȱ2015,ȱp.ȱ356).ȱ
ȱ
PointenȱhosȱGilliamȱ(2009,ȱ2015)ȱer,ȱatȱderȱkanȱindfangesȱenȱsammenhængȱmellemȱdeȱ
etniskeȱminoritetsdrengesȱerfaringerȱmedȱikkeȱatȱleveȱopȱtilȱskolensȱkravȱogȱdrengenesȱ
skolemodstand,ȱderȱfoldesȱudȱforȱeksempelȱgennemȱatȱlaveȱballadeȱogȱenȱfravælgenȱafȱ
skolensȱkrav.ȱ
ȱ

YderligereȱhertilȱpegerȱGilliamȱ(2009,ȱ2015)ȱpå,ȱhvorledesȱskolelærerneȱogsåȱopȬ

fatterȱ deȱ etniskeȱ minoritetsdrengeȱ somȱ børn,ȱ derȱ kommerȱ fraȱ hjem,ȱ hvorȱ derȱ erȱ enȱ
manglendeȱopdragelseȱellerȱsocialeȱproblemerȱiȱhjemmetȱsåvelȱsomȱsåkaldtȱsvageȱforȬ
ældre.ȱ
ȱ
”Såledesȱ forklarerȱ deȱ drengenesȱ balladeȱ med,ȱ atȱ deresȱ familierȱ erȱ ressourcesvageȱ ogȱ ikkeȱ
magterȱ forældreopgaven,ȱ atȱ deȱ voksneȱ derhjemmeȱ slårȱ ellerȱ erȱ ligegladeȱ medȱ dem,ȱ ogȱ atȱ
deresȱfamilierȱharȱsocialeȱproblemerȱmedȱatȱfåȱfamilienȱtilȱatȱhængeȱsammenȱogȱfåȱsigȱselvȱ
tilȱatȱhængeȱsammen”ȱ(Gilliam,ȱ2015,ȱp.ȱ360).ȱȱ
ȱ
Gilliamȱ(2015)ȱbetoner,ȱhvorledesȱdisseȱudtalelserȱfraȱskolelærerneȱharȱprægȱafȱgeneraȬ
liseringerȱoverȱkategorierneȱtosprogedeȱfamilier,ȱsomȱofteȱomtalesȱiȱbekymrendeȱvenȬ
dinger,ȱ ogȱ atȱ kategorienȱ tosprogetȱ drengȱ konnotererȱ socialeȱ problemer,ȱ hvorȱ lærerenȱ
serȱ enȱ sammenhængȱ mellemȱ drengensȱ adfærdȱ iȱ skolenȱ ogȱ familiensȱ udsatteȱ livsforȬ
hold.ȱ
Menȱ ganskeȱ centraltȱ erȱ det,ȱ atȱ selvomȱ deȱ flesteȱ afȱ deȱ ungeȱ medȱ etniskȱ minoritetsbagȬ
grund,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱnærværendeȱforskningsprojekt,ȱbidragerȱmedȱmegetȱmarkanȬ
teȱ fortællingerȱ omȱ oplevelserȱ iȱ skoletidenȱ afȱ atȱ laveȱ balladeȱ ogȱ kommeȱ iȱ slåskampe,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱGilliamȱharȱiȱsinȱforskningȱfulgtȱenȱklasseȱpåȱbådeȱ4.ȱogȱigenȱpåȱ6.ȱklassetrinȱgennemȱiȱaltȱ7ȱ
månedersȱfeltarbejdeȱ(seȱGilliam,ȱ2009ȱforȱyderligereȱuddybningȱafȱhendesȱmetodiskeȱtilgang).ȱ
12
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ikkeȱforståȱskolearbejdetȱogȱikkeȱværeȱgodȱtilȱatȱgåȱiȱskole,ȱsåȱerȱfortællingerneȱomȱforȬ
ældrenesȱindsats,ȱstøtteȱogȱbetydningȱvæsentligȱanderledesȱendȱdeȱforståelser,ȱGilliamsȱ
(2009,ȱ2015)ȱforskningȱindkredserȱknyttetȱtilȱlærernesȱforståelserȱafȱbørnenesȱforældre.ȱ
BådeȱHenry,ȱSaif,ȱHansȱogȱKurtȱsåvelȱsomȱAbdallaȱfortællerȱomȱforældre,ȱderȱharȱstøtȬ
tetȱogȱsøgtȱatȱfastholdeȱdemȱiȱskolen,ȱlaveȱlektierȱogȱ”bliveȱtilȱnoget”.ȱIngenȱafȱdeȱungeȱ
mændȱ medȱ etniskȱ minoritetsbaggrundȱ fortællerȱ omȱ forældre,ȱ derȱ varȱ ligegladeȱ medȱ
drengenesȱ skoletidȱ ogȱ uddannelsesmuligheder,ȱ ellerȱ omȱ forældre,ȱ derȱ selvȱ havdeȱ såȱ
mangeȱproblemer,ȱatȱdeȱikkeȱmagtedeȱatȱkoncentrereȱsigȱomȱderesȱbarnsȱskoleliv.ȱBådeȱ
Hans’ȱfarȱogȱKurtsȱforældreȱharȱarbejdeȱogȱuddannelseȱogȱerȱikkeȱtilfredseȱmed,ȱatȱdeȬ
resȱ sønnerȱ ikkeȱ gårȱ iȱ skoleȱ ogȱ fårȱ enȱ uddannelse,ȱ fortællerȱ deȱ begge.ȱ Menȱ fraȱ bådeȱ
Hans’ȱogȱKurtsȱperspektivȱogȱståstedȱiȱtilværelsenȱerȱdetȱikkeȱumiddelbartȱdet,ȱderȱgiȬ
verȱmeningȱforȱdemȱligeȱnu.ȱDeȱerȱmegetȱmereȱoptagedeȱafȱatȱværeȱpåȱvejȱogȱiȱbevægelȬ
se,ȱhvorȱderȱerȱfartȱogȱspænding,ȱogȱhvorȱderȱforegårȱinteressanteȱting.ȱȱ
ȱ

NetopȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱmedvirkerȱsåledesȱtilȱatȱudfordreȱforståelserȬ

neȱaf,ȱatȱetniskeȱminoritetsforældreȱerȱudsatteȱogȱikkeȱselvȱmagterȱforældreopgaven,ȱogȱ
medvirkerȱiȱhøjereȱgradȱtilȱatȱindkredse,ȱatȱderȱerȱnogetȱsærligtȱpåȱspilȱiȱskolen,ȱsomȱforȱ
deȱungeȱmændsȱvedkommendeȱikkeȱhandlerȱomȱderesȱreelleȱevner,ȱmenȱmåskeȱiȱhøjereȱ
gradȱviserȱhenȱtilȱkategorienȱafȱdeȱsåkaldtȱtosprogedeȱbørnȱ(Gilliam,ȱ2015)ȱogȱlærernesȱ
forståelserȱafȱbørnenesȱhjemligeȱforhold,ȱderȱpåȱkompleksȱvisȱsætterȱsigȱigennemȱiȱforȬ
holdȱtilȱdrengenesȱadfærdȱogȱforståelserȱafȱsigȱselvȱiȱskolen.ȱȱ
Om ikke at være god til at gå i skole
Oskarȱ harȱ ingenȱ kontaktȱ tilȱ sinȱ farȱ ogȱ fortællerȱ ikkeȱ underȱ interviewet,ȱ omȱ hanȱ ved,ȱ
hvadȱhansȱfarȱlaver,ȱellerȱomȱhanȱerȱiȱarbejde.ȱOskarsȱmorȱharȱikkeȱarbejde,ȱogȱhanȱmeȬ
nerȱ ikke,ȱ hunȱ harȱ arbejdet,ȱ daȱ hanȱ varȱ lille.ȱ Oskarȱ menerȱ hellerȱ ikke,ȱ atȱ skoleȱ ogȱ udȬ
dannelseȱerȱsærligȱvigtigt.ȱHanȱskalȱnokȱklareȱsigȱuansetȱhvadȱogȱerȱ”godȱtilȱdet”,ȱforȬ
tællerȱ han.ȱ Hanȱ harȱ ingenȱ oplevelserȱ af,ȱ atȱ detȱ varȱ godtȱ atȱ gåȱ iȱ skole,ȱ menȱ hanȱ synesȱ
ikke,ȱhanȱlavedeȱballade.ȱ Hanȱholdtȱsimpelthenȱblotȱopȱmedȱatȱgåȱiȱskoleȱ”påȱetȱtidsȬ
punkt”.ȱ
ȱ

DanielȱogȱMartinȱ(ungeȱmændȱnr.ȱ6ȱogȱ1)ȱharȱhellerȱingenȱfortællingerȱom,ȱatȱdetȱ

harȱværetȱgodtȱatȱgåȱiȱskole.ȱOgȱdeȱharȱligeledesȱbeggeȱtoȱoplevelserȱaf,ȱatȱdeȱ relativtȱ
tidligtȱsimpelthenȱholdtȱopȱmedȱatȱpasseȱskolenȱogȱhavdeȱmereȱtravltȱmedȱatȱlaveȱkriȬ
minalitetȱ sammenȱ medȱ venner.ȱ Detȱ erȱ uklartȱ gennemȱ interviewene,ȱ hvilkeȱ indsatserȱ
derȱerȱforetagetȱmedȱhenblikȱpåȱatȱstøtteȱdeȱungeȱmændȱtilȱatȱfastholdeȱskolegang,ȱmenȱ
tilȱgengældȱtydeligt,ȱatȱhverkenȱ DanielȱellerȱMartinȱpåȱnogenȱmådeȱharȱsynes,ȱskolenȱ
varȱinteressantȱogȱrelevantȱforȱdem.ȱDeȱharȱingenȱoplevelserȱafȱatȱhaveȱværetȱgodeȱtilȱ
nogetȱgennemȱderesȱskolegangȱogȱharȱhellerȱikkeȱhaftȱfritidsinteresser,ȱsomȱdeȱharȱvæȬ
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retȱoptagedeȱaf.ȱBeggeȱbegyndteȱiȱ12Ȭ13ȱårsȱalderenȱatȱlaveȱkriminalitet,ȱudenȱatȱdetteȱ
påȱ nogenȱ mådeȱ varȱ knyttetȱ tilȱ enȱ bandegruppering,ȱ menȱ foregikȱ derimodȱ aleneȱ ellerȱ
sammenȱmedȱfåȱvennerȱogȱbevirkede,ȱatȱdeȱhavdeȱpengeȱogȱsamtidigȱblevȱdygtigereȱogȱ
dygtigereȱtilȱatȱbegåȱkriminalitetȱbådeȱindbrud,ȱrøveriȱogȱtyveri.ȱȱ
ȱ

Daniel,ȱ hvisȱ forældreȱ beggeȱ harȱ uddannelseȱ ogȱ arbejde,ȱ fortællerȱ underȱ interȬ

viewet,ȱatȱhanȱaldrigȱharȱhaftȱetȱarbejdeȱiȱsitȱliv,ȱhverkenȱfritidsjobȱellerȱetȱfuldtidsjob,ȱ
selvomȱhanȱnuȱerȱiȱslutningenȱafȱtyverne.ȱHanȱbegyndteȱatȱ”laveȱkriminalitet”,ȱdaȱhanȱ
varȱcirkaȱ12ȱårȱgammelȱogȱherȱholdtȱhanȱstortȱsetȱogsåȱopȱmedȱatȱgåȱiȱskoleȱogȱlevedeȱsitȱ
egetȱlivȱisoleretȱfraȱsineȱforældre,ȱderȱvarȱvedȱatȱbliveȱskiltȱpåȱdetteȱtidspunkt.ȱDanielȱ
fandtȱ hurtigtȱ udȱ af,ȱ atȱ hanȱ kunneȱ fåȱ mangeȱ pengeȱ vedȱ atȱ begåȱ kriminalitet,ȱ ogȱ påȱ enȱ
ellerȱandenȱmådeȱgavȱdetȱsåledesȱingenȱmeningȱatȱfåȱafgangseksamenȱogȱuddannelse,ȱ
daȱhanȱaltȱandetȱligeȱharȱforsørgetȱsigȱselvȱgennemȱkriminalitet,ȱligeȱsidenȱhanȱvarȱiȱdeȱ
tidligeȱ ungdomsårȱogȱ sletȱingenȱ vanskelighederȱharȱmedȱ atȱ fåȱpenge.ȱ Forȱnuværendeȱ
underȱinterviewforløbetȱvilȱDanielȱhellerȱikkeȱhaveȱenȱuddannelseȱellerȱetȱjob,ȱmenȱblotȱ
boȱiȱsinȱegenȱlejlighedȱogȱpasseȱsigȱselv.ȱ
ȱ

LidtȱanderledesȱserȱdetȱudȱforȱMartin,ȱsomȱmegetȱgerneȱvilȱhaveȱenȱuddannelseȱ

ogȱarbejdeȱmedȱunge,ȱsomȱselvȱharȱhaftȱdetȱsvært.ȱMartinȱvil,ȱsåfremtȱhanȱfårȱsinȱudȬ
dannelse,ȱværeȱdenȱførsteȱiȱsinȱfamilie,ȱsomȱfårȱenȱuddannelse,ȱidetȱhverkenȱhansȱforȬ
ældreȱ ellerȱ søskendeȱ harȱ uddannelseȱ ellerȱ arbejde.ȱ Menȱ ogsåȱ Martinȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ
harȱhaftȱsværtȱvedȱatȱkoncentrereȱsigȱomȱskoleȱogȱuddannelseȱogȱstortȱsetȱikkeȱharȱpasȬ
setȱsinȱskoleȱgennemȱsinȱtidligeȱ ungdom.ȱHverȱ gangȱMartinȱ harȱsiddetȱiȱfængsel,ȱ harȱ
hanȱ fåetȱ fokusȱ påȱ betydningenȱ afȱ skoleȱ ogȱ uddannelseȱ ogȱ arbejde,ȱ menȱ nårȱ hanȱ erȱ
kommetȱ udȱ afȱ fængsletȱ igen,ȱ erȱ detȱ ikkeȱ lykkedesȱ hamȱ atȱ holdeȱ detteȱ fokus,ȱ omȱ endȱ
hanȱfortæller,ȱatȱdetȱheleȱtidenȱharȱværetȱhansȱønskeȱatȱklareȱsigȱgodtȱiȱsinȱtilværelse.ȱȱ
ȱ

Martinȱharȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱhansȱmorȱharȱstøttetȱhamȱaltid,ȱbådeȱiȱforholdȱtilȱatȱ

passeȱsinȱskoleȱogȱfåȱenȱuddannelse,ȱmenȱatȱhansȱegenȱtilværelseȱharȱværetȱaltȱforȱkaoȬ
tiskȱtil,ȱatȱhanȱharȱkunnetȱkoncentrereȱsig.ȱEnȱstorȱstøtteȱforȱhamȱforȱnuværendeȱer,ȱatȱ
hanȱfortsatȱkanȱboȱhjemme,ȱmensȱhanȱnuȱskalȱtilȱatȱtageȱenȱuddannelse,ȱogȱdetȱerȱhanȱ
rigtigȱgladȱfor.ȱȱ
ȱ

JesperȱogȱSørenȱ(ungeȱmændȱnr.ȱ9ȱogȱ10)ȱharȱbeggeȱafsluttetȱ9.ȱklassesȱafgangsekȬ

samen.ȱJesperȱfortæller,ȱatȱhansȱmorȱaltidȱharȱstøttetȱhamȱgennemȱhansȱskoletidȱogȱsørȬ
getȱfor,ȱatȱhanȱpassedeȱskolenȱogȱlavedeȱsineȱlektier.ȱJesperȱharȱdogȱingenȱoplevelserȱafȱ
atȱværeȱgodȱtilȱnogetȱiȱskolen,ȱmåskeȱnogleȱenkelteȱfag,ȱmenȱikkeȱnogetȱsærligtȱogȱhelȬ
lerȱingenȱoplevelserȱaf,ȱatȱhanȱskulleȱnogetȱbestemtȱmedȱsinȱskolegang.ȱJesperȱerȱhverȬ
kenȱiȱuddannelsesforløbȱellerȱarbejdeȱnu.ȱHanȱharȱhaftȱpåbegyndtȱenȱungdomsuddanȬ
nelse,ȱ menȱ denȱ erȱ afbrudt,ȱ daȱ hanȱ synes,ȱ hanȱ harȱ forȱ travlt.ȱ Jesperȱ vedȱ godt,ȱ atȱ hansȱ
forældreȱsynes,ȱhanȱskalȱtageȱenȱuddannelseȱogȱfåȱetȱarbejde,ȱisærȱhansȱfarȱpresserȱpå.ȱ
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Jespersȱfarȱharȱaltidȱhaftȱarbejde,ȱfortællerȱJesper,ȱmenȱJesperȱvedȱikkeȱrigtig,ȱhvadȱhanȱ
vilȱogȱsynes,ȱ”derȱskerȱforȱmeget”ȱiȱhansȱdagligdag.ȱ
ȱ

Sørenȱharȱhellerȱingenȱfortællingȱomȱatȱhaveȱklaretȱsigȱgodtȱiȱskolen.ȱOgsåȱherȱvarȱ

derȱiȱtidligȱalderȱfraværȱfraȱskolenȱogȱikkeȱnogenȱfag,ȱsomȱrigtigȱhavdeȱSørensȱinteresȬ
se.ȱTidenȱgikȱmestȱmedȱatȱhængeȱudȱmedȱandreȱdrenge,ȱlaveȱballadeȱogȱkriminalitetȱogȱ
rygeȱ hash.ȱ Sørenȱ husker,ȱ atȱ hanȱ altidȱ skændtesȱ medȱ sinȱ morȱ omȱ morgenen,ȱ nårȱ hunȱ
prøvedeȱ atȱ vækkeȱ ham,ȱogȱatȱhunȱfikȱsværereȱ ogȱsværereȱ vedȱ det,ȱjoȱ ældreȱhanȱblev.ȱ
Sørenȱflyttedeȱhjemmefraȱpåȱdøgninstitution,ȱogȱdetȱvarȱnokȱ”derfor,ȱhanȱfikȱafsluttetȱ9.ȱ
klasse”,ȱ somȱ hanȱ fortæller.ȱ Sørenȱ fikȱ ogsåȱ afȱ pædagogerneȱ hjælpȱ tilȱ atȱ kommeȱ iȱ gangȱ
medȱenȱungdomsuddannelse,ȱmenȱdetȱblevȱtilȱflere,ȱfordiȱhanȱikkeȱkunneȱpassetȱdetȱogȱ
heleȱ tidenȱ blevȱ smidtȱ ud,ȱ fordiȱ hanȱ havdeȱ forȱ megetȱ fravær.ȱ Sørenȱ huskerȱ ikke,ȱ hanȱ
lavedeȱballadeȱiȱdeȱsammenhænge,ȱmenȱatȱhanȱofteȱsadȱogȱsovȱiȱtimerne,ȱfordiȱhanȱvarȱ
træt.ȱSørenȱhuskerȱogså,ȱatȱpædagogerneȱblevȱvedȱmedȱatȱpresseȱpå,ȱforȱatȱhanȱskulleȱ
tageȱenȱuddannelseȱellerȱetȱarbejde,ȱmenȱatȱhanȱikkeȱrigtigȱ”gadȱnogetȱafȱdet”.ȱGjordeȱ
detȱblot,ȱ”fordiȱhanȱskulle”.ȱFørstȱnu,ȱhvorȱSørenȱerȱblevetȱ22ȱår,ȱerȱhanȱbegyndtȱatȱtænȬ
ke,ȱatȱhanȱgerneȱvilȱværeȱhåndværker,ȱsærligtȱvilȱhanȱgerneȱværeȱelektriker,ȱogȱhanȱerȱ
blevetȱ tilknyttetȱ etȱ projekt,ȱ hvorȱ hansȱ kontaktpersonȱ erȱ rigtigȱ godȱ tilȱ atȱ hjælpeȱ hamȱ
medȱatȱfindeȱ enȱlærepladsȱ–ȱogsåȱselvomȱSørenȱ ikkeȱ harȱenȱ renȱstraffeattest,ȱogȱ læreȬ
pladsenȱendnuȱikkeȱerȱfundet.ȱ
ȱ

IȱetȱbredtȱvueȱhenȱoverȱalleȱdeȱtiȱungeȱmændsȱfortællingerȱomȱskolegangȱogȱudȬ

dannelseȱ sesȱ megetȱ tydeligtȱ oplevelserȱ ogȱ erfaringerȱ medȱ skolenȱ somȱ noget,ȱ deȱ ungeȱ
mændȱikkeȱrigtigȱkunneȱfindeȱmeningȱmedȱogȱhellerȱikkeȱhavdeȱenȱoplevelseȱafȱatȱvæȬ
reȱdygtigeȱtil.ȱForȱdeȱungeȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱstemmerȱdisseȱfortællingerȱomȱ
manglendeȱ meningȱ medȱ skolen,ȱ tidligȱ debutȱ medȱ pjækkeri,ȱ balladeȱ ogȱ begyndendeȱ
kriminalitetȱ iȱ væsentligȱ gradȱ overensȱ medȱ eksisterendeȱ danskȱ forskningȱ påȱ områdetȱ
knyttetȱtilȱungeȱmedȱkriminalitetsadfærdȱ(Rasmussen,ȱ2010).ȱIndenȱforȱdenȱeksisterenȬ
deȱdanskeȱforskningȱ iȱkriminalitetȱsesȱenȱindkredsningȱafȱskolensȱmanglendeȱmeningȱ
ogȱ betydningȱ forȱ deȱ unge,ȱ manglendeȱ tilknytningȱ tilȱ fritidsaktiviteterȱ ogȱ manglendeȱ
støtteȱ iȱ hjemmetȱ somȱ nogleȱ afȱ deȱ mestȱ markanteȱ årsagsforklaringerȱ på,ȱ hvorforȱ ungeȱ
mændȱbevægerȱsigȱudȱiȱkriminalitetsadfærd.ȱTilȱgengældȱsesȱandreȱfortællingerȱhosȱdeȱ
ungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱidetȱdeȱalleȱseksȱharȱoplevelserȱogȱ
erfaringerȱ medȱforældre,ȱderȱharȱstøttetȱogȱ fastholdtȱskolegang,ȱogsåȱ selvomȱdeȱungeȱ
mændȱharȱsyntes,ȱatȱskolenȱikkeȱrigtigȱgavȱmeningȱforȱdem.ȱForȱtoȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱ
derȱiȱdagȱerȱ25ȱår,ȱhenholdsvisȱHenryȱogȱSaif,ȱderȱbeggeȱharȱgennemførtȱvideregåendeȱ
uddannelse,ȱforklaresȱnetopȱdetteȱmedȱforældrenesȱstøtteȱtilȱderesȱskoleȬȱogȱuddannelȬ
sesforløbȱ –ȱ ogȱ forȱ Henrysȱ vedkommendeȱ ogsåȱ medȱ enȱ drømȱ omȱ atȱ fåȱ sinȱ egenȱ virkȬ
somhedȱ enȱ dag.ȱMenȱ desuagtetȱ harȱdeȱ alligevelȱalleȱseksȱ enȱfortællingȱ om,ȱatȱdetȱ varȱ
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sværtȱatȱfindeȱmeningȱmedȱskolen,ȱogȱflereȱafȱdemȱharȱmåttetȱskifteȱskoleȱpåȱgrundȱafȱ
balladeȱogȱuro.ȱȱ
ȱ

DeȱungesȱperspektiverȱpåȱskoleȱogȱuddannelseȱsåvelȱsomȱfremtidsplanerȱiȱrelatiȬ

onȱtilȱarbejdeȱfalderȱiȱhøjȱgradȱiȱtrådȱmedȱtidligereȱdanskȱforskningȱafȱbådeȱdaginstituȬ
tionerȱogȱskole,ȱhvorȱbådeȱkøn,ȱklasseȱogȱetnicitetȱfastholdesȱsomȱcentraleȱforhold,ȱderȱ
bådeȱ kalderȱ påȱ (uddannelses)pædagogiskeȱ udfordringer,ȱ menȱ ogsåȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ
indkredse,ȱhvordanȱdeȱungeȱselvȱharȱerfaretȱderesȱegenȱskoletidȱ(Palludan,ȱ2005;ȱGilliȬ
am,ȱ2009;ȱBundgaardȱ&ȱGulløv,ȱ2008;ȱAndersen,ȱ2005).ȱGilliamȱ(2009)ȱharȱblandtȱandetȱ
indkredset,ȱhvorledesȱbørnȱiȱenȱfolkeskoleklasseȱopdelerȱskolenȱiȱenȱgruppeȱafȱdanskeȬ
reȱogȱenȱgruppe,ȱsomȱbørneneȱkalderȱindvandrere,ȱudlændinge,ȱperkere,ȱarabereȱellerȱ
muslimer,ȱ ogȱ belyser,ȱ hvorledesȱ disseȱ toȱ grupperȱ såȱ atȱ sigeȱ stårȱ iȱ etȱ modsætningsforȬ
holdȱtilȱhinanden.ȱModsætningsforholdetȱsesȱisærȱiȱforståelsenȱaf,ȱatȱdetȱerȱdeȱetniskeȱ
minoritetsbørn,ȱ derȱ beskrivesȱ somȱ dem,ȱ derȱ laverȱ ballade,ȱ mensȱ deȱ danskeȱ eleverȱ erȱ
dem,ȱderȱopførerȱsigȱefterȱskolensȱogȱpædagogikkensȱidealer.ȱ
ȱ

Selvomȱ deȱ flesteȱ afȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ harȱ bidragetȱ iȱ nærværendeȱ forskningsȬ

projekt,ȱharȱgennemførtȱfolkeskolen,ȱforȱKurtsȱogȱHansȱvedkommendeȱdogȱendnuȱikkeȱ
afsluttetȱdenȱmedȱenȱeksamen,ȱsåȱerȱdetȱtilȱgengældȱsomȱom,ȱdetȱherfraȱbliverȱvanskeȬ
ligtȱatȱkommeȱvidereȱrentȱuddannelsesmæssigt.ȱNetopȱmellemȱfolkeskolensȱafslutningȱ
ogȱforløbetȱvidereȱindȱiȱungdomsuddannelseȱ og/ellerȱ arbejdeȱerȱderȱtilsyneladendeȱetȱ
formȱforȱgab,ȱenȱartȱ mellemperiode,ȱ hvorȱdeȱ ungeȱmændȱ harȱvanskeligtȱvedȱ atȱkommeȱ
videre.ȱ Detteȱ gabȱ ellerȱ denneȱ mellemperiodeȱ finderȱ tydeligstȱ enȱ forklaringȱ hosȱ deȱ treȱ
ungeȱmænd,ȱhenholdsvisȱHans,ȱKurtȱogȱJesper,ȱsomȱalleȱerȱunderȱ20ȱårȱvedȱinterviewȬ
tidspunktetȱ ogȱ derforȱ aktueltȱ befinderȱ sigȱ iȱ denneȱ mellemperiode.ȱ Netopȱ iȱ denneȱ alȬ
dersperiodeȱforȱdisseȱungeȱmændȱlevesȱhverdagenȱiȱdeȱforskelligeȱbandegrupperingerȱ
ogȱtagerȱalȱderesȱtid,ȱbådeȱfysiskȱogȱtilsyneladendeȱogsåȱpsykisk.ȱJesperȱkanȱsletȱikkeȱ
koncentrereȱsigȱomȱatȱtænkeȱpåȱenȱuddannelse,ȱmensȱKurtȱfortæller,ȱatȱhanȱblotȱsigerȱjaȱ
tilȱatȱafslutteȱ9.ȱklasseȱforȱatȱslippeȱforȱatȱafsoneȱenȱdomȱpåȱsikretȱinstitution.ȱHansȱkanȱ
hellerȱikkeȱkoncentrereȱsig,ȱlivetȱkørerȱmegetȱstærkt,ȱogȱhanȱerȱmestȱoptagetȱafȱikkeȱatȱ
gåȱ glipȱ afȱ noget,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ hanȱ hellerȱ ikkeȱ harȱ nogetȱ stedȱ atȱ bo.ȱ Detteȱ gælderȱ
imidlertidȱikkeȱkunȱforȱdeȱungeȱmedȱetniskȱminoritetsbaggrund,ȱmenȱogsåȱforȱOskar,ȱ
somȱerȱ19ȱ årȱmedȱ etniskȱdanskȱbaggrund,ȱsomȱ hellerȱikkeȱ harȱfåetȱ afsluttetȱ9.ȱklassesȱ
afgangseksamen.ȱFraȱOskarsȱspecifikkeȱståstedȱogȱpositionȱgiverȱdetȱsletȱingenȱmeningȱ
atȱbeskæftigeȱsigȱmedȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱUnderȱinterviewforløbetȱerȱdetȱsomȱom,ȱ
hanȱsynesȱdetȱerȱganskeȱbetydningsløstȱatȱforholdeȱsigȱtilȱdette.ȱDerȱerȱsåȱmegetȱandet,ȱ
derȱerȱvigtigtȱligeȱnu,ȱogȱOskarȱharȱingenȱplanerȱfremadrettet.ȱȱ
ȱ

Detteȱ gabȱ ellerȱ denneȱ mellemperiodeȱ mellemȱ afslutningȱ afȱ folkeskoleȱ ogȱ påbeȬ

gyndelseȱpåȱuddannelseȱog/ellerȱarbejdslivȱserȱudȱtilȱatȱhandleȱom,ȱsærligtȱforȱdeȱfireȱ
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ungeȱmændȱderȱendnuȱikkeȱerȱfyldtȱ20ȱår,ȱatȱnetopȱdet,ȱderȱoptagerȱdemȱiȱderesȱlivȱligeȱ
nu,ȱfylderȱmegetȱmereȱendȱfremtidsplanerȱknyttetȱtilȱetȱarbejdsliv.ȱDetȱerȱogsåȱiȱdenneȱ
periode,ȱ deȱ alleȱ fireȱ ungeȱ mændȱ påȱ forskelligȱ visȱ harȱ siddetȱ fængslet,ȱ entenȱ påȱ sikretȱ
institution,ȱhvisȱdeȱvarȱunderȱ18ȱår,ȱellerȱiȱfængsel,ȱforȱnogleȱafȱdemȱadȱflereȱomgange,ȱ
ogȱselvomȱderȱvarȱskoletilbudȱiȱdisseȱinstitutionelleȱsammenhænge,ȱsåȱvarȱfokusȱikkeȱ
påȱundervisningȱogȱlæring,ȱmenȱderimodȱpåȱatȱkommeȱudȱigenȱogȱleveȱsitȱlivȱsammenȱ
medȱdeȱandreȱvenner,ȱmedȱaltȱhvadȱdetȱindebærer.ȱȱ

5.3. Tema nr. 3. Veje ind i en bande og hverdagen i en bande – en
livsfortælling
Deȱ tiȱ ungeȱ mændȱ harȱ alleȱ detȱ tilȱ fælles,ȱ atȱ deȱ iȱ enȱ alderȱ afȱ 12Ȭ13ȱ årȱ begyndteȱ atȱ begåȱ
forskelligeȱ formerȱ forȱ kriminalitet.ȱ Enȱ markantȱ forskelȱ mellemȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ dataȬ
materialetȱ viserȱ sigȱ dogȱ isærȱ mellemȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ påȱ
denȱeneȱsideȱogȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱpåȱdenȱandenȱ
sideȱsetȱiȱrelationȱtilȱårsagerneȱtilȱatȱbevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandegrupperingȱ–ȱogȱhvorforȱ
deȱungeȱvælgerȱatȱbliveȱellerȱforladeȱenȱbandegruppering.ȱEnȱtilsvarendeȱforskel,ȱsomȱ
ogsåȱ blevȱ indkredsetȱ iȱ relationȱ tilȱ deȱ ungesȱ oplevelserȱ ogȱ perspektiverȱ påȱ deresȱ egenȱ
barndomȱogȱopvækst,ȱogȱenȱforskel,ȱderȱogsåȱtrådteȱfremȱiȱforholdȱdeȱungesȱoplevelserȱ
afȱ støtteȱ hjemmefraȱ tilȱ skolegangȱ ogȱ uddannelse.ȱ Hvorforȱ disseȱ forskelleȱ træderȱ fremȱ
påȱ flereȱ områderȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ livȱ mellemȱ henholdsvisȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ
minoritetsbaggrundȱ ogȱ etniskȱ danskȱ baggrund,ȱ netopȱ iȱ udforskningȱ afȱ ungeȱ mændȱ iȱ
bandegrupperingerȱerȱrelevantȱatȱudforskeȱyderligere.ȱFørstȱogȱfremmestȱviserȱdeȱungeȱ
mændsȱ fortællinger,ȱ hvorȱ forskelligeȱ deresȱ opvækstȬȱ ogȱ skolebetingelserȱ erȱ fraȱ etȱ førȬ
stepersonsperspektivȱ(Holzkamp,ȱ1998;ȱDreier,ȱ2004).ȱVæsentligtȱerȱdetȱherȱikkeȱatȱforȬ
tabeȱ sigȱ iȱ overvejelserȱ omȱ denȱ eneȱ gruppeȱ overforȱ denȱ andenȱ gruppe,ȱ idetȱ netopȱ deȱ
ungeȱmændsȱperspektiverȱogȱforståelserȱpåȱderesȱbarndomȱogȱskolelivȱnetopȱerȱderesȱ
perspektiverȱfraȱderesȱspecifikkeȱpositionȱogȱståstedȱiȱlivet.ȱAtȱforskeȱiȱogȱsammenȱmedȱ
børnȱ ogȱ ungeȱ fraȱ etȱ indefraȬperspektiv,ȱ såledesȱ somȱ Kousholtȱ (2005)ȱ harȱ præciseretȱ
dette,ȱ betyderȱ ikke,ȱ atȱ alleȱ børnȱ ogȱ ungeȱ opleverȱ detȱ samme,ȱ harȱ sammeȱ muligheder,ȱ
betingelserȱogȱudfordringer,ȱmenȱnetopȱatȱderȱerȱenȱflerhedȱafȱperspektiverȱpåȱbørnȱogȱ
ungesȱ egneȱ oplevelserȱ afȱ livsforhold,ȱ opvækstbetingelserȱ ogȱ vanskeligheder.ȱ Atȱ indȬ
drageȱbørnȱogȱungesȱegneȱperspektiverȱiȱforskningȱerȱtidligereȱblevetȱdrøftetȱ(seȱkapitelȱ
3ȱogȱ4)ȱogȱerȱligeledesȱganskeȱomdiskuteretȱiȱforskningsfeltet.ȱȱ
ȱ

Afgørendeȱerȱimidlertidȱogså,ȱatȱbørnȱogȱungesȱlivȱerȱtætȱforbundetȱmedȱhistoriȬ

ske,ȱpolitiskeȱogȱsocialeȱforholdȱiȱdetȱaktuelleȱsamfund,ȱenȱforbundethedȱderȱbådeȱudȬ
gørȱ betingelserȱ ogȱ mulighederȱ forȱ detȱ enkelteȱ barnȱ ellerȱ denȱ enkelteȱ unge.ȱ IndefraȬ
perspektivetȱpåȱbørnȱogȱungesȱliv,ȱdetȱderȱherȱpræsenteresȱsomȱdeȱungesȱstemmer,ȱkanȱ
ȱ
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bidrageȱtilȱatȱåbneȱforȱnyeȱforståelserȱaf,ȱhvordanȱungeȱudsatteȱmændȱhåndtereȱderesȱ
opvækstȱ ogȱ hverdagsliv,ȱ ogȱ hvordanȱ dilemmaerȱ ogȱ vanskeligeȱ sammenhængeȱ ogsåȱ
samtidigȱerȱtætȱforbundetȱtilȱsamfundetsȱvelfærdsinstitutionerȱogȱdeȱaktuelleȱsocialeȱogȱ
politiskeȱ forståelserȱ ogȱ tiltagȱ påȱ børneȬȱ ogȱ ungeområdet.ȱ Centraltȱ erȱ det,ȱ somȱ HedeȬ
gaardȱ(2003)ȱharȱbetonet,ȱatȱderȱiȱforskningenȱgivesȱtilstrækkeligȱpladsȱtilȱatȱmedtænkeȱ
barnetsȱ ellerȱ denȱ ungesȱ egneȱ handlingerȱ ogȱ deltagelseȱ iȱ atȱ udvikleȱ ogȱ producereȱ sineȱ
livsbetingelser,ȱogȱatȱderȱskabesȱmulighedȱforȱatȱmedtænke,ȱhvorledesȱbarnetȱellerȱdenȱ
ungeȱpåvirkesȱafȱforskelligeȱnormerȱogȱværdierȱiȱsinȱtilværelseȱpåȱforskelligeȱtiderȱogȱ
igennemȱdeltagelseȱiȱforskelligeȱsocialeȱpraksisser.ȱȱ
ȱ

Nårȱdetteȱbetonesȱher,ȱerȱdetȱfordi,ȱatȱdetȱsamtidigȱogsåȱerȱvæsentligtȱatȱindfange,ȱ

atȱ derȱ påȱ trodsȱ afȱ ellerȱ måskeȱ netopȱ fordiȱ enȱ flerhedȱ afȱ stemmerȱ inddrages,ȱ såȱ erȱ derȱ
ogsåȱ mulighederȱ forȱ atȱ udvikleȱ enȱ videnȱ omȱ børnȱ ogȱ ungeȱ iȱ udsatteȱ livsforhold,ȱ derȱ
nokȱ ikkeȱ kanȱ generaliseres,ȱ menȱ dogȱ kanȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ indkredseȱ særligeȱ problemȬ
komplekser,ȱ dilemmaerȱ ogȱ udfordringer,ȱ somȱ knytterȱ anȱ tilȱ udsatteȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ
befinderȱsigȱiȱsocialeȱnødsituationerȱ(Mathiesen,ȱ1999),ȱogȱdermedȱogsåȱkanȱåbneȱmuȬ
lighedȱforȱ(videre)udviklingȱafȱpædagogiskeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatser.ȱFordiȱderȱ
iȱ denneȱ sammenhængȱ erȱ tiȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ bidragerȱ medȱ deresȱ fortællinger,ȱ fårȱ viȱ
naturligvisȱikkeȱvidenȱom,ȱatȱsåledesȱserȱverdenȱudȱforȱalleȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱbefinȬ
derȱsigȱiȱellerȱomkringȱenȱbandegruppering.ȱDenneȱmetodiskeȱproblemstillingȱerȱtidliȬ
gereȱbelystȱiȱkapitelȱ4ȱogȱskalȱsomȱsådanȱikkeȱrejsesȱigen,ȱmenȱkanȱderimodȱforȱnuvæȬ
rendeȱtidspunktȱiȱanalysenȱimidlertidȱmedvirkeȱtilȱatȱindfange,ȱatȱdeȱungeȱmændȱogsåȱ
harȱnogetȱtilȱfællesȱiȱderesȱfortællingerȱomȱderesȱliv,ȱogȱatȱdetteȱfællesȱiȱhøjȱgradȱsætterȱ
sigȱigennemȱsomȱmulighederȱforȱatȱhandleȱiȱogȱmedȱdeȱsamfundsmæssigeȱtilrettelagteȱ
strukturer.ȱManȱkanȱpåȱmangeȱmåderȱsige,ȱatȱforȱnuværendeȱiȱanalysematerialet,ȱhvorȱ
deȱførsteȱtoȱtemaerȱerȱblevetȱpræsenteret,ȱogȱdetȱtredjeȱomȱdeȱungesȱbevægelserȱindȱiȱ
bandegrupperingerȱskalȱintroduceres,ȱsåȱerȱdetȱvæsentligtȱatȱbetone,ȱatȱdenȱvinkel,ȱsomȱ
Højholtȱ(2005)ȱharȱ pegetȱpåȱ medȱanvendelsenȱ afȱbegrebetȱdialektiskȱ struktur,ȱ iȱdenneȱ
sammenhængȱmedvirkerȱtilȱatȱbelyse,ȱhvordanȱdeȱsocialeȱstrukturerȱiȱsamfundetȱpåȱenȱ
ogȱsammeȱtidȱerȱbådeȱbetingelserȱogȱmulighederȱforȱ(iȱdetteȱtilfælde)ȱdeȱungeȱmænd.ȱ
Flereȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ harȱ forȱ eksempelȱ netopȱ detȱ tilȱ fælles,ȱ atȱ deȱ erȱ voksetȱ opȱ iȱ deȱ
såkaldtȱsærligtȱudsatteȱboligområder,13ȱsomȱiȱnærværendeȱsammenhængȱanskuesȱsomȱ
enȱsærligtȱsamfundsmæssigȱtilrettelagtȱstruktur,ȱderȱviserȱhenȱtilȱenȱboligmæssigȱsegregeȬ
ring,ȱderȱheltȱkonkretȱbetyder,ȱatȱmenneskerȱbliverȱnødtȱtilȱatȱboȱdér,ȱhvorȱdeȱfårȱanvistȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSeȱtidligereȱfodnoteȱomȱdefinitionenȱafȱdeȱsåkaldtȱsærligeȱudsatteȱboligområder.ȱMenȱseȱevt.ȱ
ogsåȱJensenȱetȱal.,ȱ2012,ȱ2015,ȱderȱmedȱafsætȱiȱWaquantsȱ(2010)ȱbysociologiskeȱstudierȱdiskutererȱ
deȱsåkaldtȱsærligtȱudsatteȱboligområderȱogȱudviklingenȱafȱdisseȱboligområderȱiȱenȱdanskȱsamȬ
menhæng.ȱ
13
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enȱbolig,ȱogȱøkonomiskȱharȱmulighedȱforȱatȱbetaleȱhuslejeȱ(seȱogsåȱJensenȱetȱal.,ȱ2012,ȱ
2015ȱforȱdiskussionenȱomȱdeȱsåkaldtȱudsatteȱboligområder).ȱEnȱsamfundsmæssigȱtilretȬ
telagtȱ strukturȱ erȱ naturligvisȱ ikkeȱ fastlagtȱ ogȱ uforanderlig,ȱ såledesȱ somȱ ogsåȱ Højholtȱ
(2005)ȱharȱpåpeget.ȱStrukturerneȱerȱudvikletȱgennemȱmenneskersȱdeltagelseȱiȱogȱmedȱ
hinandenȱogȱerȱheleȱtidenȱunderȱudviklingȱogȱforandring.ȱHvordanȱdeȱungeȱhåndtererȱ
netopȱ detȱ vilkår,ȱ atȱ deȱ erȱ voksetȱ opȱ iȱ deȱ særligtȱ udsatteȱ boligområder,ȱ erȱ naturligvisȱ
bådeȱ individuelt,ȱ menȱ rummerȱ ogsåȱ nogleȱ fællestræk,ȱ somȱ viȱ iȱ detȱ følgendeȱ skalȱ seȱ
nærmereȱpåȱ–ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱogȱderesȱbevægelserȱindȱ
iȱbandegrupperinger.ȱ
Unge mænd med etnisk dansk baggrund
Analyserneȱafȱdatamaterialetȱpegerȱpå,ȱatȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱ
tilsyneladendeȱ træderȱ indȱ iȱ kriminalitetȱ iȱ tidligȱ alder,ȱ udenȱ atȱ detteȱ nødvendigvisȱ erȱ
forbundetȱ medȱ enȱ tilknytningȱ tilȱ enȱ bandegruppering,ȱ menȱ iȱ højereȱ gradȱ handlerȱ omȱ
selveȱdetȱforholdȱatȱbegåȱkriminalitetȱogȱmulighederneȱforȱøkonomiskȱellerȱandenȱgeȬ
vinstȱiȱdenȱsammenhæng.ȱSamtidigȱindikererȱdatamaterialet,ȱatȱdetteȱserȱganskeȱanderȬ
ledesȱudȱforȱdeȱungeȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱsomȱtilsyneladendeȱførstȱ
erȱiȱenȱ ellerȱ andenȱformȱforȱgruppering,ȱderȱ hængerȱudȱ påȱgadenȱ sammen,ȱogȱ derfraȱ
bevægerȱsigȱindȱiȱdenȱbande,ȱderȱtilhørerȱdetȱlokaleȱboligområde,ȱentenȱgennemȱældreȱ
brødreȱog/ellerȱældreȱvenner,ȱdeȱkenderȱtil.ȱDetȱatȱbegåȱkriminalitetȱiȱforskelligeȱformerȱ
serȱudȱtilȱatȱværeȱsekundærtȱiȱdenneȱsammenhæng,ȱmensȱvennegruppen,ȱsamværetȱogȱ
lokalområdet,ȱhvorȱmanȱerȱvoksetȱopȱogȱharȱlevetȱsinȱbarndom,ȱerȱdetȱprimæreȱforȱdeȱ
ungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱDetȱerȱabsolutȱikkeȱnyȱvidenȱiȱdenȱ
internationaleȱforskning,ȱknyttetȱtilȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱatȱnetopȱdetȱlokaleȱboȬ
ligområdeȱ såȱ atȱ sigeȱ kanȱ danneȱ bagtæppeȱ forȱ bevægelserȱ indȱ iȱ denȱ lokaltȱ forankredeȱ
bandegrupperingȱ–ȱogȱligeledesȱkanȱdanneȱgrundlagȱforȱenȱvedvarendeȱtilknytningȱtilȱ
denneȱ grupperingȱ iȱ detȱ lokaleȱ boligområdeȱ (Delȱ Carmen,ȱ 2009;ȱ Esbensenȱ &ȱ Carson,ȱ
2012).ȱDelȱCarmenȱ(2009)ȱbelyserȱforȱeksempelȱgennemȱinterviewȱmedȱungeȱiȱenȱlokalȱ
forankretȱbandegruppering,ȱatȱdeȱ ungeȱ hængerȱudȱ sammenȱ(minȱoversættelseȱfraȱ enȬ
gelsk)ȱogȱbrugerȱmegetȱtidȱpåȱatȱsnakkeȱsammenȱiȱhverdagen,ȱpåȱgaderȱogȱstræder,ȱomȱ
hvadȱdeȱlavedeȱiȱgår,ȱspillerȱfodboldȱsammen,ȱellerȱblotȱkørerȱrundtȱiȱderesȱbilerȱiȱloȬ
kalområdet.ȱ Tilȱ gengældȱ viserȱ Prowseȱ (2012),ȱ atȱ ikkeȱ kunȱ detȱ lokaleȱ boligområdeȱ harȱ
betydning,ȱidetȱderȱogsåȱfindesȱungeȱmænd,ȱsomȱbevægerȱsigȱpåȱtværsȱafȱbyȬȱogȱboligȬ
områderȱforȱatȱdeltageȱiȱenȱbandegrupperingȱpåȱkortereȱellerȱlængereȱsigt.ȱDerȱerȱsåleȬ
desȱgrundlagȱforȱatȱindkredse,ȱatȱderȱerȱnuancerȱogȱpersonligtȱbegrundedeȱforskelleȱi,ȱ
hvorforȱungeȱmændȱbevægerȱsigȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱ

ȱ

128
ȱ
ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

Ladȱ osȱ seȱ nærmereȱ påȱ disseȱ forskelleȱ mellemȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ afsætȱ førstȱ iȱ

Martin,ȱ Daniel,ȱ Oskarȱ ogȱ Søren,ȱ somȱ erȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrund,ȱ
somȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektet.ȱ
ȱ

Martinȱfortæller,ȱatȱdetȱnærmestȱsketeȱheltȱautomatisk,ȱatȱhanȱbegikȱkriminalitet.ȱ

Hanȱnævnerȱforskelligeȱformerȱforȱtyveriȱogȱhæleri,ȱsomȱvarȱdet,ȱderȱforegikȱforȱhamȱiȱ
begyndelsen.ȱ Hanȱ begikȱ kriminalitetȱ sammenȱ medȱ sineȱ brødreȱ ogȱ nogleȱ venner,ȱ ogȱ iȱ
flereȱperioderȱogsåȱforȱsinȱfar.ȱHanȱmenerȱselv,ȱhanȱvarȱcirkaȱ13ȱår,ȱdaȱhanȱbegyndteȱatȱ
laveȱkriminalitet,ȱsåȱvidtȱhanȱkanȱhuske.ȱFlereȱafȱhansȱældreȱbrødreȱhavdeȱbegåetȱkriȬ
minalitet,ȱogȱdetȱsammeȱhavdeȱMartinsȱfar,ȱsomȱligeledesȱville,ȱatȱhansȱbørnȱskulleȱbeȬ
gåȱkriminalitetȱforȱham.ȱDetteȱgjordeȱMartin,ȱogȱundervejsȱblevȱhanȱtilknyttetȱenȱbanȬ
degruppering,ȱ somȱ hanȱ dogȱ ikkeȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ havdeȱ nogetȱ særligtȱ forholdȱ til,ȱ ogȱ
hanȱharȱligeledesȱskiftetȱtilȱandreȱbandegrupperingerȱgennemȱårene,ȱafhængigtȱafȱhvadȱ
hanȱsynesȱhanȱkunneȱbrugeȱdisseȱgrupperingerȱtil.ȱMartinsȱafsætȱforȱtilknytningȱtilȱenȱ
bandegruppering,ȱ uansetȱ hvilkenȱ detȱ måtteȱ være,ȱ varȱ deȱ muligheder,ȱ derȱ varȱ forȱ atȱ
kunneȱ begåȱ kriminalitetȱ ogȱ samtidigȱ ogsåȱ mulighedenȱ forȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ beȬ
skyttelse,ȱafhængigtȱafȱhvadȱhanȱnuȱsynesȱhanȱhavdeȱbrugȱfor.ȱDetȱbetyderȱkonkret,ȱatȱ
Martinȱogsåȱharȱbevægetȱsigȱpåȱtværsȱafȱbygrænserȱtilȱforskelligeȱbandegrupperingerȱ
ogȱ altsåȱ ikkeȱ kunȱ væretȱ tilknyttetȱ enȱ grupperingȱ iȱ hansȱ egetȱ boligområde.ȱ Påȱ mangeȱ
måderȱ viserȱ interviewforløbetȱ medȱ Martin,ȱ atȱ deȱ forskelligeȱ bandegrupperingerȱ ogȱ
hansȱdeltagelseȱheriȱharȱværetȱmegetȱafhængigȱaf,ȱhvadȱhanȱligeȱnuȱsynes,ȱhanȱkunneȱ
fåȱ udȱ afȱ det,ȱ ogȱ nårȱ detȱ ikkeȱ varȱ tilfredsstillende,ȱ forlodȱ hanȱ detȱ ogȱ bevægedeȱ sigȱ afȱ
stedȱpåȱegenȱhånd.ȱForskelligeȱbandegrupperingerȱharȱgivetȱforskelligeȱmulighederȱforȱ
kriminalitet,ȱ beskyttelseȱ ogȱ samværȱ medȱ andre,ȱ ogȱ nårȱ disseȱ mulighederȱ synesȱ opȬ
brugt,ȱharȱMartinȱbevægetȱsigȱvidereȱtilȱenȱandenȱgruppering.ȱ
ȱ

Danielȱhusker,ȱatȱhanȱvarȱcirkaȱ12ȱår,ȱdaȱhanȱbegyndteȱatȱlaveȱkriminalitetȱsamȬ

menȱmedȱenȱkammeratȱogȱoplevede,ȱhvorȱ”letȱdetȱvarȱatȱskaffeȱpengeȱogȱting”.ȱHansȱ
familieȱ vidsteȱ ikkeȱ nogetȱ omȱ dette,ȱ fortællerȱ han,ȱ ogȱ Danielȱ levedeȱ detȱ mesteȱ afȱ sinȱ
ungdomȱ påȱ denneȱ måde,ȱ entenȱ vedȱ atȱ laveȱ kriminalitetȱ aleneȱ ellerȱ sammenȱ medȱ enȱ
ven.ȱDanielȱharȱogsåȱværetȱtilknyttetȱforskelligeȱgrupperinger,ȱudenȱatȱhanȱdogȱpåȱnoȬ
genȱ mådeȱ synes,ȱ atȱ detȱ erȱ særligȱ interessantȱ ellerȱ relevantȱ forȱ ham.ȱ Danielȱ klarerȱ sigȱ
aleneȱiȱsinȱtilværelse,ȱogȱdetȱsammeȱgælderȱforȱhansȱkriminalitet.ȱHanȱerȱikkeȱoptagetȱ
af,ȱ hvorȱ hanȱ hørerȱ til,ȱ ogȱ hvadȱ deȱ forskelligeȱ grupperingerȱ stårȱ for,ȱ ellerȱ hvemȱ deȱ erȱ
uvennerȱmed,ȱmenȱerȱoptagetȱafȱsinȱegenȱtilværelse,ȱogȱhvordanȱhanȱkanȱklareȱsigȱselvȱiȱ
livet.ȱDanielȱharȱsåledesȱbevægetȱsigȱindȱiȱenȱbandegrupperingȱogȱudȱafȱdenȱigenȱ–ȱtilȬ
syneladendeȱudenȱvanskeligheder.ȱDanielȱlæggerȱunderȱinterviewetȱvægtȱpå,ȱatȱhanȱerȱ
enȱgodȱkammeratȱogȱenȱmanȱkanȱstoleȱpå,ȱmenȱhanȱerȱikkeȱsærligȱoptagetȱaf,ȱhvordanȱ
andreȱer,ȱogȱhvadȱenȱbandegrupperingȱeventueltȱkanȱhjælpeȱhamȱmed.ȱDanielȱbevægerȱ
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sigȱ tilsyneladendeȱubesværetȱrundtȱ mellemȱmangeȱ forskelligeȱ sammenhængeȱogȱ pasȬ
serȱførstȱogȱfremmestȱsigȱselv.ȱFraȱDanielsȱperspektivȱogȱståstedȱerȱdetȱikkeȱsærligȱinteȬ
ressant,ȱ hvadȱ deȱ forskelligeȱ bandegrupperingerȱ foretagerȱ sig,ȱ ogȱ hanȱ giverȱ sletȱ ingenȱ
opmærksomhedȱpå,ȱomȱbandegrupperingerȱhørerȱtilȱiȱdenȱeneȱellerȱdenȱandenȱbydel,ȱ
hvadȱgrupperingerneȱindbyrdesȱerȱiȱkonfliktȱomkringȱellerȱhvorfor.ȱDanielȱharȱvennerȱ
påȱtværsȱalleȱstederȱogȱbefinderȱsigȱkunȱiȱdeȱforskelligeȱgrupperingerȱperiodisk,ȱfordiȱ
hanȱerȱvennerȱmedȱnogle,ȱellerȱdeȱlaverȱkriminalitetȱsammen.ȱȱ
ȱ

Oskarȱpåȱ19ȱårȱharȱalleredeȱsiddetȱfængsletȱforȱenȱrækkeȱkriminelleȱforhold.ȱHanȱ

startedeȱligeledesȱtidligtȱmedȱatȱbegåȱkriminalitet,ȱisærȱtyveri,ȱsammenȱmedȱnogleȱafȱdeȱ
klassekammerater,ȱsomȱogsåȱpjækkedeȱfraȱskolen,ȱogȱderfraȱtogȱdetȱfart.ȱDerȱerȱikkeȱdetȱ
Oskarȱikkeȱharȱprøvet,ȱfortællerȱhan,ȱudenȱatȱjegȱdogȱunderȱinterviewetȱspørgerȱdybereȱ
indȱtilȱdenneȱudtalelse,ȱmenȱOskarȱfortællerȱdog,ȱatȱhanȱførstȱbegyndteȱatȱbevægeȱsigȱ
indȱiȱenȱbandegruppering,ȱdaȱhanȱvarȱcirkaȱ15ȱår,ȱogȱdetȱmestȱhandledeȱom,ȱatȱderȱvarȱ
detȱ ogsåȱ ”spændendeȱ atȱ være”.ȱ Oskarȱ harȱ sidenȱ daȱ bevægetȱ sigȱ rundtȱ tilȱ enȱ andenȱ
bandegruppering,ȱfordiȱhanȱsynes,ȱderȱvarȱlidtȱbedre,ȱogȱhanȱkendteȱnogleȱder,ȱsomȱvarȱ
hansȱgodeȱvenner.ȱDetȱvarȱikkeȱnogetȱproblemȱforȱOskarȱatȱskifteȱfraȱ denȱeneȱbandeȬ
grupperingȱtilȱdenȱandenȱfortællerȱhan,ȱdaȱhanȱharȱgodeȱvennerȱflereȱsteder.ȱ
ȱ

Søren,ȱsomȱ iȱdagȱ erȱ 22ȱ år,ȱ harȱ ligeledesȱbevægetȱsigȱmellemȱforskelligeȱgruppeȬ

ringerȱ periodisk,ȱ fordiȱ deȱ laverȱ kriminalitetȱ sammen,ȱ ogȱ nogleȱ afȱ demȱ erȱ hanȱ godeȱ
vennerȱ med.ȱ Ogsåȱ Sørensȱ bevægelseȱ indȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ handledeȱ om,ȱ atȱ hanȱ
lavedeȱenȱmasseȱkriminalitetȱsammenȱmedȱnogleȱandre,ȱogȱderfraȱvarȱdetȱnemtȱatȱfølgeȱ
vejenȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱSørenȱbrugerȱsletȱikkeȱtidȱpåȱatȱfortælleȱom,ȱhvadȱderȱ
erȱ vigtigtȱ vedȱ atȱ væreȱ iȱ enȱ bande,ȱ derimodȱ talerȱ viȱ længeȱ omȱ deȱ tidligeȱ år,ȱ hvorȱ hanȱ
havdeȱmegetȱfraværȱfraȱskolen,ȱrøgȱmegetȱhashȱogȱlavedeȱmegetȱkriminalitet.ȱSørenȱharȱ
ogsåȱsiddetȱfængsletȱflereȱgange,ȱmenȱerȱforȱnuȱmegetȱoptagetȱaf,ȱatȱhanȱgerneȱvilȱhaveȱ
enȱuddannelseȱogȱetȱarbejde.ȱSørenȱmenerȱikke,ȱatȱdetȱerȱvanskeligtȱforȱhamȱfortsatȱatȱ
væreȱ vennerȱ medȱ flereȱ fraȱ detȱ såkaldteȱ bandemiljø,ȱ selvomȱ hanȱ nuȱ skalȱ starteȱ påȱ udȬ
dannelse,ȱhvisȱaltȱgårȱsomȱhanȱgerneȱvil.ȱNogleȱafȱdemȱerȱhansȱgodeȱvenner,ȱogȱSørenȱ
skalȱnokȱklareȱsigȱselv,ȱmenerȱhan.ȱ
Unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund – om venskab for livet
Etȱnogetȱandetȱbilledeȱtegnerȱsigȱforȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱ
dansk,ȱidetȱdeȱiȱhøjereȱgradȱtalerȱom,ȱatȱværeȱsammenȱmedȱderesȱbedsteȱvennerȱogȱhøreȱ
sammenȱ medȱ demȱ iȱ enȱ formȱ forȱ ”broderskab”,ȱ mensȱ kriminalitetenȱ tilsyneladendeȱ erȱ
nogetȱmereȱsekundærtȱogȱisærȱerȱstartetȱmedȱafsætȱiȱforskelligeȱformerȱforȱhærværkȱiȱ
lokalområderne.ȱSaifȱfortæller,ȱatȱderȱikkeȱvarȱlangtȱfra,ȱatȱnårȱdeȱstodȱogȱhangȱsammenȱ
påȱgadehjørnerȱogȱiȱbutikscentreȱogȱkededeȱsig,ȱsåȱvarȱdetȱnemtȱatȱkasteȱdenȱførsteȱstenȱ
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gennemȱenȱbutiksrude.ȱIsærȱSaifȱåbnerȱforȱnogleȱvinkler,ȱsomȱerȱbemærkelsesværdigeȱiȱ
forståelsenȱ afȱ ungeȱ mændsȱ vejeȱ indȱ iȱ bandegrupperinger.ȱ Enȱ afȱ vinklerne,ȱ somȱ Saifȱ
fortællerȱunderȱinterviewforløbet,ȱer,ȱatȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱikkeȱ
mødesȱhjemmeȱhosȱhinandenȱefterȱskoleȱogȱomȱaftenenȱogȱiȱweekenderne.ȱDeȱmødesȱ
påȱ gadehjørnerȱ ogȱ iȱ butikscentreȱ ogȱ sidderȱ ikkeȱ hjemmeȱ hosȱ hinandenȱ ligesomȱ ”danȬ
skerne”.ȱUnderȱinterviewforløbetȱfårȱjegȱikkeȱspurgtȱindȱtil,ȱhvorforȱdetȱerȱsåledes,ȱdaȱ
Saifȱ videreȱ fortæller,ȱ atȱ vennerneȱ ofteȱ stårȱ ogȱ kederȱ sigȱ sammenȱ iȱ flokȱ ogȱ hellerȱ ikkeȱ
rigtigȱharȱnogenȱstederȱatȱgåȱhenȱogȱvære.ȱJegȱspørgerȱindȱtilȱfritidsaktiviteterȱogȱungȬ
domsklubber,ȱmenȱsomȱSaifȱforklarerȱmig,ȱsåȱlukkerȱdeȱjoȱpåȱbestemteȱtidspunkterȱomȱ
aftenen,ȱogȱderfraȱerȱderȱingenȱstederȱatȱgåȱhen.ȱIȱforlængelseȱherafȱfortællerȱSaifȱligeȬ
ledes,ȱatȱhanȱkanȱhuske,ȱatȱhanȱharȱprøvetȱatȱkommeȱindȱmangeȱsteder,ȱmenȱudenȱheld.ȱ
Hanȱkanȱtælleȱpåȱenȱhåndȱdeȱgange,ȱdetȱerȱlykkedesȱatȱkommeȱindȱpåȱetȱdiskotekȱellerȱ
enȱbar,ȱdaȱhanȱblevȱlidtȱældre.ȱȱ
ȱ

”Deȱlukkerȱikkeȱsådanȱnogenȱsomȱ osȱind,ȱhellerȱikkeȱselvomȱviȱblotȱkommerȱtoȱ

ellerȱtreȱsammen”,ȱfortællerȱSaifȱunderȱinterviewforløbet.ȱHanȱharȱflereȱgangeȱprøvetȱatȱ
kommeȱindȱpåȱbarerȱogȱdiskoteker,ȱentenȱenȱhelȱflokȱellerȱbareȱtoȬtreȱvenner,ȱmenȱhverȱ
gangȱharȱdeȱfåetȱatȱvide,ȱatȱdeȱforȱeksempelȱikkeȱharȱdenȱkorrekteȱpåklædningȱpåȱellerȱ
lignende,ȱsomȱSaifȱgodtȱvedȱbareȱerȱenȱ”undskyldningȱforȱikkeȱatȱlukkeȱdemȱind”.ȱNetȬ
opȱdisseȱvinkler,ȱhenholdsvisȱatȱdetȱikkeȱerȱmuligtȱatȱmødesȱhjemmeȱhosȱhinanden,ȱogȱ
hellerȱikkeȱoplevesȱsomȱmuligtȱatȱkommeȱindȱpåȱbarerȱogȱdiskoteker,ȱerȱforȱSaifȱtoȱafȬ
gørendeȱ faktorerȱ for,ȱ hvorforȱ deȱ ungeȱ mændȱ erȱ påȱ gadenȱ iȱ deresȱ lokalområdeȱ ogȱ erȱ
sammenȱomȱatȱståȱogȱkedeȱsigȱnetopȱiȱdenȱalder,ȱhvorȱlystenȱtilȱatȱfeste,ȱdrikkeȱogȱmødeȱ
pigerȱbegynderȱatȱtageȱform.ȱȱ
ȱ

EnȱmegetȱstorȱdelȱafȱinterviewforløbetȱmedȱSaifȱkommerȱfaktiskȱtilȱatȱhandleȱomȱ

netopȱdisseȱvinklerȱpåȱvejeȱindȱiȱenȱbandegruppering;ȱoplevelsenȱsomȱhanȱtydeligtȱkanȱ
huskeȱafȱikkeȱatȱhaveȱnogenȱstederȱatȱværeȱsammenȱmedȱsineȱvenner,ȱogȱoplevelsenȱafȱ
ikkeȱatȱkunneȱkommeȱtilȱdeltagelseȱiȱetȱungdomslivȱmedȱfester,ȱatȱdrikkeȱogȱmødeȱpiȬ
gerȱ –ȱ nogetȱ derȱ dengangȱ føltesȱ somȱ megetȱ vigtigtȱ forȱ ham.ȱ Påȱ trodsȱ af,ȱ atȱ Saifȱ nuȱ erȱ
midtȱ iȱ tyverneȱ ogȱ harȱ fåetȱ koneȱ ogȱ børnȱ ogȱ uddannelse,ȱ erȱ hansȱ opmærksomhedȱ ogȱ
erindringȱ omȱ netopȱ disseȱ forholdȱ megetȱ tætȱ påȱ ham.ȱ Hanȱ brugerȱ ikkeȱ begreberȱ somȱ
racismeȱellerȱdiskrimineringȱrettetȱmodȱetniskȱminoriteter,ȱmenȱerȱmegetȱbevidstȱom,ȱatȱ
derȱerȱhamȱogȱhansȱvenner,ȱsomȱserȱudȱpåȱenȱsærligȱmådeȱogȱderforȱbliverȱudelukket,ȱ
mensȱderȱerȱandreȱ”danskere”,ȱsomȱserȱanderledesȱudȱogȱderforȱkanȱkommeȱindȱiȱdeȱ
eftertragtedeȱfællesskaber,ȱsomȱtilbydesȱtilȱungdommenȱiȱdetȱdanskeȱsamfund.ȱȱ
ȱ

Bemærkelsesværdigtȱ erȱ også,ȱ atȱ iȱ netopȱ denneȱ tidsperiode,ȱ hvorȱ bådeȱ Saifȱ ogȱ

Henryȱerȱiȱderesȱbegyndendeȱungdom,ȱmisterȱdeȱogsåȱbeggeȱinteressenȱforȱderesȱsportȱ
ogȱfritidsaktiviteter,ȱsomȱdeȱellersȱbeggeȱgiverȱudtrykȱfor,ȱatȱdeȱharȱdyrketȱheleȱderesȱ
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barndomslivȱmedȱstorȱ glædeȱogȱ energi.ȱSomȱHenryȱfortæller,ȱ hængerȱ intensivȱ bokseȬ
træningȱikkeȱsammenȱmedȱatȱhængeȱudȱmedȱvennerȱogȱdrikke.ȱBevægelserneȱindȱiȱenȱ
bandegrupperingȱ fortællesȱ ikkeȱ somȱ enȱ lineærȱ bevægelseȱ fremȱ modȱ nogetȱ bestemt,ȱ
menȱhandlerȱmereȱomȱatȱværeȱenȱløsȱgruppeȱafȱvenner,ȱderȱhængerȱudȱsammen,ȱogȱpåȱ
etȱellerȱandetȱ(ubestemt)ȱtidspunktȱbevægerȱgruppenȱsigȱindȱiȱdenȱtilsyneladendeȱalleȬ
redeȱeksisterendeȱbandegrupperingȱiȱboligområdet,ȱhvorȱbådeȱ ældreȱbrødreȱogȱ ældreȱ
fætreȱligeledesȱfærdes.ȱȱ
Detȱserȱsåledesȱudȱtil,ȱatȱmanȱsomȱungȱmandȱiȱ13ȱårsȱalderenȱved,ȱatȱderȱeksistererȱenȱ
bandegrupperingȱiȱensȱegetȱboligområdeȱogȱharȱmåskeȱogsåȱkendskabȱtil,ȱhvilkeȱældreȱ
brødreȱ ogȱ ældreȱ vennerȱ derȱ erȱ medlemmerȱ afȱ bandegrupperingen,ȱ ogȱ derfraȱ åbnesȱ
døreneȱindȱtilȱetȱfællesskab,ȱhvorȱmanȱkanȱ væreȱogȱsamtidigȱfåȱmulighedȱforȱ atȱværeȱ
sammenȱmedȱsineȱvenner,ȱfeste,ȱdrikkeȱogȱmødeȱpiger.ȱȱ
ȱ

Henryȱgørȱmigȱunderȱinterviewforløbetȱopmærksomȱpå,ȱatȱ”detȱmedȱkriminaliteȬ

tenȱ ikkeȱ erȱ særligȱ vigtigt”.ȱ Vennerneȱ ogȱ broderskabetȱ erȱ tilȱ gengældȱ detȱ vigtigsteȱ forȱ
netopȱ deȱ ungeȱ medȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ ogȱ harȱ væretȱ deresȱ vejeȱ indȱ iȱ forskelligeȱ
bandegrupperingerȱiȱdeȱlokaleȱboligområder:ȱ
ȱ
”Henry:ȱ…ȱAltså,ȱduȱtagerȱheltȱfejl…ȱdetȱhandlerȱikkeȱomȱkriminalitetȱ
Interviewer:ȱNåȱokȱok,ȱhvadȱtænkerȱduȱså,ȱdetȱhandlerȱom?ȱ
Henry:ȱJamenȱdetȱerȱjoȱensȱbedsteȱvenner.ȱViȱharȱjoȱgåetȱiȱbørnehaveȱogȱskoleȱsammenȱogȱ
kendtȱhinandenȱaltid.ȱSåȱja,ȱdetȱerȱetȱbroderskab,ȱforstårȱdu?ȱ
Interviewer:ȱJa,ȱdetȱtrorȱjeg,ȱatȱjegȱforstår…”ȱ(InterviewȱmedȱHenry).ȱ
ȱ
OgsåȱHans,ȱsomȱendnuȱerȱganskeȱung,ȱfortællerȱomȱnetopȱbetydningenȱafȱatȱværeȱvenȬ
nerȱogȱværeȱderȱforȱhinanden,ȱuansetȱhvadȱderȱsker.ȱManȱskalȱaltidȱstilleȱopȱforȱhinanȬ
den,ȱ selvomȱ detȱ forbliverȱ lidtȱ uklart,ȱ hvadȱ detȱ er,ȱ manȱ egentligȱ skalȱ stilleȱ opȱ til.ȱ Detȱ
sammeȱgælderȱforȱKurt,ȱsomȱdogȱikkeȱfortællerȱsåȱmegetȱunderȱinterviewforløbetȱomȱ
netopȱdette.ȱHanȱberetterȱblotȱom,ȱatȱdetȱhandlerȱomȱvenskabersȱbetydning,ȱsomȱ”gårȱ
foranȱaltȱandet”.ȱDetȱsammeȱgælderȱforȱJespersȱfortælling,ȱhvorȱnetopȱvenskaberneȱogȱ
samværetȱmedȱvennerneȱerȱdetȱallervigtigste.ȱMenȱikkeȱtilfældigeȱvenner,ȱdetȱskalȱværeȱ
venner,ȱ somȱ erȱ iȱ denȱ sammeȱ bandegruppering,ȱ ogȱ somȱ manȱ altidȱ harȱ væretȱ sammenȱ
med.ȱ
ȱ

Abdalla,ȱSaifȱogȱHenry,ȱsomȱjoȱalleȱtreȱerȱkommetȱopȱiȱtyverne,ȱerȱmereȱspecifikkeȱ

om,ȱhvadȱbroderskabȱogȱvenskabȱbetyderȱunderȱinterviewforløbeneȱmedȱdem.ȱManȱerȱ
sammenȱ medȱ sineȱ venner,ȱ somȱ manȱ harȱ kendtȱ heleȱ sitȱ livȱ ogȱ erȱ voksetȱ opȱ sammenȱ
med,ȱharȱgåetȱiȱdaginstitutionȱogȱskoleȱmedȱogȱtilbragtȱalȱsinȱfritidȱsammenȱmed.ȱDisseȱ
barndomsvennerȱerȱdeȱsamme,ȱsomȱerȱfulgtȱmedȱindȱiȱenȱbandegruppering,ȱogȱdenneȱ
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bandegrupperingȱ hørerȱ tilȱ iȱ detȱ selvsammeȱ lokalområde,ȱ hvorȱ manȱ erȱ fødtȱ ogȱ voksetȱ
op.ȱDerȱerȱsåledesȱbådeȱetȱstærktȱbarndomsȱȬogȱlivsvenskabȱsåvelȱsomȱetȱlokaltȱforanȬ
kretȱtilhørsforhold,ȱderȱerȱafgørendeȱforȱoplevelsenȱafȱatȱhøreȱtilȱiȱenȱbandegruppering,ȱ
ogȱtilsyneladendeȱikkeȱspecieltȱenȱoptagethedȱafȱkriminalitetȱogȱkriminelleȱhandlinger,ȱ
somȱafgørȱdeȱungeȱmændsȱovervejelserȱiȱforholdȱtilȱatȱværeȱiȱenȱbandegruppering.ȱ
ȱ

DeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱhandlerȱsåledesȱtilsyneȬ

ladendeȱ ikkeȱ aleneȱ og/ellerȱ påȱ tværsȱ afȱ forskelligeȱ byȬȱ ogȱ boligområder,ȱ såledesȱ somȱ
datamaterialetȱindikererȱiȱforholdȱtilȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund.ȱDerȱ
erȱingenȱafȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱiȱdatamaterialet,ȱderȱfortællerȱ
omȱatȱbevægeȱ sigȱudenȱ forȱ egetȱ lokaleȱ boligområdeȱogȱ tilknytteȱsigȱ enȱbandegruppeȬ
ringȱ etȱandetȱstedȱ påȱlandkortet.ȱLigeledesȱharȱflereȱafȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱ etȬ
niskȱ baggrundȱ ogsåȱ storebrødre,ȱ ældreȱ vennerȱ ogȱ fætre,ȱ somȱ erȱ tilknyttetȱ denȱ selvsȬ
ammeȱbandegruppering,ȱogȱnetopȱdetteȱharȱogsåȱværetȱenȱvejȱindȱiȱdenȱlokaleȱbandeȬ
gruppering.ȱȱ
ȱ

ForȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱharȱderesȱbevægelserȱindȱiȱbanȬ

degrupperinger,ȱ virketȱ nærmestȱ tilfældigȱ ogȱ vilkårlig,ȱ ogȱ iȱ højereȱ gradȱ forbundetȱ tilȱ
kriminalitetsadfærd,ȱendȱetȱegentligtȱønskeȱomȱatȱtilhøreȱenȱbestemtȱgruppering.ȱHverȬ
kenȱMartin,ȱDaniel,ȱOskarȱellerȱSørenȱgørȱsærligtȱmegetȱudȱafȱatȱfortælleȱomȱvenskaberȱ
sidenȱ barndommenȱ ellerȱ stærkeȱfølelserȱforȱ etȱ særligtȱboligområde,ȱdeȱ erȱ voksetȱ opȱ i.ȱ
Snarereȱtværtimodȱerȱdetȱtilsyneladendeȱmuligtȱatȱgåȱindȱiȱenȱbandegruppering,ȱogȱnårȱ
denȱikkeȱleverȱopȱtilȱforventningerne,ȱsåȱkanȱmanȱforladeȱdenȱigen.ȱMartinȱharȱprøvetȱ
netopȱ detteȱ ogȱ fortællerȱ omȱ detȱ undervejsȱ iȱ interviewforløbet.ȱ Jordenȱ harȱ flereȱ gangeȱ
”brændtȱunderȱham”ȱiȱnetopȱdenȱsammenhæng,ȱfordiȱnogleȱblevȱsureȱover,ȱatȱhanȱforȬ
lodȱgrupperingenȱogȱgikȱtilȱenȱanden,ȱhvorȱhanȱforventedeȱatȱfåȱetȱbedreȱtilbud,ȱogsåȱ
selvomȱhanȱ”skulleȱtageȱbusȱogȱtogȱlangvejs”.ȱȱ
ȱ

NetopȱogsåȱMartinȱerȱdenȱenesteȱafȱdeȱungeȱmændȱiȱforskningsprojektet,ȱsomȱharȱ

prøvetȱ atȱ fåȱ hjælpȱ tilȱ atȱ kommeȱ udȱ afȱ enȱ bandegrupperingȱ gennemȱ regeringensȱ exitȬ
programȱiȱenȱperiode,ȱhvorȱalleȱvarȱefterȱham,ȱogȱhanȱhavdeȱbrugȱforȱhjælpȱtilȱatȱkomȬ
meȱvækȱ”fraȱdetȱhele”.ȱMenȱMartinsȱoplevelseȱafȱdetteȱforløbȱvar,ȱatȱdetȱkunneȱhanȱsletȱ
ikkeȱbrugeȱtilȱnoget.ȱDetȱvilleȱtageȱaltȱforȱlangȱtid,ȱogȱhanȱhavdeȱbrugȱforȱhjælpȱnetopȱ
herȱogȱnu,ȱfordiȱderȱvarȱnogleȱefterȱham.ȱSåȱselvomȱMartinȱhavdeȱsamtalerȱmedȱfagperȬ
sonerȱiȱforbindelseȱmedȱexitprogrammet,ȱsåȱfølteȱhanȱikke,ȱatȱdetȱblevȱtagetȱtilstrækkeȬ
ligtȱalvorligt,ȱogȱsletȱikkeȱatȱderȱkunneȱhandlesȱsåȱhurtigt,ȱsomȱhanȱmente,ȱderȱvarȱbrugȱ
for,ȱ ogȱ valgteȱ derforȱ atȱ klareȱ sigȱ selvȱ ogȱ selvȱ ordneȱ sineȱ problemer.ȱ Detȱ harȱ konkretȱ
betydet,ȱatȱMartinȱharȱlevetȱrundtȱomkringȱogȱheleȱtidenȱiȱenȱperiodeȱværetȱiȱbevægelȬ
se,ȱfordiȱdenȱbandegruppering,ȱhanȱvalgteȱatȱforlade,ȱvarȱ”efterȱham”.ȱDetȱvarȱenȱstresȬ
sendeȱtidȱforȱMartin,ȱfortællerȱhan,ȱsamtidigȱmedȱatȱhanȱudtrykkerȱenȱmistroȱoverȱforȱ
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systemetsȱmådeȱatȱhjælpeȱpå.ȱMartinȱendteȱmedȱatȱklareȱsagenȱselvȱogȱtageȱkonsekvenȬ
senȱaf,ȱatȱhanȱikkeȱsynes,ȱhanȱkunneȱfåȱtilstrækkeligȱhjælpȱiȱdetȱtempo,ȱhanȱmenteȱvarȱ
nødvendigt:ȱ
ȱ
”Interviewer:ȱHvordanȱklaredeȱduȱdetȱselv?ȱ
Martin:ȱJa,ȱjegȱgikȱunderȱjorden…ȱboedeȱforskelligeȱsteder,ȱmenȱgikȱsletȱikkeȱudȱpåȱgaden.ȱ
Hverkenȱomȱdagenȱellerȱomȱnatten.ȱBlevȱbareȱdér.ȱ
Interviewer:ȱHvordanȱfandtȱduȱudȱaf,ȱatȱduȱnuȱkunneȱgåȱpåȱgadenȱigen?ȱ
Martin:ȱDetȱvarȱderȱnogen,ȱderȱfortalteȱmig,ȱogȱsåȱkunneȱjegȱværeȱudeȱigen.ȱSÅȱvarȱdetȱ
slutȱikk?”ȱ(InterviewȱmedȱMartin).ȱ
ȱ
Sørenȱharȱogsåȱbevægetȱsigȱrundtȱmellemȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱmenȱharȱikkeȱ
enȱoplevelseȱaf,ȱatȱdetȱharȱværetȱvanskeligtȱforȱham.ȱHanȱkenderȱnogleȱdetȱeneȱstedȱogȱ
nogleȱdetȱandetȱsted,ȱogȱder,ȱhvorȱderȱvarȱmulighederȱforȱham,ȱbevægedeȱhanȱsigȱhen,ȱ
nårȱhanȱhavdeȱlyst.ȱ
ȱ

BådeȱMartin,ȱDaniel,ȱOskarȱogȱSørensȱfortællingerȱomȱbevægelserȱrundtȱom,ȱiȱogȱ

påȱvejȱiȱforskelligeȱbandegrupperingerȱmedvirkerȱogsåȱsamtidigȱtilȱatȱindkredse,ȱatȱderȱ
erȱflereȱogȱsamtidigeȱmåderȱatȱværeȱtilknyttetȱenȱbandegrupperingȱpåȱ–ȱdetȱerȱsåledesȱ
ikkeȱsådan,ȱatȱentenȱerȱmanȱiȱenȱbandegruppering,ȱellerȱogsåȱerȱmanȱikke.ȱDetȱerȱtilsyȬ
neladendeȱmuligtȱatȱværeȱløstȱtilknyttetȱmedȱafsætȱiȱvurderingerȱaf,ȱhvadȱderȱkanȱbetaȬ
leȱsigȱforȱenȱselvȱogȱforȱdenȱpågældendeȱbandegruppering,ȱudenȱatȱmanȱpåȱnogenȱmåȬ
deȱoplever,ȱatȱdetteȱerȱforȱrestenȱafȱlivet.ȱDetȱserȱiȱhøjereȱgradȱudȱtil,ȱatȱnetopȱdeȱkrimiȬ
nelleȱaspekterȱherȱerȱiȱsærligȱfokus.ȱHvadȱmanȱgensidigtȱkanȱbrugeȱhinandenȱtilȱmedȱ
henblikȱpåȱatȱopnåȱbelønningȱgennemȱkriminelleȱhandlinger,ȱogȱiȱdetȱøjeblikȱmanȱikkeȱ
synes,ȱ manȱ kanȱ brugeȱ hinandenȱ mereȱ tilȱ dette,ȱ ellerȱ hellereȱ vilȱ tilslutteȱ sigȱ enȱ andenȱ
gruppering,ȱforladesȱgruppen.ȱDanielsȱfortællingerȱomȱsitȱtidligeȱungdomsȬȱogȱvoksenȬ
livȱmedvirkerȱtilȱatȱunderbyggeȱdisseȱantagelser,ȱidetȱhanȱnetopȱikkeȱoplever,ȱatȱhanȱpåȱ
nogetȱ tidspunktȱ harȱ tilhørtȱ enȱ særligȱ bandegruppering,ȱ ogȱ ejȱ hellerȱ harȱ haftȱ interesseȱ
heri.ȱHanȱfortællerȱomȱatȱhaveȱbevægetȱsigȱaleneȱmedȱafsætȱiȱsigȱselvȱogȱsineȱegneȱbeȬ
hov,ȱogȱindimellemȱharȱhansȱvejeȱkrydsetȱandreȱungeȱmænd,ȱderȱharȱværetȱiȱenȱbandeȱ
og/ellerȱrockergruppering,ȱogȱDanielȱharȱslåetȱ følgeskabȱiȱkortereȱellerȱlængereȱperioȬ
derȱudenȱpåȱnogenȱmådeȱatȱopleveȱdetȱsomȱvenskabȱforȱlivetȱellerȱetȱbroderskab,ȱhvorȱ
hanȱ gerneȱ villeȱ væreȱ med,ȱ ogȱ hvorȱ manȱ stilledeȱ opȱ forȱ hinanden.ȱ Danielȱ erȱ førstȱ ogȱ
fremmestȱ sigȱ selv,ȱ fortællerȱ han,ȱ ogȱ klarerȱ altȱ selvȱ herȱ iȱ livet.ȱ Hanȱ harȱ somȱ udgangsȬ
punktȱhellerȱikkeȱbrugȱforȱnogenȱtilȱatȱbegåȱkriminalitetȱsammenȱmed,ȱdaȱhanȱikkeȱerȱ
bangeȱ forȱ nogetȱ herȱ iȱ livetȱ ogȱ sagtensȱ kanȱ foretageȱ eventuelleȱ kriminelleȱ handlingerȱ
selv,ȱellerȱsammenȱmedȱenȱvenȱellerȱto.ȱSåledesȱharȱdetȱværetȱforȱDanielȱsidenȱdeȱtidliȬ
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geȱungdomsår,ȱogȱnu,ȱhvorȱhanȱerȱsidstȱiȱtyverne,ȱharȱhanȱingenȱoplevelseȱaf,ȱatȱdetteȱ
skalȱændres.ȱDanielȱbringerȱsletȱikkeȱbegreberȱellerȱfortællingerȱiȱspilȱomȱloyalitet,ȱbroȬ
derskab,ȱlokaleȱtilhørsforholdȱellerȱblotȱatȱhaveȱbrugȱforȱfællesskabetȱmedȱdeȱandreȱiȱenȱ
bandegruppering.ȱDanielȱerȱsinȱegenȱogȱbevægerȱsigȱalene.ȱHanȱharȱflereȱgodeȱvennerȱ
ogȱfortællerȱselv,ȱatȱhanȱførstȱogȱfremmestȱlæggerȱvægtȱpåȱatȱværeȱenȱgodȱkammerat,ȱ
manȱ kanȱ stoleȱ på,ȱ menȱ bringerȱ ikkeȱ detteȱ videreȱ tilȱ etȱ fællesskab,ȱ hvorȱ manȱ uansetȱ
hvadȱstillerȱopȱforȱhinandenȱaltid.ȱDanielȱfortællerȱselvȱunderȱinterviewforløbet,ȱatȱhanȱ
flereȱgangeȱharȱovervejet,ȱomȱhanȱskulleȱtilknytteȱsigȱenȱrockergruppering,ȱmenȱdetȱerȱ
blotȱblevetȱvedȱtanken.ȱDetȱerȱnokȱbedst,ȱatȱhanȱladerȱværeȱmedȱdette,ȱfortællerȱDanielȱ
bevidstȱom,ȱatȱhanȱsynesȱhanȱklarerȱsigȱbedstȱselvȱherȱiȱtilværelsen.ȱȱ
ȱ

EnȱbandegrupperingȱserȱsåledesȱikkeȱudȱtilȱatȱværeȱenȱfastȱsammentømretȱgrupȬ

pering,ȱmenȱderimod,ȱisærȱmedȱafsætȱiȱDaniel,ȱMartin,ȱOskarȱogȱSørensȱfortællinger,ȱenȱ
gruppering,ȱderȱkanȱbeståȱafȱmangeȱforskelligeȱformerȱforȱdeltagelse,ȱfraȱudeȱiȱperiferiȬ
enȱmedȱenȱløsȱtilknytning,ȱhvorȱderȱforhandlesȱomȱforskelligeȱformerȱforȱtilknytningȱtilȱ
gruppen,ȱtilȱbevægelserȱfraȱdenȱeneȱgruppeȱtilȱdenȱandenȱogȱvidereȱoverȱtilȱenȱmegetȱ
stærkȱfølelsesmæssigȱoplevelseȱaf,ȱatȱ”detteȱerȱmineȱbrødre,ȱogȱherȱhørerȱjegȱtilȱogȱstilȬ
lerȱ opȱ forȱ livetȱ uansetȱ hvad”,ȱ såledesȱ somȱ bådeȱ Henry,ȱ Saif,ȱ Abdalla,ȱ Hans,ȱ Kurtȱ ogȱ
Jesperȱfortællerȱunderȱderesȱrespektiveȱinterviewforløb.ȱMedȱafsætȱiȱderesȱfortællingerȱ
ogȱderesȱperspektiverȱerȱdetȱtydeligt,ȱatȱderesȱoplevelserȱafȱtilknytningȱogȱplaceringȱiȱ
enȱ bandegrupperingȱ erȱ væsentligȱ anderledesȱ endȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ
baggrundȱfortæller.ȱHerȱerȱdetȱvennerne,ȱvenskabetȱogȱselveȱlivsfortællingen,ȱderȱerȱdetȱ
centrale.ȱȱ
Kan man forlade en bandegruppering igen?
Livsfortællingenȱhandlerȱiȱdenneȱsammenhængȱomȱenȱformȱforȱfortællingȱomȱatȱhøreȱ
tilȱetȱsærligtȱsted,ȱafgrænsetȱfraȱandreȱsteder,ȱogȱhvorȱnogleȱ(særligt)ȱudvalgteȱerȱindenȬ
for,ȱmensȱ alleȱ andreȱ erȱ udenforȱ detteȱsted.ȱStedetȱbehøverȱikkeȱnødvendigvisȱatȱværeȱ
eksplicitȱfysisk,ȱmenȱtagerȱforȱalleȱseksȱvedkommendeȱafsætȱiȱdeȱlokaleȱboligområder,ȱ
hvorȱ deȱ erȱ voksetȱ op,ȱ ogȱ hvorfraȱ deresȱ bandegrupperingerȱ erȱ funderet.ȱ Netopȱ detteȱ
stedȱerȱafgrænsetȱfraȱandreȱstederȱgennemȱderesȱfortællingerȱafȱtilsyneladendeȱusynliȬ
geȱgrænser,ȱsomȱkunȱdeȱselvȱkenderȱtil,ȱogȱerȱderesȱtilhørsstederȱadskiltȱfraȱomverden.ȱ
Dem,ȱderȱerȱvennerȱforȱlivetȱogȱtilhørerȱbroderskabet,ȱhørerȱtilȱindenforȱgrænsen,ȱmensȱ
alleȱ andreȱ erȱ udenfor,ȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ somȱ fjender,ȱ menȱ blotȱ udenforȱ ogȱ omfattesȱ
ikkeȱ afȱ broderskabetȱ ogȱ loyalitetsfølelserne.ȱ Derforȱ kanȱ manȱ sagtensȱ væreȱ vennerȱ ogȱ
bekendteȱ medȱ andre,ȱ såledesȱ somȱ Abdallasȱ fortællingȱ belyserȱ underȱ interviewetȱ medȱ
ham.ȱHanȱharȱmangeȱvennerȱogȱbekendteȱiȱbyen,ȱfølerȱsigȱafholdtȱogȱrespekteretȱudenȱ
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forȱ grænsen,ȱ udenȱ atȱ deȱ mangeȱ vennerȱ ogȱ bekendteȱ nødvendigvisȱ hørerȱ tilȱ indenforȱ
grænsenȱiȱhansȱtilhørssted,ȱhansȱbandegruppering.ȱ
ȱ

Netopȱdenneȱlivsfortællingȱoplevesȱsomȱenȱstærkȱfølelseȱhosȱdeȱseksȱungeȱmændȱ

påȱhverȱderesȱmådeȱogȱmedȱforskelligȱtyngdeȱogȱomfang,ȱpåȱtværsȱafȱatȱdeȱalleȱborȱiȱ
forskelligeȱboligområderȱogȱtilhørerȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱmenȱdenȱtræderȱtilȱ
gengældȱfremȱsomȱnoget,ȱdeȱalleȱvægterȱmegetȱhøjtȱogȱharȱtilȱfællesȱsomȱgrundlagȱforȱ
atȱ væreȱ tilknyttetȱ enȱ bandegruppering.ȱ Livsfortællingenȱ omȱ atȱ høreȱ tilȱ sammenȱ medȱ
vennerneȱ iȱ etȱ specifiktȱ broderskabȱ gårȱ forudȱ ogȱ foranȱ altȱ andet,ȱ erȱ meningsskabendeȱ
forȱ deȱ ungeȱ mændȱ ogȱ skaberȱ tilsyneladendeȱ grundlagȱ ogȱ mulighedȱ forȱ atȱ handleȱ påȱ
bestemteȱmåderȱiȱtilværelsen.ȱ”Manȱstillerȱaltidȱop,ȱuansetȱhvad”,ȱfortællerȱHenryȱunȬ
derȱ interviewforløbet,ȱ ogȱ daȱ viȱ udforskerȱ detteȱ sammenȱ underȱ interviewet,ȱ fortællerȱ
Henry,ȱatȱvennerneȱkommerȱforanȱaltȱandet,ȱbådeȱfamilie,ȱkæreste,ȱuddannelseȱogȱarȬ
bejde.ȱȱ
ȱ

MedȱSaifȱspørgerȱjegȱindȱtil,ȱomȱdetȱerȱmuligtȱatȱvælgeȱatȱforladeȱdenȱbandegrupȬ

pering,ȱmanȱtilhører,ȱsetȱiȱlysetȱafȱatȱhanȱnuȱharȱfåetȱkoneȱogȱsmåȱbørn.ȱ
Saifȱfortæller,ȱatȱdetteȱikkeȱerȱenȱmulighed,ȱhanȱ harȱhverkenȱlystȱtilȱatȱforladeȱbandeȬ
grupperingenȱ ogȱ harȱ sletȱ hellerȱ ikkeȱ overvejelserȱ herom.ȱ Hanȱ fortæller,ȱ atȱ hvisȱ manȱ
ikkeȱvarȱiȱbandegrupperingen,ȱsåȱvarȱmanȱjoȱ”venneløsȱogȱaleneȱiȱverden”,ȱhvilketȱtyȬ
deligvistȱikkeȱerȱetȱgodtȱstedȱatȱståȱiȱtilværelsen,ȱhellerȱikkeȱselvomȱmanȱharȱkone,ȱbørnȱ
ogȱfamilie.ȱȱ
ȱ

Bemærkelsesværdigtȱ erȱ det,ȱ atȱ ingenȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ medȱ andenȱ etniskȱ bagȬ

grundȱ endȱ danskȱ giverȱ udtrykȱ forȱ atȱ villeȱ forladeȱ enȱ bandegruppering,ȱ hellerȱ ikkeȱ
selvomȱnogleȱafȱdemȱnuȱerȱmidtȱiȱtyverne,ȱharȱfåetȱarbejde,ȱkærester,ȱkoneȱogȱbørn.ȱEnȱ
bandegrupperingȱerȱnogetȱmanȱbliverȱiȱrestenȱafȱsitȱliv,ȱfortællerȱHenryȱmigȱunderȱinȬ
terviewforløbet,ȱogȱmanȱstillerȱopȱforȱsineȱvenner,ȱnårȱdeȱharȱbrugȱforȱdetȱogȱkalderȱpåȱ
en,ȱuansetȱhvad:ȱ
ȱ
”Sp:ȱHvadȱsåȱnårȱduȱnuȱharȱfåetȱarbejde,ȱogȱderȱbliverȱkaldtȱpåȱdinȱhjælp,ȱhvadȱgørȱduȱså?ȱ
Sv:ȱJa,ȱmenȱmanȱstillerȱaltidȱopȱforȱsineȱvenner”ȱ(Citat,ȱinterviewforløbȱmedȱHenry).ȱ
ȱ
HellerȱikkeȱAbdallaȱogȱSaif,ȱsomȱligeledesȱerȱoppeȱiȱtyverne,ȱharȱnogenȱoplevelseȱaf,ȱatȱ
deȱenȱdagȱskalȱforladeȱdenȱbandegruppering,ȱdeȱpåȱforskelligȱvisȱtilhører.ȱ
ȱ

Netopȱ herȱ træderȱ betydningenȱ afȱ samvær,ȱ venskabȱ ogȱ broderskabȱ indȱ iȱ bandeȬ

grupperingen,ȱidetȱdetȱjoȱerȱensȱbedsteȱvenner,ȱderȱerȱiȱdenȱbandegruppering,ȱsomȱdeȱ
ungeȱmændȱbefinderȱsigȱi,ȱogȱdetȱoplevesȱderforȱsomȱmeningsfuldtȱatȱværeȱsammenȱiȱ
denȱgruppering.ȱDetȱerȱnetopȱiȱdenneȱgruppering,ȱatȱvenskaberȱfolderȱsigȱud,ȱogȱsamȬ
værȱforegårȱalleȱvennerneȱimellem.ȱȱ
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Henryȱ fortæller,ȱ atȱ detȱ erȱ godtȱ atȱ haveȱ etȱ stedȱ atȱ mødesȱ ogȱ hængeȱ udȱ sammen,ȱ

høreȱmusik,ȱinvitereȱpiger,ȱdrikkeȱogȱhyggeȱsigȱsammen.ȱDetȱerȱetȱtilhørsstedȱogȱsamtiȬ
digȱensȱbedsteȱvenner,ȱmanȱerȱsammenȱmed.ȱ
ȱ

Netopȱ detteȱ forhold,ȱ atȱ deȱ ungeȱ mændȱ ikkeȱ oplever,ȱ atȱ deȱ påȱ etȱ tidspunktȱ skalȱ

forladeȱ denȱ bandegruppering,ȱ deȱ opleverȱ atȱ tilhøre,ȱ erȱ ganskeȱ bemærkelsesværdigtȱ iȱ
datamaterialetȱ ogȱ træderȱ entydigtȱ fremȱ blandtȱ bådeȱ Hans,ȱ Henry,ȱ Saif,ȱ Abdalla,ȱ Kurtȱ
ogȱJesper.ȱAbdallaȱfortællerȱhertil,ȱatȱnetopȱhverdagenȱiȱenȱbandegrupperingȱogsåȱerȱetȱ
særligtȱstedȱatȱhøreȱtil,ȱadskiltȱfraȱandreȱstederȱogȱområder,ȱogȱetȱstedȱderȱafføderȱreȬ
spektȱ fraȱ andre,ȱ bådeȱ demȱ derȱ ikkeȱ hørerȱ tilȱ sammeȱ sted,ȱ ogȱ fraȱ demȱ derȱ erȱ iȱ sammeȱ
bandegruppering,ȱomȱendȱdetȱtilsyneladendeȱerȱforskelligeȱformerȱforȱrespekt.ȱDenȱeneȱ
formȱ forȱ respekt,ȱ somȱ Abdallaȱ beretterȱ om,ȱ erȱ alleȱ deȱ mennesker,ȱ somȱ kenderȱ ham,ȱ
menȱ somȱ ikkeȱ erȱ medȱ iȱ Abdallasȱ bandegruppering.ȱ Folkȱ manȱ møderȱ påȱ gaden,ȱ harȱ
kendskabȱtilȱogȱerȱbekendteȱmedȱogȱfolkȱpåȱbarerȱogȱcafeerȱogȱiȱandreȱforskelligeȱsociaȬ
leȱsammenhænge,ȱsomȱved,ȱatȱAbdallaȱerȱiȱenȱspecifikȱbandegruppering.ȱDetteȱafføderȱ
respektȱogȱgiverȱogsåȱsamtidigȱenȱrækkeȱprivilegier,ȱidetȱAbdallaȱforȱeksempelȱoplever,ȱ
atȱdetȱ”åbnerȱdøre”ȱforȱhamȱrundtȱomkring,ȱatȱhanȱaltidȱkanȱkommeȱind,ȱhvorȱhanȱgerȬ
neȱvil,ȱforȱeksempelȱpåȱenȱbar,ȱhvorȱderȱerȱproppetȱmedȱmennesker,ȱogȱligeledesȱatȱdisȬ
seȱprivilegierȱogsåȱbetyder,ȱatȱfolkȱomkringȱhamȱadvarerȱham,ȱhvisȱpolitietȱerȱiȱnærheȬ
den,ȱsåȱhanȱkanȱ nåȱatȱkommeȱvæk.ȱAbdallaȱharȱsåledesȱgennemȱsinȱtilknytningȱtilȱ enȱ
særligȱbandegrupperingȱerfaret,ȱatȱdetȱgiverȱhamȱenȱrækkeȱmulighederȱiȱsamværȱmedȱ
andreȱmennesker,ȱogȱatȱdetȱafføderȱrespektȱomkringȱhansȱperson.ȱAbdallaȱkenderȱikkeȱ
tilȱatȱståȱiȱenȱdørȱtilȱetȱdiskotekȱogȱikkeȱbliveȱlukketȱindȱ–ȱsnarereȱtværtimodȱharȱhanȱenȱ
oplevelseȱaf,ȱatȱhanȱbliverȱlukketȱind,ȱnetopȱfordiȱhanȱerȱden,ȱhanȱer,ȱogȱatȱhanȱligeledesȱ
bliverȱadvaretȱom,ȱhvisȱpolitietȱerȱiȱnærheden,ȱogsåȱselvomȱpolitietȱikkeȱnødvendigvisȱ
erȱefterȱham,ȱmenȱblotȱsåȱhanȱkanȱundgåȱproblemer.ȱȱ
ȱ

Livsfortællingenȱ erȱ næretȱ ogȱ udvikletȱ gennemȱ mangeȱ årȱ sammenȱ medȱ venner,ȱ

manȱ harȱ kendtȱ sidenȱ børnehaven.ȱ Livsfortællingenȱ handlerȱ omȱ enȱ fortællingȱ omȱ atȱ
høreȱtilȱetȱbestemtȱstedȱiȱverdenȱsammenȱmedȱmennesker,ȱderȱmegetȱtydeligtȱholderȱafȱ
enȱ ogȱ vilȱ gøreȱ altȱ forȱ enȱ –ȱ ogȱ omvendt.ȱ Livsfortællingenȱ handlerȱ ogsåȱ om,ȱ atȱ detȱ erȱ
nødvendigtȱatȱværeȱsammenȱpåȱsærligeȱmåder,ȱdaȱmanȱellersȱerȱaleneȱiȱverdenȱ–ȱsomȱ
ikkeȱoplevesȱsomȱenȱrarȱfølelseȱatȱtænkeȱpå.ȱLivsfortællingenȱhandlerȱtilȱgengældȱtilsyȬ
neladendeȱikkeȱomȱkriminalitetȱ–ȱikkeȱsærligȱmegetȱiȱhvertȱfaldȱ–ȱsomȱHenryȱforklarerȱ
migȱunderȱinterviewforløbet,ȱmenȱomȱsammenholdȱogȱetȱstedȱatȱvære,ȱhvorȱderȱerȱgodtȱ
ogȱrartȱsomȱgrundlagȱforȱensȱegenȱtilværelse.ȱOgȱlivsfortællingenȱerȱogsåȱudvikletȱgenȬ
nemȱoplevelser,ȱmanȱharȱhaftȱsammen,ȱhvorafȱnogleȱafȱdisseȱoplevelserȱharȱværetȱmedȱ
livetȱ somȱ indsats,ȱ ogȱ hvorȱ manȱ harȱ hjulpetȱ ogȱ forsvaretȱ hinanden.ȱ Mennesker,ȱ somȱ
manȱ erȱ uvennerȱ med,ȱ udenȱ forȱ ensȱ egenȱ bandegruppering,ȱ somȱ manȱ jager,ȱ ellerȱ somȱ
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jagerȱenȱmedȱtruslerȱomȱvold,ȱslåskampeȱogȱvåben.ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱdeltaȬ
gerȱiȱinterviewforløbene,ȱberetterȱomȱnetopȱdisseȱbegivenheder,ȱhvorȱdeȱharȱværetȱopȬ
peȱatȱslåsȱmodȱandre,ȱderȱikkeȱhørteȱtilȱiȱderesȱegenȱbandegruppering;ȱslåskampeȱderȱ
bådeȱharȱinvolveretȱ våbenȱogȱvoldsommeȱ tæsk,ȱ derȱharȱ afstedkommetȱfysiskeȱskaderȱ
påȱbådeȱkropȱogȱsjæl.ȱFlereȱafȱdeȱungeȱfortæller,ȱatȱdeȱharȱoplevetȱatȱbliveȱskudtȱpåȱflereȱ
gangeȱogȱligeledesȱharȱskaderȱefterȱskudȬȱellerȱvoldsepisoder.ȱȱ
ȱ

Derȱerȱtilsyneladendeȱnogetȱforskelligtȱpåȱspil,ȱogȱderȱhandlesȱforskelligtȱiȱhverȬ

dagensȱ livspraksis,ȱ afhængigtȱ afȱ hvilkenȱ betydningȱ hverdagenȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ
tillæggesȱafȱdeȱungeȱmænd.ȱȱ
ȱ

Iȱenȱdanskȱsammenhængȱserȱdetȱsåledesȱudȱtil,ȱatȱnetopȱbeggeȱmåderȱatȱdeltageȱiȱ

enȱ bandegrupperingȱ erȱ tilȱ stede,ȱ ogȱ såȱ atȱ sigeȱ gårȱ håndȱ iȱ håndȱ sammenȱ iȱ hverdagensȱ
levedeȱlivȱiȱdeȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱȱ
Toȱmåderȱatȱdeltageȱiȱenȱbandegrupperingȱ

ȱ
ȱ
Figurȱ3ȱ

ȱ
Ovenståendeȱfigurȱmedvirkerȱtilȱatȱillustrere,ȱatȱenȱbandegruppering,ȱsåledesȱsomȱdenȱ
træderȱfremȱiȱenȱdanskȱsammenhæng,ȱmedȱafsætȱiȱanalyserneȱafȱdatamaterialetȱtilsyneȬ
ladendeȱbådeȱkanȱbeståȱafȱungeȱsærligtȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱsomȱerȱ
bundetȬsammenȬforȬlivet,ȱogȱsamtidigȱbeståȱafȱgrupperȱafȱungeȱtilsyneladendeȱoverveȬ
jendeȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱsomȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱbevægerȱsigȱpåȱtværsȱafȱbyȬȱ
ogȱ boligområder,ȱ ogȱ hvorȱ (løsere)ȱ venskabsforholdȱ samtȱ kriminalitetsmulighederneȱ
afgørȱdeȱungesȱbevægelser.ȱBevægelserneȱforȱnetopȱdeȱetniskȱdanskeȱungeȱkanȱsåledesȱ
bådeȱomhandleȱatȱgåȱindȱiȱenȱbande,ȱmenȱligeȱsåȱvelȱogsåȱatȱgåȱudȱafȱenȱbande,ȱindȱiȱenȱ
andenȱbandeȱellerȱheltȱforladeȱbandemiljøet.ȱSomȱProwseȱ(2012)ȱbetoner,ȱerȱdetȱdeȱsociȬ
aleȱrelationerȱogȱbevægelserneȱimellemȱbyȬȱogȱboligområder,ȱderȱudgørȱafsættetȱforȱdeȱ
såkaldteȱnewȬageȱgangs,ȱogȱnetopȱdenneȱbetoningȱafȱskiftendeȱvenskaberȱogȱskiftendeȱ
bandegrupperingerȱsesȱmegetȱkarakteristiskȱforȱdeȱungeȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱ
somȱ harȱ deltagetȱ iȱ nærværendeȱ forskningsprojekt.ȱ Derȱ fortællesȱ ikkeȱ omȱ enȱ loyalitetȱ
rettetȱ modȱ enȱ specifikȱ bandegruppering,ȱ etȱ særligtȱ geografiskȱ tilhørssted,ȱ ogȱ derȱ erȱ
tilsyneladendeȱhellerȱikkeȱenȱloyalitetȱmedȱeventuelleȱhierarkiskeȱstrukturerȱindeȱiȱselȬ
veȱ bandegrupperingen.ȱ Loyalitetenȱ erȱ knyttetȱ tilȱ mulighedenȱ forȱ atȱ begåȱ kriminalitetȱ
ȱ
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(ogȱ naturligvisȱ tjeneȱ påȱ dette),ȱ ogȱ nårȱ denneȱ mulighedȱ indskrænkesȱ ellerȱ ophører,ȱ såȱ
bevægerȱdeȱungeȱmændȱsigȱvidereȱtilȱdenȱnæsteȱbandegruppering.ȱBevægelserneȱkanȱ
væreȱ konfliktfyldte,ȱ såledesȱ somȱ Martinȱ forȱ eksempelȱ betonede,ȱ daȱ hanȱ blevȱ interȬ
viewetȱogȱfortalteȱomȱhansȱbevægelserȱmellemȱflereȱforskelligeȱbandegrupperingerȱogȱ
hansȱperiodiskeȱflugt,ȱfordiȱdeȱvarȱ”efterȱham”,ȱmenȱdeȱkanȱtilsyneladendeȱogsåȱværeȱ
relativtȱuproblematiske,ȱsåledesȱsomȱbådeȱDanielȱogȱSørenȱbeskriverȱderesȱdeltagelseȱiȱ
forskelligeȱbandegrupperinger.ȱ

5.4. Tema nr. 4. At leve med stress, uro og ængstelse
Detȱerȱikkeȱudenȱomkostningerȱatȱværeȱenȱungȱmand,ȱderȱpåȱforskelligȱmådeȱleverȱiȱenȱ
bandegruppering.ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektet,ȱforȬ
tællerȱ omȱ forskelligeȱ måderȱ atȱ skulleȱ håndtere,ȱ stress,ȱ uroȱ ogȱ ængstelseȱ iȱ hverdagen,ȱ
netopȱfordiȱlivetȱlevesȱiȱenȱbandeȱellerȱpåȱtværsȱafȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ

Datamaterialetȱviserȱikkeȱenȱentydigȱfremstillingȱaf,ȱatȱungeȱmændȱiȱbandegrupȬ

peringerȱ somȱ udgangspunktȱ harȱ psykiskeȱ vanskelighederȱ igennemȱ barndommenȱ ogȱ
denȱtidligeȱungdom.ȱBegrebetȱpsykiskeȱvanskeligheder,ȱderȱanvendesȱsomȱetȱsamlebeȬ
grebȱiȱdenneȱsammenhæng,ȱerȱetȱbredtȱbegreb,ȱsomȱdækkerȱoverȱdeȱungesȱegneȱfortælȬ
lingerȱ omȱ atȱ håndtereȱ følelserȱ iȱ egetȱ barndomsȬȱ ogȱ ungdomslivȱ ogȱ fremtræderȱ naturȬ
ligvisȱmegetȱforskelligtȱfraȱdenȱeneȱungeȱmandȱtilȱdenȱandenȱafhængigtȱafȱdenȱungesȱ
egetȱperspektivȱpåȱsigȱselvȱogȱsinȱtilværelseȱ(Dreier,ȱ1997,ȱ2004).ȱSelvomȱbegrebetȱpsyȬ
kiskeȱvanskelighederȱkanȱforekommeȱenȱanelseȱbredtȱogȱkanȱomfatteȱmangeȱforskelligeȱ
følelserȱ ogȱ oplevelser,ȱ anvendesȱ detȱ netopȱ iȱ nærværendeȱ sammenhæng,ȱ idetȱ derȱ iȱ deȱ
ungeȱ mændsȱ fortællingerȱ brederȱ sigȱ enȱ langȱ rækkeȱ mangeartedeȱ følelser,ȱ derȱ bådeȱ
rummerȱoplevelserȱafȱnoget,ȱderȱharȱværetȱsvært,ȱogȱmåderȱhvorpåȱdeȱungeȱharȱfundetȱ
vejeȱtilȱatȱhåndtereȱdetȱsværeȱiȱderesȱhverdagslivȱ–ȱogȱsomȱsamtidigȱerȱsåȱåbent,ȱatȱdetȱ
rentȱfaktiskȱkanȱrummeȱmegetȱforskelligeȱoplevelserȱafȱindreȱfølelserȱogȱstrategierȱtilȱatȱ
håndtereȱdisseȱfølelserȱhosȱdeȱtiȱungeȱmænd.ȱȱ
ȱ

Deȱtiȱungeȱmændȱfordelerȱsigȱnærmestȱligeligtȱimellemȱtoȱpoler.ȱPåȱdenȱeneȱpolȱ

erȱ enȱ gruppeȱ afȱ ungeȱ mænd,ȱ somȱ påȱ forskelligȱ mådeȱ harȱ haftȱ detȱ sværtȱ rentȱ psykiskȱ
gennemȱderesȱopvækst,ȱforȱeksempelȱiȱfortællingerȱomȱatȱhåndtereȱvredeȱogȱtraumatiȬ
skeȱbarndomsoplevelser,ȱogȱpåȱdenȱandenȱpolȱerȱenȱgruppeȱafȱungeȱmænd,ȱsomȱikkeȱ
harȱhaftȱoplevelserȱafȱpsykiskeȱproblemerȱiȱbarndomȱogȱtidligȱungdom,ȱmenȱhvorȱnetȬ
opȱ hverdagenȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ harȱ afstedkommetȱ etȱ livȱ medȱ mangeȱ forskelligeȱ
oplevelserȱafȱstress,ȱuroȱogȱængstelse,ȱsomȱderȱnuȱiȱhverdagenȱkæmpesȱmedȱatȱhåndteȬ
reȱfraȱensȱegetȱståstedȱogȱpåȱmåder,ȱderȱoplevesȱsomȱmeningsfuldeȱforȱdenȱenkelte.ȱ
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Figurȱ4ȱ

ȱ
Deȱungeȱmænd,ȱsomȱgennemȱinterviewforløbetȱfortællerȱomȱforskelligeȱpsykiskeȱvanȬ
skelighederȱiȱderesȱopvækst,ȱerȱisærȱMartin,ȱHans,ȱDaniel,ȱKurtȱogȱOskar,ȱsomȱberetterȱ
omȱ stærkeȱ følelserȱ afȱ vrede,ȱ temperamentȱ derȱ harȱ væretȱ vanskeligtȱ atȱ håndtereȱ samtȱ
(andres)ȱ mistankerȱ omȱ diagnoserȱ alleredeȱ iȱ denȱ tidligeȱ barndom,ȱ somȱ tilsyneladendeȱ
ikkeȱerȱblevetȱudredtȱogȱhåndteretȱtilȱhjælpȱforȱdeȱungeȱmænd.ȱKurtȱfortællerȱikkeȱomȱ
psykiskeȱvanskeligheder,ȱmenȱdogȱkortȱundervejsȱiȱinterviewforløbetȱomȱatȱhaveȱlavetȱ
balladeȱ iȱ deȱ forskelligeȱ skoler,ȱ hanȱ harȱ gåetȱ påȱ ogȱ erȱ blevetȱ smidtȱ udȱ af,ȱ udenȱ atȱ hanȱ
dogȱtrækkerȱdisseȱforholdȱindȱiȱenȱsammenhængȱmedȱhansȱegetȱfølelsesliv.ȱDetȱerȱderȬ
forȱvanskeligtȱatȱmedtageȱKurtsȱheleȱfortællingȱiȱnetopȱdenneȱsammenhæng,ȱidetȱhansȱ
fortællingerȱomȱatȱlaveȱballadeȱgennemȱsinȱskoletidȱmegetȱvelȱkanȱhaveȱandreȱbegrunȬ
delserȱsetȱfraȱKurtsȱståstedȱogȱperspektiv.ȱ
ȱ

Martinȱ fortællerȱ omȱ atȱ leveȱ medȱ stressȱ ogȱ uro,ȱ udenȱ atȱ detȱ dogȱ erȱ deȱ begreber,ȱ

hanȱ anvenderȱ underȱ interviewforløbet.ȱ Derimodȱ beskrivesȱ oplevelserȱ afȱ ”nedture”,ȱ
somȱ isærȱ erȱ kommetȱ tilȱ hamȱ deȱ gange,ȱ hanȱ erȱ kommetȱ udȱ afȱ fængsletȱ ogȱ harȱ haftȱ enȱ
oplevelseȱafȱatȱskulleȱ”starteȱforfra”ȱmedȱsinȱtilværelse.ȱMartinȱharȱværetȱfængsletȱadȬ
skilligeȱgangeȱogȱharȱderforȱogsåȱhaftȱoplevelsenȱafȱatȱskulleȱstarteȱforfra,ȱnårȱhanȱkomȱ
udȱigen.ȱMartinȱfortæller,ȱatȱ detȱ næstenȱ harȱvirketȱ uoverskueligtȱatȱfindeȱudȱaf,ȱ hvadȱ
hanȱsåȱskulleȱforetageȱsig.ȱHanȱharȱhverȱgangȱhaftȱetȱønskeȱomȱatȱkommeȱiȱgangȱmedȱ
skoleȱellerȱetȱarbejdeȱogȱharȱhverȱgangȱværetȱfastȱbesluttetȱpå,ȱatȱhanȱikkeȱigenȱskulleȱ
indȱogȱsiddeȱiȱfængsel,ȱmenȱharȱhurtigtȱerfaret,ȱatȱdenȱbeslutningȱvarȱsværȱatȱholde.ȱ
Kedsomhedȱogȱoplevelsenȱaf,ȱatȱdetȱvarȱsværtȱatȱholdeȱfokusȱogȱfindeȱudȱaf,ȱhvadȱhanȱ
gerneȱ ville,ȱ stressedeȱ Martinȱ ogȱ gjorde,ȱ atȱ hanȱ flereȱ gangeȱ erȱ gåetȱ tilbageȱ tilȱ sitȱ vanteȱ
hverdagslivȱmedȱforskelligeȱbandegrupperingerȱogȱkriminalitetȱ–ȱogsåȱselvomȱhanȱikkeȱ
havdeȱ enȱ oplevelseȱ af,ȱ atȱ detȱ varȱ det,ȱ hanȱ villeȱ –ȱ detȱ varȱ mereȱ enȱ handling,ȱ somȱ hanȱ
synes,ȱ hanȱ varȱ nødtȱ tilȱ iȱ oplevelsenȱ afȱ mangelȱ påȱ andreȱ handlemulighederȱ (Dreier,ȱ
2004;ȱPetersen,ȱ2009).ȱDeȱførsteȱparȱuger,ȱefterȱhanȱharȱforladtȱfængslet,ȱerȱgåetȱnogenȬ
lunde,ȱmenȱnårȱdetȱikkeȱlykkedesȱMartinȱatȱfindeȱudȱaf,ȱhvadȱhanȱgerneȱville,ȱogȱhvorȬ
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danȱdetȱskulleȱforegå,ȱforȱeksempelȱatȱfåȱetȱarbejde,ȱsåȱblevȱdetȱhurtigtȱforȱsværtȱatȱholȬ
deȱbeslutningenȱogȱnemmereȱ”atȱglideȱtilbageȱiȱdetȱgamleȱliv”.ȱ
ȱ

NogetȱafȱdetȱsværesteȱforȱMartinȱharȱværetȱatȱværeȱforelsketȱogȱhaveȱenȱkæreste.ȱ

Netopȱ detteȱ harȱ afstedkommetȱ mangeȱ ogȱ megetȱ sværeȱ følelserȱ atȱ håndtereȱ forȱ ham.ȱ
Vrede,ȱ uro,ȱ jalousiȱ ogȱ atȱ væreȱ kedȱ afȱ detȱ erȱ nogleȱ afȱ deȱ følelser,ȱ Martinȱ fortællerȱ om,ȱ
harȱ prægetȱ hansȱ relationerȱ tilȱ deȱ kærester,ȱ hanȱ harȱ haft.ȱ Underȱ interviewetȱ fortællerȱ
Martin,ȱatȱnetopȱepisoderȱmedȱkæresterȱharȱbetydet,ȱatȱhanȱflereȱgangeȱharȱ”tabtȱhoveȬ
det”ȱ ogȱ erȱ kommetȱ opȱ atȱ slås,ȱ selvomȱ hanȱ sletȱ ikkeȱ opleverȱ sigȱ selvȱ somȱ en,ȱ derȱ slåsȱ
medȱandre.ȱNårȱhanȱharȱværetȱkedȱafȱdetȱogȱulykkeligȱoverȱetȱskænderiȱmedȱsinȱkæreȬ
ste,ȱharȱhanȱofteȱtagetȱstofferȱellerȱdrukketȱogȱerȱkommetȱiȱslagsmålȱ–ȱogȱkanȱstortȱsetȱ
sletȱikkeȱhuskeȱdetȱbagefter,ȱogȱsletȱikkeȱgenkendeȱfortællingen,ȱnårȱhanȱerȱblevetȱpræȬ
senteretȱforȱdenȱiȱrettenȱellerȱafȱpolitiet.ȱMartinȱharȱblotȱværetȱulykkeligȱogȱføltȱafmagtȱiȱ
forholdȱtilȱkærestenȱogȱsletȱikkeȱvidst,ȱhvadȱhanȱskulleȱgøre,ȱogȱtilfældigeȱforbipasseȬ
rendeȱerȱsåȱblevetȱinvolveretȱiȱdette,ȱudenȱatȱMartinȱpåȱnogenȱmådeȱharȱvilletȱgøreȱnoȬ
genȱfortræd.ȱMartinȱvedȱsletȱikke,ȱhvorforȱhanȱreagererȱsåȱvoldsomt,ȱnårȱhanȱerȱforelȬ
sketȱogȱerȱiȱetȱforhold,ȱmenȱharȱligeȱnuȱbesluttet,ȱatȱhanȱikkeȱskalȱhaveȱenȱkæresteȱforeȬ
løbig,ȱfordiȱhanȱsimpelthenȱikkeȱoplever,ȱatȱhanȱkanȱ”styreȱdet”.ȱ
ȱ

Lignendeȱ voldsommeȱ følelserȱ beskrivesȱ underȱ interviewforløbetȱ medȱ Daniel.ȱ

Hanȱerȱnuȱsidstȱiȱtyverne,ȱmenȱfortællerȱmedȱstorȱbeslutsomhedȱiȱstemmen,ȱatȱhanȱikkeȱ
skalȱhaveȱkæresteȱellerȱbørnȱforȱdenȱsagsȱskyld.ȱDetȱatȱværeȱiȱetȱkæresteforholdȱerȱogsåȱ
forȱsværtȱforȱDanielȱogȱstillerȱforȱstoreȱkravȱtilȱham.ȱDanielȱbevægerȱsigȱheleȱtidenȱdaȬ
genȱ igennem,ȱ såledesȱ atȱ hanȱ kanȱ væreȱ iȱ fredȱ ogȱ passeȱ sigȱ selv,ȱ daȱ hanȱ indeniȱ harȱ enȱ
enormȱ vrede,ȱ derȱ lynhurtigtȱ bryderȱ fremȱ iȱ hansȱ hovedȱ ogȱ giverȱ hamȱ lystȱ tilȱ atȱ haveȱ
konfrontationerȱ medȱ andreȱ mennesker,ȱ bådeȱ demȱ hanȱ kender,ȱ ogȱ demȱ hanȱ ikkeȱ kenȬ
der,ȱmenȱsomȱblotȱtilfældigtȱkrydserȱhansȱvej.ȱHvorȱdenneȱvredeȱkommerȱfra,ȱvedȱDaȬ
nielȱikkeȱmedȱsikkerhed,ȱfortællerȱhan.ȱDenȱharȱværetȱderȱiȱmangeȱår,ȱogȱhanȱfortæller,ȱ
atȱ hanȱ harȱ enȱ listeȱ indeȱ iȱ sitȱ hovedȱ overȱ deȱ mennesker,ȱ derȱ harȱ gjortȱ hamȱ fortrædȱ påȱ
forskelligȱmåde,ȱogȱatȱhanȱofteȱtænkerȱpå,ȱhvordanȱhanȱkanȱgøreȱdemȱfortrædȱpåȱforȬ
skelligȱvis.ȱDanielȱgiverȱflereȱeksemplerȱpåȱmennesker,ȱsomȱhanȱgerneȱvilȱgøreȱfortræd,ȱ
menȱatȱhanȱprøverȱatȱladeȱvære.ȱDanielȱvilȱhelstȱboȱaleneȱogȱværeȱheltȱiȱfred,ȱforȱsåȱkanȱ
hanȱ styreȱ sineȱ tankerȱ ogȱ dermedȱ ogsåȱ sinȱ vrede.ȱ Omȱ morgenenȱ skalȱ hanȱ helstȱ vågneȱ
aleneȱogȱrygeȱenȱdelȱhash,ȱsåledesȱatȱhanȱkanȱhjælpeȱsigȱselvȱmedȱatȱfåȱfredȱiȱsitȱhovedȱ
ogȱkontrolȱoverȱsinȱvrede.ȱDanielȱfortællerȱunderȱinterviewforløbet,ȱatȱhanȱharȱoplevetȱ
nogleȱvoldsommeȱtraumatiskeȱoplevelserȱiȱsinȱtidligeȱbarndomȱ(somȱikkeȱuddybesȱspeȬ
cifiktȱafȱhensynȱtilȱanonymitet),ȱogȱatȱhanȱalleredeȱderȱfikȱtilbudtȱenȱmasseȱhjælpȱafȱlæȬ
rer,ȱpædagogerȱogȱpsykologer,ȱmenȱatȱdetȱenesteȱDanielȱhusker,ȱatȱhanȱønskedeȱmidtȱiȱ
alȱdenneȱhjælp,ȱbareȱvarȱatȱværeȱsammenȱmedȱsinȱfamilie.ȱDanielȱhuskerȱenȱårrække,ȱ
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hvorȱ hanȱ blevȱ tilbudtȱ samtalerȱ medȱ bådeȱ psykologerȱ ogȱ psykiatere,ȱ udenȱ atȱ hanȱ dogȱ
oplevede,ȱatȱdetteȱpåȱnogenȱmådeȱgavȱmeningȱforȱham,ȱmenȱkanȱtilȱgengældȱtydeligtȱ
huske,ȱatȱdetȱvarȱmedȱafsætȱiȱdisseȱtraumatiskeȱoplevelserȱmegetȱtidligt,ȱatȱhanȱbegyndȬ
teȱatȱfåȱdetȱsværtȱrentȱpsykisk.ȱȱ
ȱ

SomȱvoksenȱberetterȱDanielȱnuȱomȱetȱlangtȱbarndomsȬȱogȱungdomsliv,ȱhvorȱhanȱ

harȱværetȱtilȱ”alverdensȱpsykologerȱogȱpsykiatere”,ȱogȱharȱfåetȱ”enȱmasseȱdiagnoser”.ȱ
Viȱprøverȱsammenȱunderȱinterviewforløbetȱatȱfåȱredeȱpå,ȱhvilkeȱdiagnoserȱsomȱhanȱharȱ
fåetȱstillet,ȱogȱDanielȱnævnerȱbådeȱADHDȱogȱ”altȱmuligtȱandet”.ȱDanielȱkommerȱogsåȱiȱ
tankeȱom,ȱatȱhanȱharȱfåetȱdiagnosenȱposttraumatiskȱstressȱsyndrom,ȱmenȱhanȱfortællerȱ
ligeledes,ȱatȱhanȱikkeȱvilȱtageȱmedicinȱforȱnogleȱafȱdisseȱdiagnoser,ȱdaȱhanȱikkeȱtrorȱpå,ȱ
atȱmedicinȱkanȱhjælpeȱhamȱmedȱnoget.ȱDanielȱrygerȱhashȱogȱharȱlærtȱgennemȱtidenȱatȱ
brugeȱhashenȱtilȱatȱberoligeȱsigȱselv.ȱDerudoverȱharȱhanȱudvikletȱenȱrækkeȱstrategierȱtilȱ
atȱhåndtereȱfølelserȱafȱstress,ȱvoldsomȱvrede,ȱuroȱogȱangst.ȱMereȱspecifiktȱfortællerȱDaȬ
niel,ȱatȱhanȱsørgerȱforȱatȱboȱalene,ȱsåȱhanȱkanȱværeȱiȱfred,ȱnårȱhanȱkanȱmærke,ȱatȱhanȱ
harȱbrugȱforȱdet.ȱDerudoverȱsørgerȱhanȱogsåȱforȱatȱvågneȱopȱaleneȱogȱrygeȱhashȱalene,ȱ
daȱhanȱbrugerȱmorgenenȱpåȱatȱfåȱkontrolȱoverȱsinȱuroȱogȱvrede.ȱDerfraȱkanȱhanȱsåȱbeȬ
vægeȱsigȱudenȱforȱlejligheden.ȱ
ȱ

Hverdagenȱ kanȱ dogȱ rummeȱ mangeȱ oplevelserȱ afȱ pludseligȱ vredeȱ rettetȱ modȱ

mennesker,ȱhanȱikkeȱkender,ȱogȱmodȱmennesker,ȱhanȱharȱmødtȱundervejsȱiȱsitȱliv,ȱogȱ
somȱhanȱfølerȱharȱgjortȱhamȱfortræd.ȱDanielȱfortællerȱogsåȱomȱatȱværeȱangstȱ–ȱudenȱatȱ
hanȱdogȱbrugerȱnetopȱdetteȱord.ȱDetȱerȱmereȱenȱrækkeȱforskelligeȱfølelser;ȱdiffusȱuro,ȱ
ængstelseȱ ogȱ måderȱ atȱ trækkeȱ sigȱ fraȱ andreȱ på,ȱ derȱ tilsammenȱ træderȱ fremȱ iȱ formȱ afȱ
angst,ȱogȱsomȱbevirker,ȱatȱDanielȱhelstȱvilȱværeȱaleneȱiȱsinȱtilværelse.ȱDanielȱharȱprøvetȱ
andreȱformerȱforȱstoffer,ȱmenȱmenerȱselv,ȱatȱhashenȱerȱdet,ȱderȱbedstȱhjælperȱhamȱtilȱatȱ
håndtereȱ sinȱ vredeȱ ogȱ uro.ȱ Danielȱ harȱ ogsåȱ enȱ strategiȱ omȱ heleȱ tidenȱ atȱ væreȱ klarȱ til,ȱ
hvadȱderȱnuȱmåtteȱkommeȱogȱtilȱatȱpasseȱpåȱsigȱselv.ȱHanȱharȱaltidȱvåbenȱpåȱsig,ȱellerȱiȱ
nærheden,ȱsåledesȱatȱhanȱkanȱforsvareȱsigȱselv,ȱhvisȱdetȱbliverȱnødvendigt,ȱogȱhanȱerȱ
ikkeȱ længereȱ bangeȱ forȱ nogenȱ ellerȱ noget.ȱ Snarereȱ tværtimodȱ fortællerȱ Daniel,ȱ atȱ hanȱ
nokȱharȱbesluttet,ȱatȱhanȱikkeȱvilȱværeȱbangeȱogȱaltidȱsørgerȱforȱatȱværeȱparatȱiȱhvilkenȱ
somȱhelstȱsituation,ȱhanȱmåtteȱmødeȱiȱhverdagen.ȱ
ȱ

OgsåȱHansȱerȱaltidȱparatȱiȱsinȱhverdag.ȱHansȱerȱogsåȱiførtȱskudsikkerȱvestȱunderȱ

interviewforløbet,ȱ fortællerȱ han,ȱ daȱ hanȱ konstantȱ erȱ parat,ȱ hvisȱ derȱ skalȱ skeȱ nogetȱ –ȱ
udenȱatȱhanȱdogȱpræciserer,ȱhvadȱdetteȱnogetȱhandlerȱom.ȱHansȱfortællerȱom,ȱatȱhanȱ
altidȱharȱhaftȱetȱmegetȱvoldsomtȱtemperamentȱogȱtitȱerȱkommetȱopȱatȱslåsȱgennemȱsinȱ
barndom,ȱhvisȱnogenȱharȱdrilletȱhamȱellerȱhansȱsøskende.ȱSlåskampeneȱhavdeȱsåledesȱ
altidȱenȱbetydningȱforȱHans,ȱidetȱhanȱsloges,ȱhvisȱhanȱfølteȱhanȱblevȱdrillet.ȱȱ
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”Deȱandreȱvidste,ȱatȱjegȱhavdeȱtemperament”,ȱfortællerȱHansȱunderȱinterviewforȬ

løbet,ȱogȱsåȱvarȱdetȱnemtȱatȱfåȱhamȱtilȱatȱgåȱamok.ȱHansȱoplever,ȱatȱhanȱharȱhaftȱdetteȱ
temperamentȱheleȱsitȱlivȱogȱligeledesȱaltidȱharȱværetȱnemȱatȱ”tændeȱaf”.ȱDetȱforbliverȱ
uklartȱ underȱ interviewforløbet,ȱ omȱ Hansȱ harȱ fåetȱ tilbudtȱ nogleȱ formerȱ forȱ hjælpȱ ogȱ
støtteȱtilȱatȱhåndtereȱdet,ȱhanȱselvȱkalderȱsitȱtemperamentȱgennemȱhansȱbarndom,ȱmenȱ
detȱ erȱ tilȱ gengældȱ tydeligt,ȱ atȱ Hansȱ harȱ måttetȱ leveȱ medȱ enȱ masseȱ konsekvenserȱ somȱ
følgeȱheraf.ȱAdskilligeȱslåskampeȱogȱballadeȱpåȱdeȱskoler,ȱhanȱharȱgåetȱpå,ȱogȱstadigȬ
vækȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱhanȱheleȱtidenȱerȱklarȱtilȱatȱslås,ȱhvisȱhanȱoplever,ȱderȱerȱbehovȱ
forȱdet.ȱȱ
ȱ

Hansȱerȱenȱmegetȱuroligȱungȱmandȱunderȱselveȱinterviewforløbet,ȱhvorȱhanȱharȱ

sværtȱvedȱatȱkoncentrereȱsigȱomȱsamtalenȱogȱtilsyneladendeȱharȱsværtȱvedȱatȱfortælleȱ
omȱsigȱselv.ȱHanȱsidderȱheleȱtidenȱogȱtripperȱsineȱbenȱopȱogȱnedȱunderȱinterviewforløȬ
betȱogȱgørȱkunȱvanskeligtȱsineȱsætningerȱfærdige,ȱhvilketȱstårȱiȱstærkȱkontrastȱtil,ȱatȱviȱ
efterfølgendeȱ kanȱ ståȱ ogȱ snakkeȱ sammenȱ ganskeȱ roligt.ȱ Daȱ jegȱ forladerȱ Hans,ȱ harȱ viȱ
udoverȱselveȱinterviewforløbetȱogsåȱefterfølgendeȱsnakketȱsammenȱganskeȱuformeltȱogȱ
deltȱ enȱ cigaret,ȱ hvorȱ Hansȱ erȱ heltȱ anderledesȱ roligȱ ogȱ smilende.ȱ Menȱ ogsåȱ Hansȱ talerȱ
om,ȱatȱhanȱblotȱligesomȱDanielȱharȱbrugȱforȱatȱværeȱiȱfredȱogȱikkeȱvilȱmodtageȱnogenȱ
formerȱforȱhjælp.ȱHanȱvilȱbareȱhaveȱsinȱegenȱlejlighedȱogȱværeȱalene.ȱȱ
ȱ

Oskarȱmenerȱogsåȱatȱhuske,ȱatȱhanȱvarȱmegetȱurolig,ȱdaȱhanȱvarȱbarn.ȱDetȱsagdeȱ

deȱiȱhvertȱfaldȱtilȱhamȱiȱskolen.ȱHanȱerȱikkeȱheltȱsikkerȱpå,ȱomȱhanȱerȱblevetȱundersøgtȱ
ellerȱharȱ”fåetȱenȱdiagnose”,ȱmenȱkanȱiȱhvertȱfaldȱhuskeȱenȱmasseȱsamtalerȱmedȱskoleȬ
lærereȱogȱhansȱmor,ȱogȱ”vistnokȱogsåȱenȱdame,ȱderȱvarȱpsykolog”.ȱȱ
ȱ

Heroverforȱ træderȱ deȱ øvrigeȱ fortællinger,ȱ isærȱ fraȱ Saif,ȱ Henry,ȱ Jesper,ȱ Sørenȱ ogȱ

Abdalla,ȱatȱdeȱikkeȱkanȱerindreȱatȱhaveȱhaftȱpsykiskeȱvanskelighederȱiȱderesȱbarndomȱ
ogȱtidligeȱungdom.ȱTilȱgengældȱleverȱflereȱafȱdemȱiȱdagȱmedȱforskelligeȱvanskelighederȱ
knyttetȱtilȱdiffuseȱfølelserȱomkringȱstress,ȱuroȱogȱængstelse,ȱderȱdogȱsætterȱsigȱigennemȱ
megetȱ forskelligtȱ hosȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ ogȱ somȱ deȱ selvȱ opleverȱ erȱ trådtȱ fremȱ gennemȱ
deresȱ ungdomslivȱ iȱ bandegrupperinger.ȱ Ikkeȱ direkteȱ fordiȱ deȱ erȱ tilknyttetȱ enȱ bandeȬ
gruppering,ȱmenȱfordiȱdeȱharȱoplevetȱmangeȱvoldsommeȱepisoderȱmedȱvold,ȱoverfaldȱ
ogȱ skyderi,ȱ somȱ harȱ haftȱ afgørendeȱ betydningȱ forȱ deresȱ mådeȱ atȱ håndtereȱ deresȱ egetȱ
følelseslivȱpå.ȱ
ȱ

Abdallaȱ fortællerȱ iȱ interviewforløbet,ȱ atȱ han,ȱ sidenȱ hanȱ iȱ 13ȱ årsȱ alderenȱ blevȱ tilȬ

knyttetȱenȱbandeȱiȱdetȱboligområde,ȱhvorȱhanȱvarȱfødtȱogȱvoksetȱop,ȱharȱlevetȱmedȱenȱ
konstantȱuroȱogȱængstelse,ȱsomȱofteȱharȱsiddetȱiȱ”hansȱmave”ȱogȱstressetȱham.ȱFraȱhanȱ
varȱ cirkaȱ 13ȱ årȱ ogȱ fremȱ til,ȱ hanȱ blevȱ 17ȱ år,ȱ erindrerȱ hanȱ disseȱ uroligeȱ følelserȱ ogȱ denȱ
konstanteȱstress,ȱsomȱvarȱmegetȱubehageligeȱforȱham.ȱDirekteȱadspurgtȱmenerȱAbdallaȱ
selv,ȱ atȱ detȱ handledeȱ om,ȱ atȱ hanȱ heleȱ tidenȱ varȱ opmærksomȱ på,ȱ atȱ politietȱ varȱ efterȱ

ȱ
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ham.ȱDeȱkomȱofteȱomȱnatten,ȱuventetȱnaturligvis,ȱogȱforetogȱrazziaȱiȱhansȱhjem,ȱhvilketȱ
betødȱ atȱ familienȱ blevȱ vækket,ȱ ogȱ bådeȱ forældreȱ ogȱ søskendeȱ blevȱ bangeȱ ogȱ kedeȱ afȱ
det.ȱOfteȱblevȱAbdallaȱtagetȱmedȱafȱpolitietȱogȱtilbragteȱnattenȱiȱdetentionen.ȱFørstȱdaȱ
Abdallaȱnårȱ17ȱårsalderen,ȱlykkesȱdetȱforȱhamȱatȱ”gøreȱsigȱiskold”ȱogȱderfraȱfindeȱmåȬ
derȱ atȱ håndtereȱ tilværelsenȱ på,ȱ ogȱ sidenȱ daȱ harȱ detȱ væretȱ megetȱ nemmereȱ forȱ ham.ȱ
Uroenȱogȱubehagetȱharȱstortȱsetȱværetȱvækȱsidenȱda,ȱogȱviȱsnakkerȱlængeȱom,ȱhvadȱderȱ
gjorde,ȱatȱhanȱnærmestȱfraȱdenȱeneȱdagȱtilȱdenȱandenȱblevȱiskoldȱogȱderforȱblevȱiȱstandȱ
tilȱatȱhåndtereȱdenȱstressȱogȱuroȱindenȱiȱsigȱselv.ȱAbdallaȱfortæller,ȱatȱdetȱformodentligtȱ
hængerȱtætȱsammenȱmed,ȱatȱhanȱmistedeȱsinȱonkel,ȱderȱdøde,ȱnetopȱdaȱAbdallaȱvarȱ17ȱ
årȱgammel.ȱAbdallaȱvarȱmegetȱtætȱknyttetȱtilȱsinȱonkel,ȱsomȱbetødȱnogetȱheltȱsærligtȱforȱ
hamȱogȱ altidȱ havdeȱværetȱderȱogȱboetȱunderȱsammeȱtagȱsomȱhamȱgennemȱ heleȱ hansȱ
barndomȱ ogȱ ungdom.ȱ Underȱ interviewforløbetȱ talerȱ viȱ sammenȱ om,ȱ atȱ detȱ måskeȱ erȱ
sorgenȱoverȱonklensȱdød,ȱderȱbevirkede,ȱatȱAbdallaȱkunneȱhandleȱpåȱdenneȱmådeȱogȱ
dervedȱ bliveȱ iskold.ȱ Sorgenȱ overȱ sinȱ onkelȱ blevȱ således,ȱ somȱ Abdallaȱ fortællerȱ det,ȱ
”hjalp”ȱhamȱtilȱatȱbliveȱkold,ȱsåledesȱatȱhanȱnuȱharȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱhanȱikkeȱlængereȱ
erȱbangeȱforȱnogetȱogȱhellerȱikkeȱharȱuroȱiȱsinȱmave.ȱ
ȱ

Saif,ȱsomȱerȱmidtȱiȱtyverneȱogȱharȱkoneȱogȱtoȱsmåȱbørn,ȱfortællerȱomȱatȱleveȱmedȱ

enȱkonstantȱfølelseȱafȱuroȱfor,ȱatȱderȱskalȱskeȱhansȱfamilieȱnoget.ȱViȱkommerȱunderȱinȬ
terviewetȱikkeȱtættereȱindȱpå,ȱhvordanȱhansȱfamilieȱkanȱbliveȱberørtȱafȱhansȱhverdagȱiȱ
enȱ bandegruppering,ȱ menȱ detȱ optagerȱ Saifȱ meget,ȱ atȱ hanȱ heleȱ tidenȱ bekymreȱ sigȱ forȱ
dem.ȱSaifȱfortællerȱogsåȱom,ȱatȱhanȱselvȱfølerȱstressȱogȱuroȱiȱsinȱkropȱogȱsætterȱselvȱordȱ
på,ȱatȱhanȱnokȱharȱposttraumatiskȱstressȱsyndrom.ȱ
ȱ

Viȱtalerȱlængeȱomȱdetteȱunderȱinterviewet.ȱHvordanȱdetȱtræderȱfremȱhosȱham,ȱogȱ

hvorȱ megetȱ detȱ påvirkerȱ hansȱ tankerȱ ogȱ følelser.ȱ Saifȱ harȱ væretȱ overfaldetȱ (afȱ hvemȱ
fortællesȱnaturligvisȱikkeȱiȱinterviewet)ȱogȱerȱblevetȱskudtȱpå,ȱsåledesȱatȱhanȱiȱdagȱharȱ
konstanteȱsmerterȱiȱsinȱarm.ȱSaifȱharȱogsåȱselvȱbegåetȱvoldȱogȱværetȱinvolveretȱiȱepisoȬ
der,ȱhvorȱhanȱharȱskudtȱpåȱandre,ȱogȱalleȱdisseȱhandlingerȱflyderȱrundtȱindeȱiȱhovedetȱ
påȱ hamȱ heleȱ tidenȱ ogȱ sætterȱ sigȱ igennemȱ somȱ enȱ konstantȱ uroȱ –ȱ isærȱ iȱ forholdȱ tilȱ sinȱ
koneȱogȱsineȱtoȱsmåȱbørnȱogȱsomȱængstelseȱfor,ȱatȱderȱskalȱskeȱdemȱnoget.ȱ
ȱ

Saifȱ harȱingenȱoplevelserȱafȱatȱhaveȱhaftȱpsykiskeȱvanskelighederȱgennemȱbarnȬ

domȱ ogȱ tidligeȱ ungdomsår.ȱ Hanȱ beskriverȱ sigȱ selvȱ somȱ enȱ gladȱ ogȱ roligȱ dreng,ȱ derȱ
holdtȱmegetȱafȱatȱdyrkeȱsportȱogȱvarȱgodȱtilȱflereȱsportsgrene.ȱDetteȱserȱimidlertidȱheltȱ
anderledesȱudȱforȱhamȱnu.ȱDeȱhandlinger,ȱsomȱSaifȱharȱforetagetȱforȱatȱkunneȱhåndtereȱ
sinȱuro,ȱhandlerȱisærȱomȱatȱflytteȱfraȱsitȱegetȱboligområdeȱogȱtilȱetȱheltȱandetȱområde,ȱ
såledesȱatȱingenȱkanȱfindeȱhansȱfamilie.ȱDertilȱsøgerȱhanȱheleȱtidenȱatȱpasseȱpåȱsinȱkoneȱ
ogȱ småȱ børnȱ iȱ løbetȱ afȱ dagen,ȱ ogȱ hanȱ soverȱ kunȱ letȱ omȱ natten,ȱ såȱ hanȱ heleȱ tidenȱ kanȱ
væreȱklar.ȱSelvomȱSaifȱharȱenȱuddannelse,ȱfølerȱhanȱikke,ȱatȱhanȱkanȱmagteȱetȱarbejde.ȱ
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Derȱ erȱforȱmegetȱuroȱindeȱiȱham,ȱogȱviȱtalerȱom,ȱatȱdenneȱuroȱkanȱværeȱforbundetȱtilȱ
alleȱdeȱbegivenheder,ȱhanȱharȱværetȱigennem.ȱSaifȱvilȱgerneȱtaleȱmedȱenȱpsykolog,ȱsåȱ
hanȱkanȱfåȱhjælpȱtilȱ atȱfindeȱroȱ iȱ sitȱhoved,ȱmenȱ”kommunen”ȱ harȱikkeȱvilleȱbevilligeȱ
hamȱdette.ȱ
ȱ

Henryȱ harȱ enȱ tilsvarendeȱ oplevelseȱ afȱ sigȱ selvȱ gennemȱ sinȱ barndomȱ ogȱ tidligeȱ

ungdom.ȱ Hanȱ varȱ enȱ gladȱ dreng,ȱ somȱ varȱ tætȱ knyttetȱ tilȱ sinȱ familie,ȱ dyrkedeȱ megetȱ
sportȱogȱhavdeȱmangeȱvenner.ȱDaȱhanȱerȱcirkaȱ13ȱårȱbevægerȱhanȱsigȱindȱiȱdenȱlokaleȱ
bandegrupperingȱogȱbegynderȱderfraȱatȱmisteȱsinȱinteresseȱforȱsport,ȱmenȱikkeȱforȱskoȬ
legangȱogȱ uddannelse.ȱ Henryȱformårȱ atȱ holdeȱ fastȱ iȱsinȱskoleȱ ogȱsenereȱogsåȱiȱsitȱ udȬ
dannelsesforløb,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ hanȱ erȱ iȱ enȱ bandegruppering.ȱ Ogsåȱ Henryȱ harȱ haftȱ
voldsommeȱoplevelserȱiȱdenȱforbindelseȱogȱharȱsiddetȱfængsletȱiȱlængereȱtid,ȱhvorefterȱ
hanȱmåtteȱtageȱfatȱpåȱsinȱuddannelseȱigen.ȱAlleȱdisseȱaspekterȱtalerȱviȱomȱunderȱinterȬ
viewforløbet,ȱogȱdetȱbliverȱtydeligtȱforȱHenry,ȱatȱhansȱstrategiȱforȱhansȱtilværelseȱer,ȱatȱ
hanȱformårȱrentȱpsykiskȱatȱholdeȱdeȱforskelligeȱdeleȱafȱsitȱliv,ȱmegetȱskarptȱadskilt.ȱ
Viȱ tegnerȱ sammenȱ underȱ interviewforløbetȱ enȱ slagsȱ lagkageȱ skåretȱ setȱ oppefraȱ iȱ femȱ
dele,ȱhvorȱHenryȱfortæller,ȱatȱdenȱeneȱdelȱrummerȱhansȱfamilie,ȱdenȱandenȱdelȱrummerȱ
hansȱlivȱiȱenȱbandegruppering,ȱmensȱdenȱtredjeȱdelȱrummerȱhansȱkæreste,ȱsomȱhanȱerȱ
megetȱgladȱforȱogȱgerneȱvilȱgiftesȱogȱhaveȱbørnȱmed.ȱDenȱfjerdeȱdelȱrummerȱhansȱudȬ
dannelseȱogȱhansȱarbejde,ȱogȱdenȱfemteȱdelȱrummerȱhansȱtro,ȱkulturelleȱtraditionerȱogȱ
religiøseȱskikkeȱ
ȱ

ȱ
Figurȱ5ȱ
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Ingenȱafȱdisseȱdeleȱ”kenderȱtilȱhinanden”,ȱfortællerȱHenry,ȱogȱhanȱbrugerȱmegetȱafȱsinȱ
følelsesmæssigeȱenergiȱpåȱatȱkontrollere,ȱatȱdisseȱdeleȱholdesȱskarptȱadskiltȱfraȱhinanȬ
den.ȱHenryȱplacererȱsigȱselvȱindeȱiȱmidtenȱafȱlagkagefiguren,ȱsomȱhamȱdetȱheleȱhandlerȱ
om,ȱmenȱogsåȱsomȱham,ȱderȱskalȱsørgeȱfor,ȱatȱingenȱafȱdeȱforskelligeȱdeleȱfårȱkendskabȱ
tilȱ hinandenȱ ellerȱ bliverȱ blandetȱ sammen.ȱ Henryȱ fortællerȱ underȱ interviewforløbet,ȱ atȱ
detȱerȱmegetȱsværtȱatȱholdeȱalleȱdisseȱdeleȱadskilte,ȱogȱatȱhanȱbrugerȱmegetȱtidȱpåȱdet.ȱ
Detȱerȱvigtigtȱforȱham,ȱatȱdeleneȱikkeȱpåȱnogenȱmådeȱblandesȱsammen.ȱHansȱforældreȱ
måȱikkeȱfåȱkendskabȱtilȱhansȱlivȱiȱenȱbandegruppering,ȱsomȱomvendtȱikkeȱmåȱkendeȱtilȱ
hansȱfamilie.ȱHansȱkæresteȱvedȱlidtȱomȱhansȱlivȱiȱenȱbandegruppering,ȱmenȱikkeȱ”detȱ
hele”.ȱNetopȱdenneȱstrategiȱharȱHenryȱudviklet,ȱsåledesȱatȱhanȱkanȱhåndtereȱogȱhandleȱ
iȱsinȱhverdag.ȱHanȱkommerȱikkeȱtættereȱindȱpå,ȱhvadȱderȱvilleȱske,ȱhvisȱdeȱforskelligeȱ
deleȱ fikȱ kendskabȱ tilȱ hinanden,ȱ menȱ erȱ tydeligtȱ megetȱ opmærksomȱ på,ȱ atȱ detteȱ ikkeȱ
skalȱske.ȱHanȱvilȱikkeȱskuffeȱsineȱforældre,ȱogȱsletȱikkeȱsinȱmor,ȱsomȱhanȱerȱmegetȱgladȱ
for.ȱHansȱforældreȱerȱstolteȱafȱham,ȱfordiȱhanȱharȱfåetȱuddannelseȱogȱnuȱogsåȱarbejde,ȱ
ogȱdetteȱvilȱhanȱpåȱingenȱmådeȱødelægge.ȱDetȱsammeȱgælderȱforȱhansȱtroȱogȱreligiøseȱ
skikke,ȱsomȱikkeȱstemmerȱoverensȱmedȱhansȱhverdagȱogȱhandlingerȱiȱenȱbandegruppeȬ
ring.ȱ Mådenȱ atȱ håndtereȱ disseȱ forholdȱ erȱ såledesȱ atȱ holdeȱ detȱ heleȱ skarptȱ adskiltȱ fraȱ
hinanden.ȱȱ
ȱ

Bådeȱ Jesperȱ ogȱ Sørenȱ fortællerȱ ogsåȱ omȱ atȱ leveȱ medȱ stressȱ ogȱ uroȱ iȱ hverdagen,ȱ

særligtȱnårȱ ”jordenȱharȱbrændt”ȱunderȱham,ȱsomȱJesperȱfortællerȱunderȱinterviewforȬ
løbet.ȱMenȱhverkenȱJesperȱellerȱSørenȱsynes,ȱdeȱkanȱhuskeȱatȱhaveȱhaftȱpsykiskeȱvanȬ
skelighederȱiȱderesȱbarndomȱogȱopvækst.ȱSørenȱharȱhaftȱetȱtætȱforholdȱtilȱsinȱmor,ȱogȱ
deȱ”kunneȱsagtensȱskændesȱmeget”,ȱmenȱellersȱ”ikkeȱnoget”.ȱFørstȱdaȱSørenȱbegyndteȱ
atȱbevægeȱsigȱindȱiȱbandegrupperinger,ȱsynesȱhan,ȱatȱhanȱbegyndteȱatȱ”fåȱparanoia”:ȱ
ȱ
”Søren:ȱDeȱvarȱefterȱmigȱheltȱtidenȱ
Interviewer:ȱHvemȱoplevedeȱduȱvarȱefterȱdig?ȱ
Søren:ȱPolitiet,ȱdeȱandre,ȱjaȱduȱvedȱxxxxx...ȱjegȱfikȱskuȱheleȱtidenȱparanoia”ȱ(Interviewȱ
medȱSøren).ȱ
ȱ
DetȱSørenȱkalderȱparanoia,ȱbliverȱmereȱkonkretȱtilȱheleȱtidenȱatȱkiggeȱsigȱoverȱskuldreȬ
ne,ȱ fortællingerȱ omȱ atȱ bliveȱ jagtetȱ ogȱ fangetȱ samtȱ fåȱ tæskȱ afȱ nogle,ȱ hanȱ ”varȱ blevetȱ
uvennerȱmed”,ȱogȱselvȱatȱhaveȱgivetȱandreȱtæsk,ȱsåȱdetȱ”virkeligȱvarȱslemt.”14ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Datamaterialetȱ fraȱ flereȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ fortællingerȱ rummerȱ beretningerȱ omȱ slåskampe,ȱ
skudepisoderȱ ogȱ knivstikkeri,ȱ menȱ derȱ erȱ afȱ anonymiseringshensynȱ udeladtȱ mangeȱ afȱ disseȱ
beretninger.ȱ Derȱ hvorȱ disseȱ beretningerȱ nævnes,ȱ gøresȱ detȱ udelukkendeȱ overfladiskȱ ogȱ ikkeȱ iȱ
detaljer,ȱderȱkanȱvirkeȱgenkendeligeȱforȱnogen.ȱȱ
14
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Jesperȱ underbyggerȱ Sørensȱ fortællingerȱ omȱ atȱ føleȱ sigȱ jagetȱ ogȱ overvågetȱ heleȱ

tiden,ȱomȱatȱhaveȱsværtȱvedȱatȱbevægeȱsigȱrundtȱaleneȱogȱomȱatȱvide,ȱatȱderȱerȱnogle,ȱ
derȱerȱefterȱen.ȱJesperȱfortællerȱogsåȱom,ȱatȱhanȱkanȱhuske,ȱhanȱnogenȱgangeȱharȱsværtȱ
”vedȱatȱfaldeȱiȱsøvn”,ȱogȱatȱhanȱogsåȱkanȱværeȱmegetȱhurtigȱtilȱatȱmene,ȱatȱderȱerȱnogen,ȱ
derȱgerneȱvilȱslåsȱmedȱham,ȱogsåȱselvomȱhanȱikkeȱkenderȱdem.ȱ
ȱ

Netopȱdisseȱaspekterȱafȱdeȱungeȱmændsȱpsykiskeȱvanskeligheder,ȱuansetȱoplevetȱ

iȱbarndomȱellerȱtrådtȱfremȱsomȱfølgeȱafȱdeȱ(forȱnoglesȱvedkommende)ȱvoldsommeȱopȬ
levelser,ȱderȱharȱværetȱforbundetȱmedȱhverdagenȱ iȱenȱbandegruppering,ȱ erȱdetteȱ nokȱ
detȱaspekt,ȱsomȱstortȱsetȱerȱfraværendeȱiȱdenȱinternationaleȱforskningȱpåȱbandeområȬ
det.ȱLangtȱoftereȱerȱdetȱindkredset,ȱiȱetȱforskningsmæssigtȱperspektiv,ȱhvorledesȱnetopȱ
ungeȱiȱbandegrupperingerȱserȱudȱtilȱatȱværeȱmereȱaggressive,ȱharȱstørreȱvanskelighederȱ
medȱimpulskontrolȱogȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱsøgerȱatȱintegrereȱnogleȱmegetȱ”maskuline”ȱ
adfærdsformerȱsammenlignetȱmedȱandreȱunge,ȱsomȱikkeȱerȱiȱbandegrupperinger,ȱmenȱ
somȱbegårȱkriminalitetȱ(Kelly,ȱ2005;ȱBennetȱ&ȱBrookman,ȱ2008;ȱBarnesȱetȱal.,ȱ2010;ȱGaiȬ
nes,ȱ2010).ȱGainesȱ(2010)ȱharȱiȱsitȱstudieȱbelyst,ȱhvorledesȱunge,ȱderȱharȱoplevetȱatȱhaveȱ
haftȱsåkaldteȱadfærdsproblemerȱiȱtidligȱalderȱellerȱenȱopvækstȱprægetȱafȱhårdeȱopdraȬ
gelsesmetoder,ȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱsøgerȱindȱiȱbandegrupperinger,ȱmenȱegentligeȱanalyȬ
serȱaf,ȱhvordanȱdeȱungesȱpsykiskeȱvanskelighederȱerȱtrådtȱfremȱiȱbørneȬȱogȱungdomsliȬ
vetȱ ellerȱ gennemȱ detȱ levedeȱ hverdagslivȱ iȱ enȱ bandegruppering,ȱ ogȱ hvordanȱ deȱ ungeȱ
mændȱsøgerȱatȱhåndtereȱdisseȱvanskeligheder,ȱerȱikkeȱfremkommetȱiȱsøgningerneȱiȱdetȱ
internationaleȱforskningsfelt.ȱIȱdanskȱsammenhængȱharȱLindstadȱ(2012)ȱfraȱJustitsminiȬ
sterietsȱForskningskontorȱindkredset,ȱatȱungeȱiȱsåkaldteȱrockerȬȱogȱbandegrupperingerȱ
overvejendeȱadskillerȱsigȱfraȱkontrolgruppen,ȱderȱharȱbegåetȱkriminalitet,ȱmenȱikkeȱerȱ
tilknyttetȱenȱrockerȬȱellerȱbandegruppering,ȱvedȱblandtȱandetȱatȱhaveȱhaftȱenȱmereȱbeȬ
lastetȱopvækstȱogȱharȱligeledesȱpegetȱpå,ȱatȱdetȱatȱskulleȱforladeȱenȱgrupperingȱofteȱerȱ
forbundetȱ medȱ risiciȱ bådeȱ iȱ formȱ afȱ beskyttelseȱ ogȱ tabȱ afȱ identitetȱ (Pedersen,ȱ 2012,ȱ
2014).ȱMenȱforskning,ȱderȱgårȱtættereȱpåȱsåȱatȱsigeȱogȱindfanger,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱ
måderȱenȱbelastetȱopvækstȱmedvirkerȱtil,ȱatȱdenȱenkelteȱungeȱoplever,ȱatȱdetȱatȱbevægeȱ
sigȱindȱiȱenȱbandegrupperingȱ erȱenȱløsning,ȱerȱikkeȱindfangetȱiȱsøgningenȱefterȱforskȬ
ningsbaseretȱvidenȱpåȱnetopȱdetteȱområde.ȱ
ȱ

Detȱserȱdogȱudȱtil,ȱsærligtȱmedȱafsætȱiȱdeȱungesȱegneȱfortællinger,ȱatȱopvækstenȱ

forȱ nogleȱ afȱ deȱ unge,ȱ nårȱ detȱ harȱ drejetȱ sigȱ omȱ oplevelserȱ afȱ atȱ håndtereȱ vrede,ȱ uro,ȱ
manglendeȱ koncentrationȱ iȱ skolenȱ ogȱ forȱ noglesȱ vedkommendeȱ ogsåȱ uroȱ iȱ hjemmet,ȱ
harȱåbnetȱforȱatȱfindeȱsammenȱmedȱvennerȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱudenȱforȱskolenȱ–ȱbegåȱforȬ
skelligeȱ formerȱ forȱ kriminalitet,ȱ rygeȱ hashȱ ogȱ tageȱ andreȱ stofferȱ ogȱ derfraȱ bevægeȱ sigȱ
indȱiȱenȱbandegruppering.ȱȱ
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DetȱharȱpåȱingenȱmådeȱværetȱdetteȱforskningsprojektsȱformålȱatȱudforskeȱogȱindȬ

ȱ

kredseȱsærligeȱpsykologiskeȱvanskelighederȱhosȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱharȱbidragetȱmedȱ
deresȱperspektiverȱiȱprojektforløbet.ȱIȱsåvelȱdeȱteoretiskeȱperspektiver,ȱderȱharȱdannetȱ
grundlagȱforȱdetȱempiriskeȱarbejde,ȱsåvelȱsomȱiȱanalyserneȱafȱdatamaterialetȱharȱdetȱiȱ
langtȱ højereȱ gradȱ handletȱ omȱ atȱ udforskeȱ deȱ livssammenhængeȱ ogȱ fællesskaber,ȱ somȱ
deȱungeȱmændȱharȱprøvetȱatȱdeltageȱiȱogȱforsøgerȱatȱbliveȱenȱdelȱaf,ȱogȱhvorledesȱdisseȱ
sammenhængeȱogȱfællesskaberȱharȱudgjortȱbådeȱmulighederȱogȱbetingelserȱforȱdeȱunȬ
geȱgennemȱderesȱopvækst.ȱNårȱtemaetȱomȱdeȱungeȱmændsȱpsykologiskeȱvanskeligheȬ
derȱerȱfremkommet,ȱerȱdetȱovervejendeȱfordi,ȱfortællingerneȱomȱpsykologiskeȱvanskeȬ
lighederȱ heleȱ tidenȱ harȱ dannetȱ enȱ formȱ forȱ bagtæppeȱ iȱ deȱ ungeȱ mændsȱ beretninger,ȱ
entenȱ somȱ nogetȱ derȱ harȱ haftȱ betydningȱ iȱ forholdȱ tilȱ deresȱ deltagelsesmulighederȱ iȱ
barndomslivetsȱforskelligeȱfællesskaber,ȱforȱeksempelȱiȱskolen,ȱellerȱsomȱnogetȱderȱharȱ
fåetȱbetydningȱforȱderesȱmulighederȱforȱatȱkommeȱtilȱdeltagelseȱiȱforskelligeȱfællesskaȬ
berȱiȱderesȱvoksenliv,ȱforȱeksempelȱgennemȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱȱ
ȱ

Hansȱ fortællerȱ omȱ sinȱ skoletidȱ ogȱ deȱ mangeȱ skoleskift,ȱ hanȱ harȱ oplevet,ȱ ogȱ forȬ

klarerȱmigȱunderȱinterviewforløbet,ȱatȱdetȱheleȱtidenȱharȱhandletȱom,ȱatȱhanȱ”harȱhaftȱ
megetȱtemperament”.ȱDetteȱtemperamentȱafstedkommerȱ–ȱsetȱfraȱHans’ȱperspektivȱ–ȱatȱ
hanȱofteȱbliverȱprovokeretȱafȱdeȱandreȱbørnȱogȱ”derforȱkommerȱopȱatȱslås”,ȱogȱderfraȱ
måȱforladeȱskolenȱogȱpåbegyndeȱenȱnyȱskole.ȱHans’ȱerfaringerȱmedȱatȱdeltageȱiȱskoleliȬ
vetȱerȱblevetȱtil,ȱatȱskolenȱikkeȱerȱnogetȱforȱham,ȱogȱatȱhanȱsletȱikkeȱharȱbrugȱforȱskoleȬ
gangȱogȱuddannelse.ȱMensȱjegȱsomȱforskerȱerȱoptagetȱaf,ȱhvordanȱviȱsamfundsmæssigtȱ
organisererȱ børnȱogȱ ungesȱskoleforløbȱ ogȱspørgerȱ indȱtilȱskolelærernesȱ handlingerȱogȱ
beslutningerȱvedrørendeȱskoleskift,ȱerȱHansȱimidlertidȱunderȱinterviewetȱmereȱoptagetȱ
afȱatȱfortælleȱomȱ”sitȱtemperament”.ȱHansȱmedvirkerȱtilȱatȱpegeȱpå,ȱatȱderȱerȱnogetȱsærȬ
ligtȱpåȱspilȱmedȱdetteȱtemperament,ȱnogetȱtilsyneladendeȱnærmestȱmedfødtȱogȱiboenȬ
de,ȱsomȱHansȱharȱmåttetȱhåndtereȱheleȱsitȱbarndomsȬȱogȱungdomsliv,ȱogȱsomȱharȱførtȱ
hamȱfremȱtilȱnu,ȱhvorȱhanȱborȱpåȱgadenȱogȱmåȱklareȱsigȱselv.ȱHans’ȱfortællingȱførteȱtilȱ
enȱ yderligereȱ gennemlæsningȱ afȱ datamaterialetȱ ogȱ medvirkedeȱ tilȱ atȱ indfange,ȱ atȱ derȱ
bådeȱerȱenȱgruppeȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱheleȱderesȱbarndomȱharȱmåttetȱfindeȱfremȱtilȱ
måderȱatȱdeltageȱiȱsocialeȱfællesskaberȱpå,ȱsamtidigȱmedȱatȱdeȱharȱmåttetȱhåndtereȱforȬ
skelligeȱformerȱforȱpsykologiskeȱvanskeligheder,ȱogȱenȱandenȱgruppeȱafȱungeȱmænd,ȱ
somȱførstȱefterȱdeȱerȱtrådtȱindȱiȱenȱbandegruppering,ȱforȱalvorȱmærker,ȱhvordanȱderesȱ
deltagelseȱ medførerȱ bekymringer,ȱ angst,ȱ uroȱ ogȱ stresslignendeȱ symptomerȱ iȱ hverdaȬ
gen.ȱ
ȱ

Enȱ væsentligȱ pointeȱ medȱ ovenståendeȱ er,ȱ atȱ uansetȱ omȱ denȱ enkelteȱ ungeȱ mandȱ

harȱ oplevelserȱ afȱ atȱ haveȱ haftȱ psykiskeȱ vanskelighederȱ iȱ barndomslivetȱ ellerȱ førstȱ harȱ
oplevelserȱafȱdetteȱsomȱfølgeȱafȱenȱhverdagȱiȱtilknytningȱtilȱenȱbandegruppering,ȱsåȱerȱ

ȱ

148
ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

detȱcentraltȱatȱindfange,ȱatȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektet,ȱpåȱ
forskelligȱ visȱ ogȱ medȱ forskelligȱ omfangȱ ogȱ tyngdeȱ befinderȱ sigȱ iȱ socialeȱ nødsituationerȱ
(Mathiesen,ȱ1999).ȱDisseȱnødsituationerȱerȱindividuelleȱogȱtræderȱfremȱforskelligt,ȱmenȱ
rummerȱ bådeȱ alvorligeȱ ogȱ komplekseȱ socialeȱ ogȱ emotionelleȱ problemstillinger.ȱ ProȬ
blemstillingerȱderȱbådeȱharȱvirketȱogȱfortsatȱvirkerȱindȱpåȱdeȱungeȱmændsȱdagligeȱlivsȬ
førelseȱogȱdeȱungesȱoplevelserȱafȱmuligheder,ȱproblemerȱogȱdilemmaerȱiȱhverdagslivet.ȱ
Dreierȱ (2001)ȱ pegerȱ påȱ mennesketȱ somȱ handlendeȱ ogȱ meningsfortolkendeȱ subjekterȱ iȱ
deresȱ egenȱ livspraksisȱ ogȱ knyttetȱ tilȱ deȱ ungeȱ mændsȱ fortællinger,ȱ medvirkerȱ netopȱ
handlingsaspektetȱ tilȱ atȱ indkredse,ȱ hvorledesȱ denȱ personligeȱ handleevneȱ altidȱ erȱ enȱ
handleevneȱ iȱ forholdȱ tilȱ enȱ bestemtȱ konkretȱ livssituation.ȱ Handleevnenȱ udviklesȱ ogȱ
etableresȱ forȱ nogleȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ vedkommende,ȱ såledesȱ atȱ hverdagensȱ uroȱ ogȱ
stressȱkanȱhåndteres,ȱforȱeksempelȱvedȱatȱopdeleȱsitȱlivȱiȱmegetȱadskilteȱkasser,ȱderȱikkeȱ
måȱblandesȱsammen,ȱsåledesȱsomȱHenryȱfortæller,ȱellerȱvedȱatȱstarteȱmorgenenȱmedȱatȱ
rygeȱhash,ȱsåledesȱatȱderȱerȱstyrȱpåȱvredeȱogȱuro,ȱsåledesȱsomȱDanielȱberetter.ȱForȱdeȱ
ungeȱ mænd,ȱ somȱ gennemȱ deresȱ barndomȱ harȱ oplevelserȱ afȱ psykiskeȱ vanskeligheder,ȱ
sesȱligeledesȱgennemȱderesȱfortællingerȱenȱrækkeȱoplevelser,ȱproblemerȱogȱudfordrinȬ
ger,ȱsomȱdeȱungeȱpåȱforskelligȱvisȱharȱoplevetȱatȱskulleȱhandleȱpå.ȱHansȱharȱoplevetȱatȱ
skulleȱskifteȱskoleȱ adskilligeȱgangȱ påȱgrundȱafȱ hansȱ ”temperament”,ȱ etȱtemperament,ȱ
hanȱharȱenȱoplevelseȱaf,ȱharȱfulgtȱhamȱaltid,ȱogȱsomȱalleȱharȱkendtȱtilȱogȱderforȱogsåȱharȱ
kunnetȱ”tænde”.ȱAtȱleveȱmedȱdetteȱtemperamentȱharȱbevirket,ȱatȱHansȱikkeȱharȱkunnetȱ
koncentrereȱsig,ȱharȱflereȱslåskampeȱiȱskolelivetȱbagȱsigȱogȱdermedȱogsåȱflereȱskoleskiftȱ
medȱnyeȱlærereȱogȱnyeȱkammerater,ȱsomȱhanȱpåȱnyȱharȱskulletȱorientereȱsigȱomkringȱ
ogȱhåndtereȱiȱsinȱhverdag.ȱ
ȱ

Begrebetȱ socialeȱ nødsituationerȱ præcisererȱ Mathiesenȱ (1999)ȱ somȱ omfattendeȱ etȱ

fraværȱafȱudviklingsbetingelserȱhosȱbarnetȱellerȱdenȱungeȱforȱenȱkortereȱellerȱlængereȱ
periodeȱafȱ barnetȱellerȱdenȱungesȱliv.ȱFraværetȱafȱudviklingsmulighederȱ handlerȱ ikkeȱ
omȱatȱfindeȱogȱudskilleȱnogleȱspecifikkeȱforhold,ȱforȱeksempelȱhosȱbarnetȱellerȱhosȱbarȬ
netsȱforældre,ȱmenȱderimodȱomȱatȱåbneȱfor,ȱhvornårȱogȱabsolutȱogsåȱhvordanȱpædagoȬ
giskeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱforøgeȱbørnȱogȱungesȱudvikȬ
lingsmuligheder,ȱnårȱdenneȱgruppeȱbefinderȱsigȱiȱenȱsocialȱnødsituation.ȱDisseȱsocialeȱ
nødsituationerȱmåȱogsåȱaltidȱanskuesȱiȱ etȱkontekstueltȱperspektivȱ(Lerner,ȱ2003,ȱ 2005,ȱ
2006).ȱDetȱbetyder,ȱatȱdeȱsammenhænge,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱleverȱogȱudviklerȱsig,ȱmåȱ
medinddragesȱ iȱ analyserneȱ afȱ barnetȱ ellerȱ denȱ ungesȱ udviklingȱ ogȱ iȱ analyserneȱ afȱ deȱ
socialeȱnødsituationer.ȱHeriȱpåpegerȱLernerȱ(2005),ȱhvorledesȱbørnȱogȱungesȱrelationerȱ
tilȱ andreȱ såvelȱ somȱ denȱ aktuelleȱ materielle,ȱ socialeȱ ogȱ kulturelleȱ kontekstȱ måȱ inddraȬ
ges.ȱNetopȱHansȱfortællingȱomȱhansȱskoletidȱogȱhansȱegneȱoplevelserȱafȱtemperamentȱ
medvirkerȱtilȱatȱbelyse,ȱhvorledesȱHansȱrelationerȱtilȱandreȱiȱhøjȱgradȱkomȱtilȱatȱhandleȱ
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omȱ atȱ ”tændeȱ hansȱ temperament”ȱ ogȱ derfraȱ bevirkede,ȱ atȱ hanȱ heleȱ tidenȱ komȱ opȱ atȱ
slås.ȱ Hansȱ harȱ heltȱ tydeligtȱ iȱ sinȱ fortællingȱ enȱ oplevelseȱ af,ȱ atȱ hansȱ temperamentȱ erȱ
hansȱ egetȱ såȱ atȱ sige,ȱ nærmestȱ nogetȱ iboendeȱ ogȱ medfødt,ȱ ogȱ deȱ sammenhænge,ȱ hvorȱ
hanȱ harȱ befundetȱ sig,ȱ harȱ pressetȱ hansȱ temperament,ȱ såledesȱ atȱ Hansȱ nuȱ harȱ enȱ erfaȬ
ringȱ medȱ ogȱ enȱ oplevelseȱ af,ȱ atȱ hansȱ mulighederȱ iȱ livetȱ heleȱ tidenȱ skalȱ organiseresȱ
rundtȱomȱhansȱtemperament.ȱHanȱskalȱikkeȱgåȱiȱskole,ȱhanȱskalȱblotȱværeȱiȱfredȱogȱpasȬ
seȱsigȱselv,ȱogȱhanȱskalȱikkeȱpressesȱindȱiȱpædagogiskeȱsammenhænge,ȱdaȱhanȱpåȱforȬ
håndȱved,ȱ”atȱhanȱikkeȱkanȱstyreȱsig”ȱ–ȱogȱjoȱalligevelȱenderȱmedȱatȱbliveȱsmidtȱud.ȱȱ
ȱ

ForskningȬȱogȱvidensudviklingȱomȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱderȱbefinderȱsigȱiȱsociaȬ

leȱ nødsituationer,ȱ harȱ ofteȱ enȱ tendensȱ tilȱ atȱ bliveȱ forenklet,ȱ alleȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ ungeȱ
harȱ oplevetȱ ”enȱ belastetȱ opvækst”ȱ ellerȱ erȱ iȱ risikoȱ forȱ ”fejludvikling”,ȱ somȱ omȱ derȱ erȱ
taleȱomȱenȱentydigȱgruppeȱafȱbørnȱogȱunge,ȱderȱkanȱudskilles,ȱudpegesȱogȱdermedȱogȬ
såȱ(be)handlesȱpåȱentydigeȱmåder.ȱOgȱsomȱomȱenȱbelastetȱopvækstȱogȱfejludviklingȱserȱ
udȱpåȱenȱheltȱbestemtȱmåde,ȱsomȱviȱalleȱkenderȱpåȱforhåndȱogȱderforȱikkeȱbehøverȱatȱ
udforskeȱ–ȱogȱsletȱikkeȱfraȱbørneneȱogȱdeȱungesȱperspektiv.ȱMensȱderȱindenȱforȱbådeȱ
børneȬȱogȱungeområdetȱgenereltȱgennemȱdeȱsenereȱårȱerȱsatȱfokusȱpåȱatȱmedtageȱbørnȱ
ogȱungesȱoplevelser,ȱperspektiverȱogȱhandlemulighederȱ–ȱogsåȱiȱkonkretȱtidȱogȱstedȱ–ȱ
såȱerȱforskningsȬȱogȱvidensudviklingenȱknyttetȱtilȱudsathedȱstadigȱudfordretȱafȱenȱlangȱ
rækkeȱ såkaldteȱ risikofaktorerȱ ellerȱ særligeȱ problemkomplekser,ȱ hvorȱ viȱ nærmestȱ pr.ȱ
automatikȱ godtȱ ved,ȱ hvordanȱ enȱ belastetȱ opvækstȱ serȱ ud,ȱ ogȱ atȱ denneȱ belastedeȱ opȬ
vækstȱkanȱbringesȱiȱspilȱsomȱenȱforklaringȱpåȱbarnetȱellerȱdenȱungesȱadfærd.ȱManȱkanȱ
ogsåȱsige,ȱatȱnårȱviȱikkeȱspørgerȱudsatteȱbørnȱogȱungeȱomȱderesȱliv,ȱogȱhvordanȱhverȬ
dagslivetȱhåndteresȱiȱenȱrækkeȱforskelligeȱsocialeȱfællesskaber,ȱsåȱerȱdetȱmåskeȱfordi,ȱviȱ
ikkeȱ bryderȱ osȱ omȱ atȱ høreȱ disseȱ fortællinger,ȱ ellerȱ atȱ viȱ rentȱ faktiskȱ ikkeȱ føler,ȱ viȱ kanȱ
klareȱatȱhøreȱdeȱfortællingerȱom,ȱhvordanȱudsathedȱtræderȱfremȱ–ȱnårȱdetȱtræderȱfremȱ
fraȱbarnetȱellerȱdenȱungesȱperspektiv.ȱHensigtenȱmedȱatȱrejseȱdetteȱerȱnaturligvisȱikkeȱ
atȱkritisereȱdeȱforskelligeȱprofessionelle,ȱderȱarbejderȱmedȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱogȱejȱ
hellerȱdenȱmegetȱvigtigeȱforskning,ȱderȱforegårȱpåȱområdet,ȱmenȱderimodȱomȱatȱpegeȱ
på,ȱ atȱ nårȱ viȱ ikkeȱ medtagerȱ børnȱ ogȱ ungesȱ egneȱ perspektiver,ȱ såȱ erȱ derȱ risikoȱ forȱ enȱ
formȱforȱdobbeltȱudsathed.ȱEnȱudsathedȱhvorȱdetȱenkelteȱbarnȱellerȱungeȱbefinderȱsigȱiȱenȱ
socialȱ nødsituationȱ (Mathiesen,ȱ 1999)ȱ ogȱ samtidigȱ tætȱ forbundetȱ hertilȱ enȱ udsathed,ȱ
somȱerȱforbundetȱtilȱdeȱsamfundsmæssigeȱsocialeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱderȱ
ikkeȱiȱbedsteȱfaldȱerȱtilstrækkelige,ȱogȱiȱværsteȱfaldȱdirekteȱoverserȱbørnȱogȱunge,ȱsomȱ
harȱdetȱsærligȱsværtȱiȱderesȱliv.ȱȱ
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Begrebetȱ dobbeltȱ udsathedȱ erȱ tidligereȱ indkredsetȱ (Petersenȱ &ȱ Ladefoged,ȱ

2015a)15ȱiȱudforskningenȱafȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱforældreȱiȱforholdȱtilȱvelfærdsȬ
statensȱindsatserȱgennemȱsundhedsplejeȱogȱdaginstitutionȱogȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredȬ
se,ȱ atȱ nogleȱ afȱ deȱ indsatser,ȱ velfærdsstatenȱ tilrettelægger,ȱ kanȱ medføreȱ yderligereȱ ogȱ
særligeȱproblemstillingerȱforȱnetopȱdeȱudsatteȱbørnȱ–ȱogȱikkeȱsomȱdetȱvarȱtiltænktȱforeȬ
byggeȱellerȱforhindreȱudsathed.ȱȱ

5.5. Tema nr. 5. Nye indsatser og gamle der ikke har virket
Detȱfemteȱogȱsidsteȱtemaȱiȱanalysenȱudforsker,ȱhvilkeȱindsatserȱdeȱungeȱmændȱopleverȱ
atȱhaveȱmodtaget,ȱhvilkeȱderȱharȱbetydetȱnogetȱforȱdemȱiȱderesȱtilværelse,ȱogȱhvilkeȱderȱ
absolutȱikkeȱsynesȱatȱhaveȱværetȱpositiveȱforȱdem.ȱ
ȱ

Fællesȱforȱalleȱdeȱtiȱungeȱmændȱerȱenȱlangȱrækkeȱfortællinger,ȱmereȱellerȱmindreȱ

usammenhængende,ȱ omȱ oplevelserȱ medȱ skolelærere,ȱ pædagoger,ȱ sagsbehandlereȱ ogȱ
forȱ noglesȱ vedkommendeȱ ogsåȱ medȱ psykologerȱ ogȱ psykiatere,ȱ hvilketȱ iȱ nærværendeȱ
sammenhængȱ sammenfattesȱ underȱ pædagogiskeȱ indsatser,ȱ idetȱ netopȱ disseȱ indsatserȱ
primærtȱ erȱ tilbudtȱ somȱ enȱ delȱ afȱ detȱ samledeȱ danskeȱ uddannelsessystem,ȱ herunderȱ
særligtȱiȱfolkeskoleperioden.ȱDisseȱfortællingerȱomȱenȱlangȱrækkeȱpædagogiskeȱindsatȬ
serȱtræderȱforskelligtȱfrem,ȱisærȱafhængigtȱafȱhvordanȱdenȱenkelteȱharȱoplevetȱatȱhaveȱ
brugȱ forȱ enȱ ellerȱ andenȱ formȱ forȱ støtteȱ ellerȱ hjælpȱ undervejsȱ iȱ barndomȱ ogȱ ungdomȱ
såvelȱsomȱbegyndendeȱvoksenliv.ȱ
ȱ

Særligtȱ treȱ markanteȱ fundȱ træderȱ fremȱ iȱ datamaterialetȱ knyttetȱ tilȱ pædagogiskeȱ

indsatser.ȱDetȱførsteȱfund,ȱsomȱomfatterȱdeȱflesteȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱerȱmangeȱforskelliȬ
geȱoplevelserȱafȱatȱværeȱsmidtȱudȱafȱforskelligeȱpædagogiskeȱsammenhænge.ȱDetȱandetȱfundȱ
viserȱtilȱgengældȱbetydningenȱaf,ȱhvornårȱforskelligeȱindsatserȱtilbydesȱogȱiværksættes,ȱsetȱiȱetȱ
aldersmæssigtȱtidsperspektiv.ȱDetȱtredjeȱogȱsidsteȱfundȱomfatterȱfortællingerȱomȱnoget,ȱ
derȱerȱlykkedesȱogȱharȱværetȱgodtȱiȱforholdȱtilȱstøtteȱogȱhjælpȱsåvelȱsomȱnogleȱafȱdeȱungesȱ
vurderingerȱaf,ȱhvadȱderȱfremadrettetȱkunneȱværeȱrelevantȱatȱiværksætte.ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
15ȱ Diskussionenȱ omȱ begrebetȱ dobbeltȱ udsathedȱ viserȱ fraȱ Petersenȱ &ȱ Ladefogedȱ (2015a)ȱ henȱ tilȱ
interviewsȱ medȱ sundhedsplejersker,ȱ derȱ harȱ erfaringerȱ medȱ f.eks.ȱ ordningerȱ om,ȱ atȱ forældreȱ
kanȱpasseȱsitȱegetȱogȱenȱandensȱbarnȱderhjemme,ȱenȱordning,ȱsomȱforȱnogenȱfamilierȱbetyder,ȱatȱ
nogleȱbørnȱikkeȱkommerȱiȱdaginstitutionȱførȱbørnehavenȱogȱdermedȱerȱiȱhjemmetȱudenȱatȱlæreȱ
detȱdanskeȱsprogȱellerȱmødeȱandreȱbørn,ȱindtilȱdeȱerȱcirkaȱ3Ȭ4ȱår,ȱogȱderforȱskalȱnåȱatȱlæreȱdetȱ
heleȱiȱbørnehaveperioden,ȱindenȱskolegangȱpåbegyndes.ȱȱȱ
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At blive smidt ud
Iȱ relationȱ tilȱ detȱ førsteȱ fundȱ erȱ derȱ omfattendeȱ beskrivelserȱ fraȱ datamaterialet,ȱ somȱ
bringerȱenȱlangȱrækkeȱoplevelserȱfremȱfraȱdeȱungeȱmændȱomȱatȱværeȱblevetȱsmidtȱudȱ
afȱforskelligeȱpædagogiskeȱsammenhænge.ȱFlereȱafȱdeȱungeȱmændȱfortællerȱomȱatȱvæȬ
reȱ blevetȱ smidtȱ udȱ afȱ skoleȱ påȱ grundȱ afȱ balladeȱ ogȱ slåskampe,ȱ omȱ flereȱ skoleskiftȱ afȱ
sammeȱårsagȱogȱenȱlangȱrækkeȱoplevelserȱaf,ȱatȱderȱikkeȱharȱværetȱpædagogiskeȱindȬ
satser,ȱ somȱ deȱ harȱ kunnetȱ brugeȱ tilȱ nogetȱ iȱ deresȱ tilværelse.ȱ Bådeȱ Martinȱ ogȱ Daniel,ȱ
såvelȱsomȱKurt,ȱHans,ȱSørenȱogȱSaifȱharȱerfaringerȱmed,ȱatȱdeȱharȱskiftetȱskole,ȱforȱnogȬ
leȱafȱdemȱflereȱgange,ȱundervejsȱgennemȱderesȱfolkeskoletid,ȱogȱingenȱafȱdemȱharȱopȬ
levelserȱaf,ȱatȱdetȱharȱværetȱgodtȱatȱgåȱiȱskole,ȱogȱatȱlærerneȱharȱhaftȱenȱvigtigȱbetydȬ
ningȱforȱdem.ȱFællesȱforȱdemȱalleȱerȱfortællingerȱom,ȱatȱdeȱselvȱlavedeȱballadeȱogȱderforȱ
blevȱ smidtȱ udȱ ogȱ skulleȱ gåȱ iȱ enȱ andenȱ skole,ȱ forȱ noglesȱ vedkommendeȱ blevȱ detteȱ enȱ
oplevelse,ȱderȱblevȱforetagetȱflereȱgangeȱiȱløbetȱafȱderesȱskoletid.ȱȱ
ȱ

Derȱerȱdogȱingenȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱiȱinterviewforløbeneȱerȱsærligtȱoptagetȱafȱ

atȱfortælleȱom,ȱhvordanȱdetȱoplevesȱatȱskulleȱskifteȱskole,ȱfåȱnyeȱlærereȱogȱnyeȱklasseȬ
kammerater,ȱmenȱiȱhøjereȱgradȱerȱdeȱoptagetȱafȱatȱfortælle,ȱhvorforȱdetȱpåȱforskelligȱvisȱ
oplevedesȱsværtȱatȱgåȱiȱskole.ȱOfteȱharȱdetȱhandletȱomȱnogetȱmedȱballadeȱogȱtemperaȬ
ment,ȱogȱdetȱharȱhandletȱomȱikkeȱatȱkunneȱseȱmeningenȱmedȱatȱgåȱiȱskoleȱogȱfåȱsinȱekȬ
samen.ȱ Netopȱ dette,ȱ atȱ skolenȱ ikkeȱ gavȱ mening,ȱ erȱ særligȱ fællesȱ forȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ
ogsåȱforȱdeȱafȱdem,ȱderȱharȱenȱoplevelseȱafȱatȱhaveȱpassetȱderesȱskolegang,ȱlavetȱlektierȱ
ogȱværetȱstøttetȱhjemmefraȱtilȱatȱgåȱiȱskoleȱhverȱdag.ȱDetȱerȱganskeȱvanskeligtȱatȱindȬ
kredse,ȱhvorforȱskolenȱikkeȱgavȱmeningȱforȱdeȱungeȱmænd.ȱMenȱisærȱdetȱfagligeȱindȬ
hold,ȱvanskelighederneȱmedȱatȱforstå,ȱhvadȱmanȱrentȱfaktiskȱskalȱbrugeȱsinȱfolkeskoleȬ
eksamenȱ tilȱ ogȱ uklarhedenȱ om,ȱ hvadȱ manȱ vilȱ rentȱ uddannelsesmæssigtȱ erȱ væsentligeȱ
faktorerȱiȱdeȱungesȱforskelligeȱfortællinger.ȱȱ
ȱ

Flereȱafȱdeȱungeȱharȱgåetȱbådeȱiȱdaginstitution,ȱfritidsklubȱogȱungdomsklubȱgenȬ

nemȱderesȱopvækst,ȱmenȱderȱtræderȱikkeȱspecifikkeȱfortællingerȱfremȱomȱdisseȱindsatȬ
ser,ȱhverkenȱsomȱværendeȱgodeȱellerȱdårlige.ȱAndreȱindsatsformerȱfårȱtilȱgengældȱvæȬ
sentligtȱmereȱfyldeȱiȱdeȱungesȱfortællinger.ȱ
ȱ

Saif,ȱsomȱnuȱerȱiȱmidtenȱafȱtyverne,ȱfortæller,ȱatȱhanȱharȱbrugȱfor,ȱatȱkommunenȱ

hjælperȱhamȱmedȱatȱfåȱpsykologhjælp,ȱmenȱdetȱvilȱ”de”ȱikke,ȱdaȱdetȱtilbud,ȱhanȱkanȱfå,ȱ
erȱatȱkommeȱiȱarbejde.ȱ MenȱSaif,ȱsomȱgennemȱ åreneȱerȱkommetȱfysiskȱtilȱskadeȱiȱforȬ
bindelseȱ medȱ slåskampeȱ ogȱ skudepisoderȱ mellemȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ harȱ
ondtȱiȱsinȱarmȱogȱharȱsværtȱvedȱatȱbrugeȱarmenȱudenȱsmerter.ȱDetȱbetyder,ȱatȱSaifȱhelȬ
lerȱikkeȱkanȱfåȱnogenȱhjælpȱogȱstøtteȱogȱharȱsværtȱvedȱatȱse,ȱhvadȱhanȱskalȱstilleȱopȱmedȱ
sinȱtilværelse.ȱHanȱkanȱsletȱikkeȱseȱmeningenȱmed,ȱatȱhanȱskalȱiȱarbejde,ȱnårȱhanȱbådeȱ
harȱ fysiskeȱ smerterȱ ogȱ samtidigȱ harȱ detȱ sværtȱ psykisk.ȱ Netopȱ fraværetȱ afȱ meningȱ iȱ
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denneȱsammenhængȱtræderȱtydeligtȱfremȱhosȱSaif,ȱderȱsletȱikkeȱkanȱfindeȱudȱaf,ȱhvorȬ
forȱhanȱikkeȱkanȱmodtageȱpsykologhjælp,ȱnårȱdetȱnuȱerȱdet,ȱhanȱmenerȱatȱhaveȱsærligtȱ
brugȱfor.ȱSaifȱvilȱmegetȱgerneȱhaveȱetȱarbejde,ȱfortællerȱhan,ȱmenȱharȱallerførstȱbrugȱfor,ȱ
atȱfåȱpsykologiskȱstøtteȱtilȱatȱkommeȱvidereȱiȱsinȱtilværelse.ȱ
ȱ

Daniel,ȱ somȱ harȱ fåetȱ tilbudtȱ mangeȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ hjælpȱ gennemȱ bådeȱ

barndom,ȱungdomȱogȱvoksenliv,ȱberetterȱom,ȱatȱhanȱsletȱikkeȱkunneȱse,ȱhvadȱhanȱskulȬ
leȱmedȱalleȱdeȱtilbudȱomȱstøtte.ȱPåȱsammeȱtidȱfortællerȱDanielȱogsåȱom,ȱatȱisærȱsagsbeȬ
handlereȱerȱdem,ȱhanȱharȱhaftȱdetȱsværestȱmed,ȱdaȱdetȱjoȱerȱdem,ȱderȱharȱvilletȱiværkȬ
sætteȱforskelligeȱtingȱtilȱhamȱgennemȱtiden,ȱforȱeksempelȱskolegang,ȱjobtilbudȱogȱproȬ
jekter,ȱ udenȱ atȱ nogetȱ afȱ detȱ gavȱ meningȱ forȱ Daniel.ȱ Hanȱ synesȱ også,ȱ atȱ detȱ erȱ ganskeȱ
irriterendeȱatȱværeȱtilȱmødeȱmedȱsagsbehandlereȱiȱforvaltningen.ȱDeȱerȱbangeȱforȱham,ȱ
fortællerȱDaniel,ȱmenȱladerȱsamtidigȱsomȱom,ȱdeȱikkeȱerȱdet.ȱMenȱDanielȱved,ȱatȱdeȱerȱ
bange.ȱ Derȱ erȱ vagterȱ påȱ gangen,ȱ ogȱ sagsbehandlerneȱ sidderȱ medȱ enȱ overfaldsalarmȱ iȱ
tilfældeȱaf,ȱatȱDanielȱskulleȱgøreȱdemȱnoget.ȱMereȱspecifiktȱfortællerȱDanielȱomȱetȱmødeȱ
medȱflereȱsagsbehandlere,ȱhvorȱdenȱ eneȱtabteȱoverfaldsalarmenȱudȱafȱlommenȱvedȱetȱ
uheldȱogȱforsøgteȱatȱskubbeȱdenȱvækȱmedȱfoden,ȱsåȱDanielȱikkeȱsåȱden.ȱOgȱdaȱDanielȱ
alligevelȱsåȱdenȱliggeȱpåȱgulvet,ȱlodȱsagsbehandlerenȱsomȱom,ȱdetȱblotȱvarȱenȱlilleȱting,ȱ
derȱikkeȱbetødȱnogetȱ–ȱlodȱsomȱomȱdeȱikkeȱvarȱbangeȱforȱham,ȱmenȱDanielȱvedȱgodt,ȱatȱ
deȱerȱbangeȱforȱham.ȱDanielȱberetterȱogsåȱomȱsagsbehandlere,ȱsomȱharȱladetȱsomȱom,ȱ
atȱdeȱforstodȱhamȱogȱhansȱsituationȱogȱgerneȱvilleȱhaveȱhamȱtilȱatȱfortælleȱomȱalt,ȱhvadȱ
”hanȱhavdeȱlavet”,ȱogȱhvorȱhanȱsenereȱoplevede,ȱatȱhanȱalligevelȱikkeȱkunneȱhaveȱtillidȱ
tilȱdem,ȱogȱDanielȱoplevedeȱdetȱsomȱom,ȱdeȱblotȱvarȱinteresseretȱiȱham,ȱfordiȱhanȱvarȱ
”spændende”ȱogȱikkeȱforȱhansȱegenȱskyld.ȱHvoriȱdetȱspændendeȱbestod,ȱforklarerȱDaȬ
vid,ȱdaȱjegȱspørgerȱindȱtilȱdette.ȱDetȱhandledeȱom,ȱhvilkeȱbandegrupperingerȱhanȱvarȱi,ȱ
ogȱhvadȱhanȱhavdeȱbegåetȱafȱkriminalitet.ȱHvorforȱdetteȱerȱspændendeȱforȱenȱsagsbeȬ
handler,ȱ erȱ dogȱ ganskeȱ uklart,ȱmenȱ detȱvarȱ Davidsȱtydeligeȱoplevelse,ȱ atȱdetȱkunȱ varȱ
derfor,ȱhanȱskulleȱ”åbneȱsig”ȱogȱfortælleȱalt,ȱhvadȱhanȱhavdeȱlavet.ȱ
ȱ

Martinȱerȱdenȱenesteȱungeȱmandȱiȱdatamaterialet,ȱderȱharȱforsøgtȱatȱfåȱhjælpȱgenȬ

nemȱdetȱsåkaldteȱbandeexitprogram,ȱmenȱdetȱvarȱsletȱikkeȱenȱhjælp,ȱhanȱoverhovedetȱ
oplevedeȱ somȱ brugbarȱ forȱ ham.ȱ Hansȱ støttekontaktpersonȱ ogȱ hamȱ selvȱ havdeȱ haftȱ etȱ
mødeȱmedȱenȱmedarbejderȱiȱbandeexitprogrammet,ȱmenȱderȱvarȱtilsyneladendeȱingenȱ
mulighedȱforȱatȱfåȱhurtigȱhjælp,ȱogȱMartinȱendteȱderforȱpåȱgaden,ȱpåȱflugt,ȱogȱvalgteȱatȱ
klareȱproblemerneȱselv.ȱMartinȱgrinerȱafȱdisseȱexitprogrammerȱunderȱvoresȱinterviewȬ
forløbȱ ogȱ siger,ȱ atȱ deȱ sletȱ ikkeȱ kanȱ brugesȱ tilȱ noget.ȱ Nårȱ manȱ stårȱ iȱ detȱ tilȱ halsen,ȱ ogȱ
nogleȱ erȱ efterȱ en,ȱ såȱ skalȱ derȱ handlesȱ hurtigtȱ fortællerȱ Martin,ȱ ogȱ detȱ kanȱ ”systemet”ȱ
sletȱikkeȱfindeȱudȱaf.ȱHanȱhavdeȱsinȱkontaktpersonȱmedȱtilȱmødetȱmedȱmedarbejderenȱ
forȱ bandeexitprogrammet,ȱ ogȱ hansȱ kontaktpersonȱ havdeȱ ogsåȱ forklaret,ȱ hvorȱ vigtigtȱ
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detȱvar,ȱatȱMartinȱfikȱhjælpȱherȱogȱnu,ȱdaȱderȱvarȱenȱbandegrupperingȱefterȱham,ȱmenȱ
hellerȱ ikkeȱ detteȱ havdeȱ hjulpet.ȱ Såȱ Martinȱ kanȱ sletȱ ikkeȱ se,ȱ hvadȱ detteȱ programȱ skalȱ
brugesȱtil.ȱ”Detȱerȱbareȱnogetȱfis”,ȱfortællerȱMartinȱunderȱinterviewforløbet.ȱȱ
Betydningen af hvornår indsatser iværksættes
Datamaterialetsȱandetȱcentraleȱfundȱknyttetȱtilȱtemaetȱomȱpædagogiskeȱindsatserȱviserȱ
betydningenȱaf,ȱhvornårȱpædagogiskeȱindsatserȱtilbydesȱogȱiværksættesȱ–ȱsetȱiȱetȱtidsȬ
perspektiv.ȱ
ȱ

Detteȱerȱetȱcentraltȱfundȱiȱanalyserneȱafȱdatamaterialet,ȱderȱtrådteȱtydeligtȱfrem,ȱ

efterȱatȱalleȱdeȱtiȱungeȱmændȱvarȱblevetȱinterviewet,ȱogȱderȱkunneȱforetagesȱsammenȬ
ligningerȱpåȱtværsȱafȱdeȱungesȱfortællinger.ȱ
ȱ

Netopȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱhjælpeforanstaltningerȱtræderȱmegetȱforskelligtȱ

fremȱsetȱiȱetȱtidsperspektiv.ȱMedȱdetteȱhenvisesȱisærȱtilȱspredningenȱiȱaldersgruppenȱafȱ
deȱungeȱmænd,ȱfraȱcirkaȱ16ȱårȱogȱopȱtilȱslutningenȱafȱtyverne,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱforskȬ
ningsprojektet,ȱ ogȱ viserȱ iȱ højȱ grad,ȱ atȱ derȱ erȱ forskel,ȱ iȱ hvilkeȱ typerȱ afȱ foranstaltningerȱ
derȱvurderesȱatȱkunneȱhjælpeȱellerȱikkeȱhjælpeȱafhængigtȱafȱalderȱogȱståstedȱiȱtilværelȬ
senȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱsetȱfraȱdeȱungesȱegetȱståsted.ȱ
ȱ

Medȱ begrebetȱ tidsperspektivȱ visesȱ derȱ henȱ tilȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ enȱ talmæssigȱ

aldersforskel,ȱ menȱ tilȱ gengældȱ enȱ formȱ forȱ tidsspænd,ȱ derȱ kanȱ analyseresȱ fremȱ iȱ deȱ
ungeȱmændsȱfortællinger,ȱsåledesȱatȱdeȱalleȱ harȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱpåbegyndteȱderesȱ
bevægelseȱ indȱ iȱ kriminalitetȱ ogȱ bandegrupperingerȱ iȱ 12Ȭ13ȱ årsȱ alderen,ȱ levedeȱ nogleȱ
(forȱalleȱti)ȱmegetȱhektiskeȱungdomsårȱmedȱvold,ȱkriminalitetȱogȱfængselȱiȱperioden,ȱfraȱ
deȱvarȱcirkaȱ14ȱȬ19ȱårȱogȱderfraȱpåȱforskelligȱmådeȱsøgteȱatȱfåȱstøtteȱogȱhjælpȱafȱ”systeȬ
met”ȱisærȱiȱalderenȱ17Ȭ19ȱår,ȱmenȱligeledesȱiȱdenneȱtidsperiodeȱsamstemmendeȱbeskriȬ
verȱoplevelserȱafȱikkeȱatȱkunneȱfåȱdenȱstøtteȱogȱhjælp,ȱsomȱdeȱungeȱselvȱsynesȱatȱhaveȱ
brugȱfor.ȱ
ȱ

Menȱtidsspændetȱviserȱogså,ȱatȱderȱerȱforskelȱpåȱdenȱhjælp,ȱdeȱungeȱsynes,ȱdeȱharȱ

brugȱ forȱ afhængigtȱ afȱ deresȱ alder.ȱ Saif,ȱ somȱ tænkerȱ længeȱ overȱ etȱ spørgsmålȱ underȱ
interviewforløbet,ȱomȱhvadȱderȱkunneȱhaveȱhjulpetȱham,ȱdaȱhanȱiȱenȱalderȱafȱ13ȱårȱbeȬ
gynderȱ atȱ bevægeȱ sigȱ indȱ iȱ denȱ lokaleȱ bandegruppering,ȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ synes,ȱ derȱ
manglerȱfritidstilbudȱtilȱbørneneȱogȱdeȱunge,ȱnårȱdeȱerȱ12Ȭ13ȱår,ȱsomȱogsåȱharȱåbentȱiȱ
weekendenȱbådeȱomȱdagenȱogȱomȱaftenen.ȱHanȱtalerȱom,ȱatȱderȱmanglerȱstederȱatȱværeȱ
ogȱsamles,ȱhvorȱderȱerȱaktiviteter,ȱsomȱerȱspændende,ȱogsåȱlørdagȱogȱsøndagȱaften.ȱSaifȱ
forklarerȱunderȱinterviewet,ȱatȱdeȱungeȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱikkeȱmødesȱhjemȬ
meȱhosȱhinandenȱpåȱværelsetȱogȱhørerȱmusik,ȱligesomȱ”danskerne”ȱgør,ȱmenȱerȱnødtȱtilȱ
atȱsamlesȱpåȱgadehjørnerȱogȱiȱbutikscentreȱforȱatȱværeȱsammenȱ–ȱ”ogȱnårȱmanȱsåȱstårȱ
derȱalleȱsammen,ȱerȱderȱikkeȱlangtȱtil,ȱatȱdenȱførsteȱkasterȱenȱstenȱindȱafȱbutiksruden”.ȱ
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Derȱ erȱikkeȱ såȱmegetȱ atȱ laveȱomȱ aftenenȱ ogȱsletȱikkeȱiȱ weekenderne,ȱ ogȱdeȱkederȱ sig,ȱ
fortællerȱ Saif.ȱ Sådanȱ startedeȱ detȱ ogsåȱ selvȱ forȱ Saif,ȱ ogȱ derfraȱ bevægedeȱ hanȱ sigȱ indȱ iȱ
denȱlokaleȱbandegruppering,ȱindtilȱhanȱnuȱiȱdagȱerȱmidtȱiȱtyverneȱogȱtænkerȱtilbageȱpåȱ
deȱtidligeȱungdomsår.ȱȱ
ȱ

Derȱerȱikkeȱnogenȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱderȱfortællerȱomȱatȱhaveȱetȱbehovȱforȱstøtteȱ

ogȱhjælp,ȱmensȱlivetȱforȱalvorȱvarȱhektiskȱiȱungdomsåreneȱiȱdeȱforskelligeȱgrupperingerȱ
–ȱ snarereȱ tværtimodȱ erȱ detȱ somȱ om,ȱ atȱ iȱ netopȱ denneȱ tidsperiodeȱ oplevesȱ tilbudȱ omȱ
støtteȱ somȱ presȱ ogȱ krav,ȱ derȱ ikkeȱ giverȱ meningȱ forȱ denȱ enkelte.ȱ Iȱ enȱ gennemgangȱ afȱ
datamaterialetȱviserȱdet,ȱatȱførstȱnårȱdeȱungeȱmændȱnårȱopȱiȱ19ȱårsȱalderen,ȱbegynderȱ
deȱatȱhaveȱetȱegetȱspecifiktȱudtryktȱønskeȱomȱforskelligeȱformerȱforȱhjælpȱ–ȱofteȱetȱønȬ
skeȱomȱhjælpȱ–ȱderȱikkeȱstemmerȱoverensȱmedȱdet,ȱdeȱselvȱsynes,ȱdeȱfårȱtilbudt.ȱFællesȱ
forȱ bådeȱ Henry,ȱ Saif,ȱ Abdalla,ȱ Danielȱ samtȱ Martinȱ er,ȱ atȱ deȱ førstȱ iȱ begyndelsenȱ afȱ tyȬ
verneȱbegynderȱatȱhaveȱmegetȱspecifikkeȱønskerȱfor,ȱhvadȱderȱskalȱskeȱmedȱderesȱfremȬ
tid;ȱ skole,ȱ uddannelse,ȱ arbejdsdrømme,ȱ egenȱ bolig,ȱ hjælpȱ tilȱ atȱ kommeȱ iȱ arbejdeȱ ogȱ
uddannelseȱogȱøkonomiskȱstøtteȱtilȱatȱklareȱsig.ȱOgȱherȱopleverȱdeȱalleȱatȱstødeȱindȱiȱetȱ
system,ȱsomȱikkeȱkanȱhjælpeȱpåȱnetopȱdenȱspecifikkeȱmåde,ȱdeȱønskerȱogȱfølerȱatȱhaveȱ
brugȱfor.ȱ
ȱ

Tidsspændetȱviserȱsåledesȱogsåȱhenȱtil,ȱatȱnårȱdeȱungeȱerȱforskelligeȱstederȱiȱderesȱ

livȱ–ȱetȱstedȱnårȱdeȱerȱ17ȱår,ȱogȱetȱandetȱstedȱnårȱdeȱerȱ25ȱårȱ–ȱsåȱpegesȱderȱogsåȱpå,ȱatȱ
detȱerȱforskelligeȱformerȱforȱstøtteȱogȱhjælp,ȱdeȱgiverȱudtrykȱforȱatȱhaveȱbrugȱforȱiȱderesȱ
liv.ȱ
Enȱtidslinjeȱ

ȱ
ȱ
Figurȱ6ȱ

ȱ
Hans,ȱ somȱ erȱ 19ȱ år,ȱ fortællerȱ underȱ interviewforløbet,ȱ atȱ hanȱ leverȱ påȱ gadenȱ ogȱ ikkeȱ
modtagerȱnogenȱformȱforȱøkonomiskȱstøtteȱellerȱandetȱfraȱ”kommunen”,ȱdaȱ”de”ȱikkeȱ
vilȱhjælpeȱhamȱmedȱetȱstedȱatȱboȱogȱkontanthjælp.ȱHansȱkanȱhellerȱikkeȱboȱhjemme,ȱdaȱ
hanȱfortæller,ȱatȱhanȱudsætterȱsinȱfamilieȱforȱfareȱpåȱgrundȱafȱhansȱlivȱiȱenȱbandegrupȬ
peringȱogȱderforȱselvȱharȱvalgtȱatȱflytteȱhjemmefra.ȱDetȱeneste,ȱHansȱønsker,ȱerȱatȱfåȱenȱ
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lejlighedȱogȱnogleȱpenge,ȱsåȱskalȱhanȱnokȱklareȱsigȱselv.ȱArbejdeȱogȱuddannelseȱerȱikkeȱ
iȱfokusȱhosȱHans,ȱdertilȱsynesȱhanȱselv,ȱatȱhanȱharȱdetȱaltȱforȱsværtȱ–ȱharȱsværtȱvedȱatȱ
findeȱro,ȱsværtȱvedȱatȱkoncentrereȱsigȱogȱsværtȱvedȱatȱstyreȱsitȱtemperament.ȱHansȱkanȱ
ikkeȱforstå,ȱhanȱikkeȱkanȱfåȱdenȱhjælp,ȱhanȱønskerȱogȱvælgerȱderforȱatȱleveȱpåȱgaden,ȱ
soveȱhosȱvennerȱogȱklareȱsigȱselv.ȱȱ
ȱ

Daniel,ȱsomȱerȱiȱslutningenȱafȱtyverne,ȱharȱmodtagetȱmangeȱforskelligeȱformerȱforȱ

hjælpȱ ogȱ er,ȱ iȱ sammenligningȱ medȱ deȱ øvrigeȱ niȱ ungeȱ mænd,ȱ hamȱ derȱ harȱ modtagetȱ
flestȱforskelligeȱtilbudȱomȱstøtteȱbådeȱgennemȱbarndom,ȱungdomȱogȱvoksenliv.ȱDanielȱ
beskriverȱ altȱ fraȱ pædagogiskȱ støtteȱ tilȱ psykologhjælp,ȱ psykiater,ȱ projekterȱ ogȱ sagsbeȬ
handlere,ȱderȱalleȱpåȱforskelligȱmådeȱharȱtilbudtȱhamȱhjælp,ȱmenȱDanielȱvilȱikkeȱhaveȱ
nogetȱafȱdet,ȱerȱhanȱnuȱkommetȱfremȱtil.ȱHanȱvilȱblotȱværeȱiȱfredȱiȱsinȱegenȱlejlighedȱogȱ
haveȱ økonomiȱ tilȱ atȱ klareȱ sigȱ selv.ȱ Hanȱ vilȱ ikkeȱ haveȱ uddannelseȱ ellerȱ arbejdeȱ ogȱ vilȱ
ikkeȱtilȱpsykiater,ȱvilȱikkeȱhaveȱmedicinȱellerȱpædagogiskȱstøtteȱpåȱandenȱvis.ȱȱ
ȱ

Kurt,ȱ somȱ erȱ 16ȱ år,ȱ fortællerȱ iȱ interviewforløbet,ȱ atȱ hanȱ synes,ȱ atȱ hansȱ sagsbeȬ

handlerȱharȱpressetȱaltȱmuligtȱnedȱoverȱhovedetȱpåȱham,ȱsomȱhanȱsletȱikkeȱharȱhaftȱlystȱ
tilȱatȱlave.ȱMereȱkonkretȱadspurgtȱerȱdetȱforskelligeȱprojekter,ȱhvorȱderȱharȱværetȱfokusȱ
påȱ skoleȱ ogȱ afklaringȱ afȱ arbejdsmuligheder.ȱ Detȱ erȱ sletȱ ikkeȱ noget,ȱ derȱ interessererȱ
Kurt.ȱHanȱfortæller,ȱatȱhanȱkanȱklareȱsigȱselvȱ–ȱogsåȱøkonomiskȱ–ȱogȱharȱsletȱikkeȱbrugȱ
forȱalȱdenȱslags.ȱNogleȱtingȱsigerȱKurtȱjaȱtilȱblotȱforȱatȱkunneȱopnåȱnogetȱandetȱforȱsigȱ
selv,ȱ menȱ sletȱ ikkeȱ fordiȱ hanȱ opleverȱ nogenȱ interesseȱ iȱ deȱ forskelligeȱ ting,ȱ uansetȱ omȱ
detȱerȱskolegang,ȱarbejdeȱellerȱtilknytningȱtilȱetȱsocialpædagogiskȱprojekt.ȱ
ȱ

Martinȱ fortæller,ȱ atȱ mensȱ hanȱ varȱ ung,ȱ villeȱ hanȱ ikkeȱ haveȱ hjælpȱ tilȱ nogetȱ somȱ

helstȱ–ȱhanȱklaredeȱsigȱfintȱselv,ȱmenȱatȱdetȱførstȱvar,ȱdaȱhanȱkomȱiȱbegyndelsenȱafȱtyȬ
verne,ȱatȱhanȱblevȱopmærksomȱpå,ȱatȱhanȱgerneȱvilleȱhaveȱhjælpȱtilȱnogleȱsærligeȱtingȱ
ogȱ begyndteȱ atȱ formulereȱ disseȱ bådeȱ forȱ sigȱ selvȱ ogȱ sammenȱ medȱ sinȱ mor.ȱ Tidenȱ fraȱ
hanȱvarȱ12Ȭ13ȱår,ȱogȱindtilȱhanȱvarȱcirkaȱ20ȱår,ȱgikȱmedȱfuldȱfartȱpå;ȱmasserȱafȱballade,ȱ
masserȱafȱkriminalitetȱogȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱogȱderȱhavdeȱhanȱsletȱikkeȱtidȱ
tilȱatȱtænkeȱpåȱfremtiden,ȱuddannelse,ȱarbejdeȱogȱdenȱslags.ȱȱ
ȱ

AbdallaȱfortællerȱogsåȱomȱrigtigȱmangeȱtilbudȱomȱskolegangȱogȱforskelligeȱproȬ

jekterȱgennemȱhansȱungdomsår,ȱtilbudȱhanȱsletȱikkeȱhavdeȱtidȱtil.ȱNårȱhverdagenȱlevesȱ
iȱenȱbandegruppering,ȱsåȱerȱderȱikkeȱrigtigȱtidȱtilȱskole,ȱprojekterȱogȱeksaminer,ȱfortælȬ
lerȱAbdalla.ȱFørstȱnu,ȱhvorȱAbdallaȱerȱblevetȱ22ȱår,ȱharȱhanȱtagetȱimodȱhjælpȱfraȱetȱsociȬ
alpædagogiskȱprojekt,ȱhvorȱderȱbådeȱerȱenȱmentorordningȱsåvelȱsomȱmulighedȱforȱatȱfåȱ
hjælpȱtilȱatȱtageȱenȱuddannelse,ȱogȱAbdallaȱerȱmegetȱgladȱforȱsinȱmentor,ȱsomȱhanȱtalerȱ
megetȱmed,ȱogȱsomȱhanȱharȱenȱheltȱklarȱoplevelseȱafȱhjælperȱham.ȱDetȱerȱtydeligt,ȱatȱforȱ
Abdallaȱhandlerȱdetȱom,ȱatȱhanȱerȱnåetȱenȱalder,ȱhvorȱhanȱsynes,ȱhanȱskalȱbegyndeȱatȱ
tænkeȱpåȱsinȱfremtid,ȱogȱatȱfremtidȱerȱforbundetȱmedȱuddannelseȱogȱarbejde,ȱogȱderforȱ
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bliverȱdisseȱindsatserȱnuȱmeningsfuldeȱforȱham,ȱogsåȱselvomȱhverdagenȱiȱhansȱbandeȬ
grupperingȱstadigȱtagerȱmegetȱafȱhansȱtidȱogȱerȱvigtigȱforȱham.ȱ
ȱ

Oskarȱpåȱ19ȱårȱerȱogsåȱenȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱpåȱingenȱmådeȱsynes,ȱatȱnogleȱ

afȱ deȱ pædagogiskeȱ indsatser,ȱ hanȱ erȱ blevetȱ tilbudt,ȱ harȱ interesseȱ forȱ hamȱ herȱ ogȱ nuȱ iȱ
hansȱliv.ȱLigeȱnuȱlevesȱlivet,ȱogȱOskarȱharȱikkeȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱhanȱgerneȱvilȱhaveȱenȱ
uddannelseȱellerȱetȱarbejde,ȱdetȱerȱiȱhvertȱfaldȱikkeȱnoget,ȱhanȱtænkerȱpåȱligeȱnu.ȱUnderȱ
interviewforløbetȱfremhæverȱOskarȱdenȱlokaleȱungdomsklub,ȱhvorȱderȱvarȱnogleȱpæȬ
dagoger,ȱ derȱ varȱ heltȱ ok,ȱ menȱ ellersȱ harȱ Oskarȱ ikkeȱ nogetȱ ellerȱ nogle,ȱ hanȱ gerneȱ vilȱ
fremhæve,ȱsomȱharȱværetȱvigtigtȱforȱhamȱ–ȱspecifiktȱiȱforholdȱtilȱpædagogiskeȱogȱsociȬ
alpædagogiskeȱindsatser.ȱStørstedelenȱafȱOskarsȱungdomslivȱharȱværetȱfyldtȱopȱmedȱatȱ
hængeȱ udȱ medȱ venner,ȱ laveȱ kriminalitetȱ ogȱ væreȱ tilknyttetȱ enȱ bandegruppering,ȱ forȬ
tællerȱhan.ȱUnderȱinterviewforløbetȱtalerȱviȱlidtȱomȱdeȱgange,ȱOskarȱharȱsiddetȱfængsȬ
let,ȱetȱsted,ȱhvorȱhanȱogsåȱhuskerȱ atȱværeȱblevetȱtilbudtȱmulighederȱforȱundervisningȱ
ogȱhjælpȱtilȱatȱtænkeȱpåȱuddannelseȱogȱarbejde,ȱmenȱOskarȱsynesȱsletȱikke,ȱatȱdetȱ”varȱ
nogetȱforȱham”:ȱ
ȱ
”Oskar:ȱ…ȱaltsåȱdeȱvarȱflinkeȱnokȱ–ȱlærerneȱ(iȱfængslet)ȱ
Interviewer:ȱSagdeȱduȱjaȱtilȱundervisning,ȱmensȱduȱsadȱiȱxxx?16ȱ
Oskar:ȱNæææ,ȱnej,ȱaltsåȱlidt,ȱmenȱnejȱnej,ȱdetȱgjordeȱjegȱikkeȱ
Interviewer:ȱHvorforȱsagdeȱduȱnej?ȱ
Oskar:ȱHvadȱskalȱjegȱbrugeȱdetȱtil…ȱjegȱklarerȱmigȱjo.ȱNogetȱgjordeȱjeg,ȱmestȱforȱatȱfåȱtiȬ
denȱtilȱatȱgåȱikke?”ȱ(InterviewȱmedȱOskar).ȱ
ȱ
Oskarȱsynesȱikke,ȱhanȱkanȱhuskeȱnogle,ȱderȱikkeȱharȱværetȱok,ȱligeȱmedȱundtagelseȱafȱ
nogleȱafȱhansȱlærereȱ iȱfolkeskolen,ȱmenȱellersȱharȱdeȱflesteȱ pædagogerȱ ogȱlærere,ȱhanȱ
harȱ mødt,ȱ væretȱ ”ok”.ȱ Nogleȱ afȱ lærerneȱ iȱ folkeskolenȱ varȱ sletȱ ikkeȱ ok,ȱ huskerȱ Oskar.ȱ
Isærȱvarȱdeȱsureȱpåȱham,ȱfordiȱhanȱikkeȱkunneȱsiddeȱstilleȱogȱkoncentrereȱsig,ȱmenȱhanȱ
huskerȱ enȱ lærer,ȱ somȱ sagde,ȱ atȱ hanȱ ”havdeȱ etȱ godtȱ hoved,ȱ hvisȱ hanȱ bareȱ villeȱ brugeȱ
det”.ȱȱ
ȱ

Jesperȱ erȱ enȱ afȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ somȱ harȱ deltagetȱ iȱ forskningsprojektet,ȱ derȱ harȱ

flereȱ oplevelserȱ ogȱ erfaringerȱ medȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ gennemȱ hansȱ ungȬ
domsliv.ȱHanȱharȱværetȱtilknyttetȱflereȱformerȱforȱprojekter,ȱforȱatȱhanȱ”skulleȱtageȱenȱ
uddannelse”,ȱmenȱhanȱharȱsletȱikkeȱsynes,ȱhanȱkunneȱfokusereȱpåȱdette,ȱmensȱhanȱerȱiȱ
fuldȱgangȱmedȱaltȱmuligtȱandet,ȱforȱeksempelȱatȱværeȱsammenȱmedȱsineȱvenner,ȱkøreȱ
bilerȱ ogȱ laveȱ kriminalitet.ȱ Deȱ flesteȱ pædagoger,ȱ somȱ Jesperȱ harȱ mødt,ȱ erȱ flinke,ȱ menȱ
hanȱhuskerȱikkeȱnogen,ȱsomȱhanȱvarȱsærligȱgladȱfor,ȱellerȱsomȱhanȱtalteȱgodtȱmed.ȱNårȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱXxxȱhenviserȱtilȱanonymiseringȱafȱdetȱfængsel,ȱsomȱOskarȱomtaler.ȱ
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Jesperȱharȱprøvetȱatȱværeȱtilknyttetȱflereȱforskelligeȱprojekter17,ȱerȱdetȱfordi,ȱhanȱhurtigȱ
harȱlavetȱ”nogetȱballade”ȱellerȱsletȱikkeȱerȱkommet,ȱsåȱhanȱerȱblevetȱsmidtȱud.ȱ
ȱ

Søren,ȱsomȱerȱ22ȱår,ȱerȱenȱafȱdeȱungeȱmændȱiȱforskningsprojektet,ȱsomȱforȱalvorȱ

medvirkerȱtilȱatȱindkredseȱdetȱsåkaldteȱtidsspændȱiȱbetydningenȱaf,ȱhvornårȱindsatserȱ
forekommerȱrelevanteȱogȱmeningsfuldeȱforȱdeȱungeȱmændȱiȱderesȱhverdagsliv.ȱSørenȱ
fortællerȱnetopȱom,ȱhvordanȱhanȱsletȱikkeȱoplevede,ȱatȱdeȱmuligheder,ȱhanȱfik,ȱdaȱhanȱ
varȱyngre,ȱgavȱmeningȱforȱhamȱ–ȱsnarereȱtværtimod.ȱPædagogerneȱ(påȱdøgninstitutioȬ
nen)ȱvarȱ”flinkeȱnok”,ȱmenȱSørenȱvarȱoptagetȱafȱ”altȱmuligtȱandet”.ȱIȱdagȱfortællerȱSøȬ
ren,ȱatȱhanȱharȱenȱkontaktpersonȱiȱdetȱprojekt,ȱhanȱerȱtilknyttet,ȱsomȱerȱgodȱtilȱatȱhjælpeȱ
ham,ȱogȱ somȱ ”erȱretȱflink”.ȱSørenȱtrorȱselvȱ på,ȱ atȱhanȱ nokȱ skalȱfåȱ enȱuddannelseȱsomȱ
håndværker.ȱ
ȱ

Medȱafsætȱiȱnetopȱdetteȱbeskrevneȱtidsspændȱerȱderȱogsåȱmeget,ȱderȱtyderȱpå,ȱatȱ

deȱungeȱkanȱbefindeȱsigȱiȱforskelligeȱfaserȱafȱtilknytningȱtilȱenȱbandegruppering.ȱBegrebetȱ
faseȱomhandlerȱiȱdenneȱsammenhængȱenȱformȱforȱafgrænsetȱtidsperiode,ȱsomȱkarakteȬ
riseresȱvedȱdenȱungesȱegneȱopfattelserȱogȱvurderingerȱafȱbetydningenȱafȱtilknytningenȱ
tilȱ enȱbandegruppering.ȱSomȱSchwartzȱ(2014)ȱtidligereȱ harȱ påpeget,ȱerȱ børnȱogȱungesȱ
perspektiverȱ perspektiverȱ påȱ noget,ȱ nemligȱ deȱ stederȱ ogȱ fællesskaber,ȱ hvorȱ deȱ leverȱ
deresȱ hverdagslivȱ ogȱligeledes,ȱhvordanȱdisseȱstederȱogȱfællesskaberȱoplevesȱsomȱbeȬ
tydningsfulde.ȱ Analyserneȱ afȱ datamaterialetȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ pegeȱ på,ȱ hvorledesȱ derȱ
bådeȱkanȱindfangesȱenȱsåkaldtȱpræbandefase,ȱenȱegentligȱbandefaseȱogȱligeledesȱenȱsåkaldtȱ
senbandefaseȱ påȱ tværsȱ afȱ deȱ ungesȱ fortællingerȱ omȱ deȱ betydninger,ȱ somȱ bandetilknytȬ
ningenȱ udgørȱ forȱ demȱ fraȱ hverȱ deresȱ ståstedȱ ogȱ positionȱ (Dreier,ȱ 2004).ȱ Begrebetȱ
præbandefaseȱ omfatterȱ denȱ periode,ȱ fraȱ denȱ enkelteȱ ungeȱ begynderȱ atȱ bevægeȱ sigȱ
rundtȱ sammenȱ medȱ andreȱ unge,ȱ hængerȱ udȱ påȱ gaderȱ ogȱ stræder,ȱ begårȱ kriminalitet,ȱ
rygerȱhashȱogȱpjækkerȱfraȱskole.ȱDenneȱpræbandefaseȱkanȱtilsyneladendeȱvariereȱiȱenȱ
aldersperiode,ȱ fraȱ denȱ ungeȱ erȱ cirkaȱ 12ȱ år,ȱ ogȱ fremȱ tilȱ denȱ egentligeȱ bandefaseȱ påbeȬ
gyndes,ȱhvorȱdetȱforȱalvorȱopleves,ȱatȱlivetȱgårȱstærkt,ȱogȱderȱerȱfuldȱfartȱpå,ȱsomȱHansȱ
harȱberettet.ȱIȱdenȱegentligeȱbandefaseȱserȱdetȱhellerȱikkeȱudȱtil,ȱmedȱafsætȱiȱdeȱungesȱ
fortællinger,ȱatȱdeȱungeȱ egentligtȱ erȱ optagetȱafȱatȱ forladeȱ enȱbandegruppering.ȱNetopȱ
betydningenȱafȱdeltagelsenȱiȱbandegrupperingenȱbevirkerȱogså,ȱatȱdeȱsocialpædagogiȬ
skeȱ indsatser,ȱ derȱ iværksættes,ȱ oftestȱ kanȱ oplevesȱ iȱ bedsteȱ faldȱ somȱ ligegyldigeȱ ogȱ iȱ
værsteȱ faldȱ heltȱ meningsløse.ȱ Bådeȱ Kurt,ȱ Hansȱ ogȱ Jesperȱ harȱ somȱ deȱ yngste,ȱ derȱ harȱ
bidragetȱ iȱ forskningsprojektet,ȱ medvirketȱ tilȱ atȱ kunneȱ indfangeȱ konturerneȱ afȱ denneȱ
oplevelseȱafȱligegyldighedȱogȱ–ȱforȱKurtsȱvedkommendeȱ–ȱiȱhøjȱgradȱmeningsløsheden.ȱ
Detȱ ligegyldigeȱ omfatterȱ følelsenȱ af,ȱ atȱ det,ȱ derȱ bliverȱ tilbudt,ȱ sletȱ ikkeȱ giverȱ mening,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
17ȱ Deȱ forskelligeȱ projekterȱ uddybesȱ ikkeȱ yderligereȱ underȱ interviewforløbet,ȱ såȱ detȱ forbliverȱ
uklart,ȱhvilkenȱtypeȱafȱprojekterȱderȱspecifiktȱerȱtaleȱom.ȱ
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hverkenȱ socialpædagogiskeȱ projekterȱ medȱ fokusȱ påȱ atȱ afslutteȱ folkeskolenȱ ellerȱ påȱ
længereȱsigtȱatȱfåȱenȱuddannelseȱogȱetȱarbejde.ȱHvadȱskalȱmanȱmedȱetȱarbejde,ȱnårȱmanȱ
sagtensȱkanȱklareȱsigȱselvȱøkonomiskȱpåȱandenȱvisȱvelȱogȱmærke,ȱsomȱKurtȱogȱJesperȱ
fortællerȱunderȱderesȱinterviewforløb.ȱKurt,ȱsomȱbefinderȱsigȱmidtȱiȱselveȱbandefasenȱsåȱ
atȱsige,ȱkanȱsletȱikkeȱfindeȱmeningȱiȱnogleȱafȱdeȱindsatser,ȱhanȱskalȱtageȱimod.ȱHanȱfårȱ
atȱvide,ȱatȱhanȱskal,ȱogȱhanȱsigerȱja,ȱforȱatȱfåȱnyeȱmulighederȱforȱatȱgøreȱsomȱhanȱgerneȱ
selvȱvil,ȱsomȱhanȱfortællerȱunderȱinterviewforløbet:ȱ
ȱ
”Interviewer:ȱ…ȱJamenȱskalȱduȱsåȱtageȱdinȱ9.ȱklassesȱafgangseksamen?ȱ
Kurt:ȱJa,ȱja,ȱmenȱjegȱgiderȱikkeȱvel?ȱ
Interviewer:ȱHvorforȱgørȱduȱdetȱså?ȱȱ
Kurt:ȱFordiȱdeȱsiger,ȱjegȱskalȱ
Interviewer:ȱHvemȱerȱdet,ȱderȱsigerȱdet?ȱ
Kurt:ȱMinȱsagsbehandler,ȱjaȱogȱduȱvedȱxxxx18…”ȱ(InterviewȱmedȱKurt).ȱ
ȱ
Iȱ selveȱ bandefasenȱ kørerȱ livetȱ rigtigȱ stærkt.ȱ Fraȱ flereȱ afȱ intervieweneȱ medȱ deȱ ungeȱ
mændȱiȱforskningsprojektforløbetȱunderbyggesȱdenneȱvinkel,ȱidetȱogsåȱdeȱungeȱmænd,ȱ
somȱerȱældre,ȱmenȱfortsatȱerȱtilknyttetȱenȱbandegruppering,ȱogsåȱberetterȱom,ȱatȱdeȱiȱenȱ
periodeȱ forȱ alvorȱ havdeȱ ”megetȱ travlt”.ȱ Detȱ megetȱ travleȱ skalȱ ikkeȱ herȱ afȱ hensynȱ tilȱ
anonymitetȱuddybesȱiȱdetaljer,ȱmenȱspænderȱoverȱfortællingerȱfraȱdeȱungeȱmændȱomȱ
atȱbrugeȱalȱsinȱtidȱpåȱdenȱbande,ȱmanȱerȱtilknyttet,ȱtidȱpåȱatȱslåsȱmedȱandre,ȱlaveȱkrimiȬ
nalitet,ȱbliveȱ”jaget”ȱafȱpolitietȱogȱsiddeȱiȱfængselȱ–ȱforȱnogleȱafȱdeȱungeȱmændsȱvedȬ
kommendeȱadȱflereȱomgange.ȱȱ
ȱ

Herfraȱskerȱderȱtilsyneladendeȱenȱbevægelse,ȱhvorȱdet,ȱderȱkanȱindkredsesȱmedȱ

afsætȱiȱdeȱungeȱmændsȱfortællinger,ȱerȱenȱbevægelseȱiȱbetydningenȱafȱtilknytningenȱtilȱ
enȱbandegrupperingȱforȱdenȱenkelteȱungeȱmand.ȱBetydningenȱudvidesȱtilȱogsåȱatȱomȬ
fatteȱenȱkæreste,ȱatȱfåȱenȱuddannelseȱogȱmåske,ȱsomȱforȱHenrysȱvedkommende,ȱetȱarȬ
bejdeȱsamtȱforȱSaifsȱvedkommendeȱogsåȱbørn,ȱderȱskalȱtagesȱvareȱpå.ȱIȱdenneȱsåkaldteȱ
senbandefaseȱerȱdeȱungeȱfortsatȱtilknyttetȱenȱbandegrupperingȱogȱharȱikkeȱnogenȱopleȬ
velserȱ afȱ atȱ skulleȱ forladeȱ enȱ bandegruppering,ȱ menȱ derȱ erȱ nogetȱ andetȱ ogȱ mere,ȱ derȱ
ogsåȱskalȱføjesȱtilȱtilværelsen.ȱForȱnogleȱafȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱnuȱerȱiȱtyverne,ȱtræderȱ
denneȱ såkaldteȱ senbandefaseȱ fremȱ iȱ deresȱ fortællingerȱ om,ȱ hvordanȱ deȱ nuȱ –ȱ modsatȱ
tidligereȱ–ȱerȱpåȱvejȱgennemȱetȱuddannelsesforløb,ȱerȱmegetȱgladȱforȱdeȱsocialpædagoȬ
giskeȱ indsatser,ȱ somȱ deȱ erȱ tilknyttet,ȱ ogȱ oplever,ȱ atȱ detȱ erȱ megetȱ godtȱ atȱ haveȱ nogleȱ
voksne,ȱmanȱ”kanȱstoleȱpåȱogȱtaleȱmed”,ȱogȱsomȱ”kanȱhjælpeȱen”.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱXxxxȱmarkeringenȱviser,ȱatȱnogetȱerȱudeladtȱafȱhensynȱtilȱKurtsȱanonymitet.ȱ
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MedȱafsætȱiȱMørcksȱforskningȱomȱungeȱmænd,ȱderȱharȱforladtȱrockerȬȱogȱbandeȬ

ȱ

tilknytningȱ(2015),ȱerȱderȱmåskeȱogsåȱmulighedȱforȱatȱudpegeȱkonturerneȱafȱenȱformȱforȱ
postbandefase,ȱdetȱvilȱsigeȱenȱfase,ȱhvorȱdenȱungeȱmandȱharȱønskerȱomȱatȱforladeȱbandeȬ
grupperingen,ȱ forȱ eksempelȱ gennemȱ deȱ tilrettelagteȱ exitprogrammer.19ȱ Mørckȱ (2015a,ȱ
2015b)ȱharȱbelyst,ȱhvordanȱdenȱenkelteȱungeȱmandȱkæmperȱforȱatȱetablereȱsigȱiȱetȱnytȱ
livȱudenȱtilknytningȱtilȱenȱbandegruppering,ȱkriminalitetȱogȱfængselsforløb.ȱDatamateȬ
rialetȱ fraȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ somȱ harȱ deltagetȱ iȱ detteȱ forskningsprojekt,ȱ åbnerȱ imidlertidȱ
ikkeȱ mulighedȱ forȱ atȱ indkredseȱ enȱ egentligȱ postbandefase,ȱ idetȱ netopȱ ingenȱ afȱ deȱ ungeȱ
mænd,ȱ somȱ harȱ medvirketȱ medȱ deresȱ perspektiverȱ ogȱ fortællinger,ȱ harȱ givetȱ udtrykȱ
for,ȱatȱdeȱhavdeȱønskerȱellerȱplanerȱomȱatȱforladeȱdenȱbandegruppering,ȱdeȱoplevedeȱatȱ
tilhøre.ȱȱ
Nogle indsatser har en særlig betydning
Datamaterialetsȱtredjeȱogȱsidsteȱfundȱknyttetȱtilȱbetydningenȱafȱpædagogiskeȱindsatserȱ
indkredserȱnogleȱafȱdeȱtiltag,ȱsomȱdeȱungeȱselvȱoplever,ȱharȱhaftȱbetydningȱforȱdemȱpåȱ
enȱmåde,ȱderȱharȱbragtȱdemȱvidereȱiȱderesȱtilværelseȱogȱmedførtȱoplevelserȱafȱatȱhøreȱ
tilȱetȱstedȱogȱatȱmødeȱmennesker,ȱderȱgerneȱvilȱhjælpeȱdemȱmedȱvigtigeȱtingȱiȱtilværelȬ
sen.ȱ
ȱ

Knyttetȱ tilȱ indsatserȱ derȱ påȱ forskelligȱ visȱ harȱ hjulpetȱ deȱ ungeȱ iȱ deresȱ tilværelse,ȱ

viserȱ datamaterialet,ȱ atȱ isærȱ enȱ ellerȱ andenȱ formȱ forȱ mentorordning,ȱ derȱ kanȱ hjælpeȱ
medȱ uddannelseȱ ogȱ arbejdeȱ såvelȱ somȱ pædagogiskeȱ projekter,ȱ hvorȱ derȱ erȱ professioȬ
nelle,ȱderȱoplevesȱatȱværeȱtilȱatȱstoleȱpåȱogȱtaleȱmed,ȱisærȱserȱudȱtilȱatȱværeȱindsatser,ȱ
somȱnogleȱafȱdeȱungeȱerfarer,ȱharȱværetȱbetydningsfuldeȱforȱdem.ȱ
ȱ

Iȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱindsatser,ȱderȱharȱhjulpetȱdemȱpåȱforskelligȱmådeȱogȱ

påȱ forskelligeȱ tidspunkterȱ iȱ deresȱ liv,ȱ erȱ derȱ flereȱ gennemgåedeȱ fællestrækȱ omȱ noget,ȱ
derȱ harȱ betydetȱ nogetȱ forȱ dem.ȱ Detȱ erȱ især,ȱ nårȱ deȱ ungeȱ erȱ kommetȱ indȱ iȱ detȱ tidligeȱ
voksenlivȱførstȱiȱtyverne,ȱatȱfortællingerneȱomȱdet,ȱderȱbetyderȱnogetȱafgørende,ȱtræderȱ
fremȱiȱdatamaterialet.ȱȱ
ȱ

Ogsåȱ detteȱ træderȱ dogȱ megetȱ individueltȱ frem.ȱ Henry,ȱ somȱ harȱ enȱ mentor,ȱ derȱ

harȱhjulpetȱhamȱmedȱatȱfåȱarbejdeȱpåȱtrodsȱafȱhansȱstraffeattest,ȱerȱvigtigȱforȱHenryȱnuȱiȱ
enȱalder,ȱhvorȱhanȱ erȱfærdigȱ medȱsinȱ uddannelseȱogȱharȱprøvetȱsåȱlængeȱ atȱsøgeȱjob,ȱ
menȱ udenȱ held.ȱ Nuȱ harȱ hansȱ mentor,ȱ somȱ hanȱ harȱ væretȱ tilknyttetȱ enȱ kortȱ periode,ȱ
hjulpetȱham,ȱogȱhanȱharȱfåetȱjob.ȱHenryȱerȱunderȱinterviewetȱenȱmegetȱgladȱungȱmand,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Seȱ evt.ȱ uddybendeȱ Mørcksȱ (2015)ȱ artikel,ȱ derȱ sammenȱ medȱ medforskerȱ xȱ navnȱ udforsker,ȱ
hvorledesȱxȱsøgerȱatȱskabeȱsigȱetȱnytȱlivȱudenȱtilknytningȱtilȱenȱrockerȬȱellerȱbandegruppering,ȱ
ogȱvanskelighederneȱforbundetȱhertil.ȱ
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derȱmedȱstorȱglædeȱfortællerȱomȱsitȱnyeȱjobȱsomȱVVSȬinstallatørȱogȱomȱhansȱchef,ȱderȱ
siger,ȱatȱdetȱikkeȱgørȱnoget,ȱatȱhanȱikkeȱharȱrenȱstraffeattest.ȱ
ȱ

DetȱjobȱharȱHenryȱfåetȱmedȱhjælpȱfraȱsinȱmentor,ȱogȱdetȱerȱhanȱfuldstændigȱklarȱ

over,ȱdaȱhanȱselvȱgennemȱflereȱårȱforgævesȱharȱsøgtȱmangeȱjobs,ȱbådeȱsomȱfaglærtȱogȱ
somȱalmindeligȱarbejdsmandȱ–ȱaltȱsammenȱudenȱheld.ȱHenryȱmenerȱnok,ȱatȱdetȱerȱfiȬ
nanskrisen,ȱderȱharȱgjort,ȱatȱderȱikkeȱharȱværetȱarbejdeȱtilȱalle,ȱogȱsåȱselvfølgeligȱatȱhanȱ
ikkeȱ harȱ enȱ renȱ straffeattest.ȱ Henryȱ fortællerȱ underȱ interviewforløbet,ȱ atȱ detteȱ erȱ detȱ
vigtigsteȱforȱhamȱ–ȱatȱfåȱetȱjobȱogȱlaveȱdet,ȱhanȱerȱuddannetȱtil.ȱHanȱkanȱsletȱikkeȱforeȬ
stilleȱsig,ȱhvisȱhanȱikkeȱskulleȱarbejdeȱogȱbrugeȱsinȱuddannelse,ȱsomȱhanȱerȱmegetȱstoltȱ
af.ȱHanȱharȱaltidȱønsketȱatȱværeȱhåndværkerȱogȱvarȱnæstenȱfærdigȱmedȱsinȱuddannelȬ
se,ȱdaȱhanȱblevȱfængsletȱogȱderforȱmåtteȱsmideȱdetȱheleȱpåȱgulvetȱogȱstarteȱforfra,ȱdaȱ
hanȱkomȱudȱafȱfængsletȱigen.ȱȱ
ȱ

Henryȱ harȱ masserȱ afȱ fremtidsdrømme.ȱ Nuȱ vilȱ hanȱ passeȱ sitȱ allerførsteȱ arbejdeȱ

somȱfaglærtȱVVSȬinstallatør,ȱogȱmedȱtidenȱvilȱhanȱgerneȱselvȱhaveȱsitȱegetȱfirmaȱ medȱ
egneȱansatte.ȱIȱafslutningenȱafȱinterviewetȱtalerȱviȱlængeȱomȱdisseȱfremtidsdrømme,ȱogȱ
Henryȱsmilerȱtydeligtȱogȱstoltȱvedȱtankenȱom,ȱatȱhanȱenȱdagȱfårȱsitȱegetȱVVSȬfirmaȱmedȱ
sineȱegneȱansatte.ȱHanȱmenerȱselv,ȱatȱhanȱvilȱbliveȱenȱmegetȱstreng,ȱmenȱretfærdigȱchef.ȱ
Henryȱmenerȱselv,ȱhanȱharȱfåetȱdenȱrigtigeȱhjælpȱnuȱpåȱdetȱheltȱrigtigeȱtidspunkt.ȱDetȱ
harȱ væretȱ hårdtȱ atȱ væreȱ arbejdsløs,ȱ hanȱ harȱ kedetȱ sigȱ megetȱ ogȱ ikkeȱ vidst,ȱ hvadȱ hanȱ
skulleȱstilleȱopȱmedȱsigȱselv,ȱmenȱnuȱerȱdetȱlykkedes,ȱogȱHenryȱerȱenȱgladȱungȱmand.ȱ
Henryȱfortællerȱikkeȱmegetȱomȱsinȱmentorȱundervejsȱiȱinterviewforløbet,ȱmenȱomtalerȱ
tilȱgengældȱbetydningenȱaf,ȱatȱdenneȱharȱværetȱderȱogȱhjulpetȱhamȱpåȱvej.ȱ
ȱ

Daniel,ȱsomȱerȱsidstȱiȱtyverne,ȱogȱsomȱharȱoplevetȱmangeȱforskelligeȱhjælpeforanȬ

staltningerȱgennemȱbådeȱbarndomȱogȱungdom,ȱmødteȱførstȱenȱ”rigtigȱgodȱhjælp”,ȱdaȱ
hanȱiȱmidtenȱafȱtyverneȱkomȱindȱiȱetȱprojektȱogȱoplevede,ȱatȱderȱvarȱnogen,ȱderȱvarȱgoȬ
deȱatȱsnakkeȱmed,ȱatȱhanȱvarȱgladȱforȱdetȱarbejde,ȱhanȱlavedeȱderȱogȱhavdeȱgodeȱkolleȬ
gaer.ȱ”Detȱvarȱdeȱbedsteȱårȱafȱmitȱliv”,ȱfortællerȱDanielȱunderȱinterviewet.ȱDanielȱvidsteȱ
sletȱikkeȱførȱda,ȱatȱhanȱkunneȱopleveȱdetȱsomȱnogetȱgodtȱatȱværeȱtilknyttetȱetȱprojekt,ȱ
hvorȱderȱvarȱfokusȱpåȱarbejdeȱogȱuddannelse,ȱogȱhvorȱhanȱsynes,ȱhanȱhavdeȱdetȱgodt.ȱ
Detȱheleȱblevȱimidlertidȱbratȱafbrudt,ȱfortællerȱDaniel,ȱfordiȱhanȱblevȱtævetȱafȱpolitiet,ȱ
ogȱdetteȱforskrækkedeȱhamȱsåȱmeget,ȱatȱhanȱsletȱikkeȱharȱkunnetȱfokusereȱ påȱatȱfortȬ
sætteȱ iȱ projektetȱ efterfølgende.ȱ Danielȱ fortæller,ȱ atȱ politietȱ formodentligtȱ havdeȱ overȬ
vågetȱhamȱgennemȱlængereȱtid,ȱhvorȱhanȱsletȱikkeȱselvȱvarȱklarȱoverȱdet,ȱogȱsåȱoverraȬ
skedeȱhamȱenȱdag,ȱhvorȱhanȱsletȱikkeȱvarȱforberedt.ȱNuȱerȱDanielȱhverȱdagȱogȱheleȱtiȬ
denȱ forberedtȱ påȱ altȱ ogȱ harȱ sletȱ ikkeȱ energiȱ tilȱ atȱ deltageȱ iȱ nogetȱ projektforløbȱ mere,ȱ
fortællerȱ han.ȱ Underȱ interviewetȱ talerȱ viȱ ikkeȱ iȱ detaljerȱ om,ȱ hvorforȱ politietȱ varȱ efterȱ
ham,ȱogȱhvadȱhanȱhavdeȱgjort,ȱsidenȱdeȱvarȱefterȱham,ȱmenȱiȱhøjereȱgradȱom,ȱhvadȱnetȬ
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opȱdenneȱoplevelseȱharȱgjortȱvedȱhamȱiȱforholdȱtilȱatȱfokusereȱpåȱarbejdeȱogȱuddannelȬ
se.ȱDanielȱsynes,ȱatȱhanȱskalȱbrugȱdenȱenergi,ȱhanȱharȱtilȱatȱpasseȱsigȱselvȱogȱværeȱiȱfred.ȱ
Hanȱvilȱikke,ȱselvomȱ”kommunen”ȱheleȱtidenȱforsøger,ȱiȱuddannelseȱellerȱarbejdeȱellerȱ
iȱforskelligeȱprojekter,ȱhanȱvilȱbareȱværeȱiȱfredȱogȱpasseȱsigȱselv.ȱPåȱtrodsȱafȱdetteȱfastȬ
holderȱDaniel,ȱatȱdenȱstøtteȱhanȱmodtogȱiȱprojektforløbetȱvarȱdetȱheltȱrigtigeȱforȱham.ȱ
Herȱmødteȱhanȱmennesker,ȱsomȱgerneȱvilleȱværeȱsammenȱmedȱham,ȱogȱsomȱvarȱgodeȱ
atȱ snakkeȱ medȱ –ȱ flereȱ afȱ demȱ harȱ hanȱ fortsatȱ kontaktȱ til,ȱ ogȱ hanȱ serȱ tilbageȱ påȱ denneȱ
periodeȱsomȱnogetȱafȱdetȱbedste,ȱhanȱharȱoplevet.ȱ
ȱ

Martin,ȱsomȱerȱførstȱiȱtyverne,ȱharȱflereȱoplevelserȱafȱatȱhaveȱfåetȱdenȱheltȱrigtigeȱ

hjælpȱ–ȱsærligtȱgennemȱdeȱsenesteȱparȱår.ȱMartinȱerȱogsåȱtilknyttetȱetȱprojekt,ȱhvorȱhanȱ
arbejder,ȱogȱhvorȱhanȱerȱmegetȱgladȱforȱatȱvære,ȱmenȱerȱogsåȱklarȱover,ȱatȱhanȱgennemȱ
tidenȱharȱfåetȱtilbudtȱhjælp,ȱsomȱhanȱikkeȱkunneȱbrugeȱogȱikkeȱkunneȱseȱmeningenȱi.ȱ
Hanȱ erȱ tætȱ knyttetȱ tilȱ flereȱ afȱ pædagogerneȱ ogȱ lærerne,ȱ somȱ hanȱ opleverȱ somȱ enȱ storȱ
støtteȱforȱham,ȱogȱhanȱharȱforȱførsteȱgangȱiȱsitȱlivȱfåetȱenȱdrømȱom,ȱatȱhanȱgerneȱvilȱhaȬ
veȱenȱuddannelse.ȱHvisȱMartinȱfårȱenȱuddannelse,ȱsåȱbliverȱhanȱdenȱførsteȱiȱsinȱfamilie,ȱ
derȱharȱenȱuddannelse,ȱfortællerȱhanȱunderȱinterviewet.ȱMartinsȱmor,ȱsomȱhanȱerȱmeȬ
getȱtætȱknyttetȱtil,ȱstøtterȱhamȱiȱdette,ȱmenȱerȱbekymretȱfor,ȱhvordanȱhanȱskalȱklareȱsigȱ
økonomisk,ȱmensȱhanȱuddannerȱsig.ȱMartinȱvilȱgerneȱarbejdeȱmedȱmenneskerȱogȱværeȱ
ligesomȱnogleȱafȱdem,ȱderȱharȱhjulpetȱhamȱrigtigȱmegetȱiȱhansȱtidȱiȱprojektetȱ(XX).20ȱDeȱ
harȱbetydetȱmegetȱforȱhamȱogȱværetȱderȱforȱhamȱpåȱalleȱtiderȱafȱdøgnet,ȱalleȱugensȱdaȬ
ge.ȱNetopȱ disseȱ erfaringerȱserȱudȱtilȱatȱ væreȱmegetȱvigtigeȱ forȱMartinȱogȱ tillæggesȱ enȱ
heltȱsærligȱbetydningȱforȱham.ȱDetȱerȱnogetȱmedȱtillidȱogȱnogetȱmedȱatȱhaveȱnogenȱatȱ
taleȱmed,ȱsomȱmanȱkanȱstoleȱpå,ȱderȱtræderȱfremȱiȱinterviewetȱmedȱMartin,ȱogȱendviȬ
dereȱoplevelsenȱaf,ȱatȱnetopȱdeȱmennesker,ȱderȱerȱtilȱatȱstoleȱpå,ȱogsåȱtrorȱpå,ȱatȱMartinȱ
harȱgodeȱevnerȱtilȱatȱklareȱsigȱiȱtilværelsenȱogȱfåȱenȱuddannelseȱogȱetȱarbejde.ȱ
ȱ

Saifȱ erȱ denȱ enesteȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ iȱ forskningsprojektet,ȱ somȱ beretterȱ omȱ beȬ

tydningenȱafȱtidligeȱforebyggendeȱpædagogiskeȱindsatserȱ–ȱaltsåȱvelȱogȱmærkeȱindsatȬ
ser,ȱderȱkanȱiværksættes,ȱindenȱdeȱungeȱtræderȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱHanȱharȱenȱ
langȱrækkeȱovervejelserȱoverȱnetopȱbetydningenȱafȱpædagogiskeȱindsatserȱtilȱdeȱungeȱ
såvelȱ somȱ forslagȱ til,ȱ hvadȱ derȱ kunneȱ væreȱ brugȱ forȱ atȱ iværksætteȱ medȱ afsætȱ iȱ hansȱ
egneȱerfaringerȱmedȱatȱværeȱungȱogȱpåȱvejȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱȱ
ȱ

Saifȱ fortæller,ȱ atȱ bådeȱ fritidsȬȱ ogȱ ungdomsklubȱ harȱ væretȱ gode,ȱ menȱ harȱ lukketȱ

forȱtidligtȱogȱsletȱikkeȱharȱhaftȱtilstrækkeligtȱåbentȱiȱweekenderne,ȱdaȱhanȱselvȱvarȱiȱ12Ȭ
15ȱårsȱalderenȱogȱhavdeȱbrugȱforȱstederȱatȱvære,ȱhvorȱderȱvarȱhyggeȱogȱsamværȱogȱinȬ
teressanteȱaktiviteter.ȱSærligtȱweekenderneȱerȱvigtigeȱogȱsærligtȱaftnerneȱiȱweekenderȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱXXȱviserȱhenȱtil,ȱatȱprojektetȱerȱanonymiseretȱafȱhensynȱtilȱMartinsȱanonymitet.ȱ
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ne,ȱdaȱdetȱnetopȱerȱdisseȱtidsrum,ȱhvorȱdeȱungeȱikkeȱharȱnogetȱatȱlaveȱogȱingenȱstederȱ
atȱvære.ȱȱ
ȱ

Derȱtræderȱenȱtydeligȱkompleksitetȱfremȱgennemȱdeȱtiȱungeȱmændsȱfortællingerȱ

omȱ indsatser,ȱ deȱ harȱ modtagetȱ gennemȱ barndom,ȱ ungdomȱ ogȱ tidligeȱ voksenlivȱ –ȱ
spændendeȱ fraȱ folkeskolenȱ tilȱ enȱ langȱ rækkeȱ socialeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ tiltag,ȱ derȱ
formodentligtȱ bådeȱ harȱ haftȱ tilȱ hensigtȱ atȱ forebyggeȱ såvelȱ somȱ atȱ modvirkeȱ deȱ ungesȱ
bevægelserȱindȱiȱbandegrupperinger,ȱkriminalitetȱogȱfængselsophold.ȱUnderȱtemaȱnr.ȱ2ȱ
iȱdetteȱkapitelȱvarȱfokusȱpåȱdeȱungeȱmændsȱoplevelserȱafȱderesȱskoletid,ȱhvorȱstørstedeȬ
lenȱafȱdeȱungeȱmændȱbeskrev,ȱhvordanȱdeȱpåȱforskelligeȱmåderȱhavdeȱ forladtȱskolenȱ
ogȱbevægetȱsigȱindȱiȱkriminelleȱgrupper,ȱhængtȱudȱpåȱgaderȱogȱstræderȱogȱabsolutȱikkeȱ
havdeȱnogenȱinteresseȱiȱskolegangen,ȱlektierȱogȱeksamen.ȱIȱnærværendeȱsammenhængȱ
skalȱderȱimidlertidȱknyttesȱenȱrækkeȱafsluttendeȱbemærkningerȱtilȱdeȱsocialpædagogiȬ
skeȱindsatser,ȱsomȱungeȱudsatteȱmændȱmøderȱiȱderesȱungdomsȬȱogȱtidligeȱvoksenliv.ȱ
Denȱførsteȱbemærkningȱknytterȱanȱtilȱ–ȱogȱerȱtætȱforbundetȱmedȱ–ȱdeȱungesȱoplevelserȱ
afȱmeningȱmedȱdeȱindsatserȱdeȱpåȱforskelligȱvisȱindgårȱi.ȱForȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱunȬ
derȱinterviewforløbetȱerȱunderȱellerȱligeȱomkringȱ20ȱår,ȱfårȱviȱenȱvigtigȱviden,ȱderȱiȱhøjȱ
gradȱ handlerȱ om,ȱ atȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ forbundetȱ tilȱ etȱ fokusȱ påȱ atȱ hjælpeȱ
medȱtilȱfærdiggørelseȱafȱfolkeskolen,ȱpraktikforløb,ȱstøtteȱtilȱuddannelseȱogȱarbejdeȱerȱ
relevanteȱ forȱ deȱ unge,ȱ menȱ ogsåȱ vanskeligeȱ atȱ fåȱ iȱ fokusȱ forȱ denȱ enkelteȱ ungeȱ mand,ȱ
nårȱlivetȱkørerȱstærktȱsideløbendeȱhermed.ȱȱ
ȱ

Denȱ anden,ȱ menȱ tætȱ forbundneȱ bemærkningȱ handlerȱ isærȱ omȱ nogleȱ dilemmaerȱ

knyttetȱtilȱ deȱforskelligeȱindsatserȱ –ȱsetȱfraȱ deȱungeȱmændsȱ perspektiver.ȱ Dilemmaer,ȱ
derȱtræderȱfrem,ȱsomȱatȱdetȱtilsyneladendeȱikkeȱerȱetȱspørgsmålȱomȱikkeȱatȱvilleȱhaveȱ
ellerȱ modtageȱ enȱ særligȱ formȱ forȱ støtte,ȱ menȱ atȱ detȱ kanȱ væreȱ vanskeligtȱ atȱ tageȱ imodȱ
den,ȱ atȱrummeȱdenȱogȱ integrereȱdenȱiȱsitȱliv,ȱsideløbendeȱ medȱ altȱdetȱ andetȱderȱogsåȱ
skalȱforegå.ȱNårȱdetteȱbetegnesȱsomȱetȱdilemma,ȱerȱdetȱfordi,ȱintervieweneȱmedȱdeȱunȬ
geȱmænd,ȱsomȱerȱkommetȱopȱiȱtyverne,ȱiȱallerhøjesteȱgradȱviser,ȱatȱdeȱselvsammeȱindȬ
satserȱabsolutȱerfaresȱsomȱbetydningsfuldeȱ–ȱblotȱpåȱetȱsenereȱtidspunktȱiȱderesȱliv.ȱNårȱ
positionȱogȱperspektivȱerȱforandret,ȱerȱandreȱbetydningsfuldeȱrelationerȱtilsyneladendeȱ
trådtȱ indȱ iȱ deȱ ungeȱ mændsȱ liv,ȱ ogȱ forȱ noglesȱ vedkommendeȱ ogsåȱ enȱ åbningȱ modȱ enȱ
fremtidȱmedȱuddannelse,ȱarbejdeȱogȱetȱfamilieliv.ȱȱ
ȱ

Etȱvæsentligtȱforhold,ȱderȱserȱudȱtilȱatȱværeȱforbundetȱmedȱindsatserȱ–ȱuansetȱomȱ

detȱerȱdeȱgenerelleȱpædagogiskeȱindsatserȱellerȱspecifikkeȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱ
–ȱerȱtilsyneladendeȱdenȱenkelteȱungeȱmandsȱoplevelseȱmedȱatȱmødeȱvoksne,ȱsomȱ”manȱ
kanȱstoleȱpåȱ”ȱogȱ”taleȱmed”.ȱBådeȱDavidȱogȱMartinȱberetterȱomȱnetopȱdetteȱsomȱafgøȬ
rendeȱforȱderesȱ ønskerȱ omȱatȱindgåȱiȱforȱ eksempelȱsocialpædagogiskeȱ projekter,ȱhvorȱ
derȱ erȱ fokusȱ påȱ mentorordning,ȱ uddannelseȱ ogȱ arbejdsmuligheder.ȱ Deȱ ungeȱ harȱ genȬ
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nemȱderesȱbarndomȱogȱungdom,ȱsåvelȱsomȱtidligeȱvoksenliv,ȱmødtȱforskelligeȱvoksneȱ
mennesker,ȱogȱnogleȱafȱdisseȱfårȱbetydningȱforȱdenȱenkelteȱungeȱmand,ȱenȱbetydningȱ
derȱtilsyneladendeȱkanȱåbneȱforȱnyeȱmulighederȱforȱdenȱenkelteȱungeȱmand.ȱMuligheȬ
derneȱ synesȱ forbundetȱ tilȱ andreȱ måderȱ atȱ deltageȱ påȱ iȱ forskelligeȱ sammenhænge,ȱ forȱ
eksempelȱiȱetȱsocialpædagogiskȱprojekt,ȱhvorȱderȱerȱetȱvoksentȱmenneske,ȱsomȱ”bareȱerȱ
fantastiskȱ atȱ snakkeȱ med”,ȱ somȱ Martinȱ beskriverȱ det.ȱ Tætȱ forbundetȱ hertilȱ synesȱ detȱ
modsatteȱogsåȱatȱgøreȱsigȱgældende.ȱIȱdeȱforskelligeȱsammenhænge,ȱhvorȱdeȱungeȱharȱ
bevægetȱsigȱgennemȱbarndomȱogȱungdom,ȱerȱderȱogsåȱvoksneȱmennesker,ȱsomȱharȱfåetȱ
betydning,ȱmenȱikkeȱnødvendigvisȱpåȱmåderȱsomȱdeȱungeȱharȱoplevetȱsomȱmuligheȬ
derȱforȱatȱkommeȱtilȱdeltagelseȱiȱfællesskaber.ȱȱ
ȱ

Iȱ deȱ ungesȱ fortællingerȱ serȱ toȱ gennemgåendeȱ trækȱ udȱ tilȱ atȱ gøreȱ sigȱ gældende.ȱ

Detȱeneȱhandlerȱomȱlærere,ȱdeȱharȱmødtȱiȱfolkeskolen,ȱogȱhvorȱflereȱafȱdeȱungesȱfortælȬ
lingerȱerȱganskeȱmættetȱmedȱoplevelserȱaf,ȱatȱ”lærerenȱikkeȱkunneȱlideȱdem”,ȱellerȱatȱ
lærerenȱ”synes,ȱjegȱaltidȱlavedeȱballade”ȱellerȱrelationerȱtilȱpædagogerȱogȱsagsbehandȬ
lere,ȱ somȱ manȱ ikkeȱ ”kunneȱ stoleȱ på”.ȱ Herȱ synesȱ relationenȱ tilȱ voksneȱ menneskerȱ forȱ
nogleȱafȱdeȱungeȱatȱhaveȱenȱsærligȱbetydning,ȱsomȱudgørȱoplevelserȱafȱbegrænsningerȱ
ogȱkanȱmedvirkeȱtil,ȱatȱdeȱungeȱgiverȱslipȱpåȱskolenȱellerȱdeȱandreȱsocialeȱogȱpædagoȬ
giskeȱsammenhænge,ȱdeȱungeȱharȱindgåetȱi.ȱDetteȱtrækȱmedvirkerȱtilȱatȱsætteȱfokusȱpåȱ
betydningenȱafȱdetȱrelationelleȱaspektȱiȱbørnȱogȱungesȱtilknytningȱtilȱdeȱforskelligeȱomȬ
råder,ȱsomȱudgørȱbørneȬȱogȱungeområdet,ȱuansetȱomȱdetȱerȱdaginstitution,ȱfolkeskole,ȱ
fritidsȬȱogȱungdomsklubberȱellerȱdeȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱderȱsåȱatȱsigeȱtræderȱ
ind,ȱnårȱdeȱungeȱbefinderȱsigȱiȱsocialeȱnødsituationerȱ(Mathiesen,ȱ1999;ȱBechmanȱJenȬ
sen,ȱ 2005;ȱ Jensenȱ etȱ al.,ȱ 2012,ȱ 2015).ȱ Betydningenȱ afȱ detȱ relationelleȱ aspektȱ omfatterȱ iȱ
nærværendeȱ sammenhængȱ samværetȱ ellerȱ samspilletȱ mellemȱ denȱ ungeȱ mandȱ ogȱ deȱ
voksneȱmennesker,ȱsomȱdenȱungeȱmøder,ȱforȱeksempelȱiȱetȱsocialpædagogiskȱprojekt.ȱ
Relationenȱkanȱafȱdeȱungeȱoplevesȱsomȱværdifuld,ȱvigtigȱogȱbetydningsfuld,ȱforȱatȱdenȱ
ungeȱsynesȱatȱkunneȱbevægeȱsigȱhenȱmodȱnyeȱmuligheder,ȱmenȱkanȱogsåȱoplevesȱsomȱ
detȱafgørendeȱbegrænsendeȱforȱdenȱungeȱiȱdenȱkonkreteȱkontekstȱ–ȱogȱværeȱnetopȱsåȱ
betydningsfuld,ȱ atȱ denȱ ungeȱ medtagerȱ oplevelserȱ afȱ atȱ væreȱ den,ȱ derȱ altidȱ kommerȱ iȱ
slåskampȱellerȱerȱdårligȱiȱskolen.ȱ
ȱ

Detȱandetȱgennemgåendeȱtrækȱiȱdeȱungesȱfortællingerȱhandlerȱom,ȱatȱdeȱforskelȬ

ligeȱområder,ȱdetȱværeȱsigȱdaginstitution,ȱfolkeskole,ȱungdomsklubberȱellerȱsocialpæȬ
dagogiskeȱprojekter,ȱrepræsentererȱforskelligeȱmulighederȱforȱdeȱungeȱiȱderesȱopvækstȱ
ogȱungdomslivȱ –ȱmenȱabsolutȱogsåȱligeledesȱharȱstilletȱforskelligeȱtyperȱafȱkravȱtilȱdeȱ
ungeȱmænd.ȱKravȱsomȱoplevesȱforskelligtȱogȱindividuelt,ȱogȱnaturligvisȱhåndteresȱpåȱ
subjektiveȱmåder,ȱmenȱsomȱkanȱseȱudȱtilȱatȱværeȱvanskeligereȱatȱhåndtere,ȱhvisȱrelatioȬ
nerneȱtilȱdeȱvoksneȱmenneskerȱiȱdeȱforskelligeȱområderȱoplevesȱsomȱkonfliktfyldteȱogȱ
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vanskelige,ȱ menȱ ogsåȱ krav,ȱ somȱ kanȱ oplevesȱ somȱ uforståeligeȱ ogȱ meningsløse.ȱ Kravȱ
omȱatȱgåȱiȱskole,ȱtageȱeksamenȱogȱfåȱetȱarbejdeȱerȱblotȱdeȱmestȱiȱøjenfaldende,ȱmenȱogsåȱ
nogleȱafȱdeȱkrav,ȱsomȱnetopȱdeȱungeȱmændȱgennemȱderesȱfortællingerȱharȱmedvirketȱ
tilȱatȱindfangeȱsomȱganskeȱvanskeligeȱatȱopfylde.ȱȱ
ȱ

Afsættetȱforȱenȱfortsatȱudviklingȱafȱpædagogiskeȱogȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱ

påȱområdetȱknyttetȱtilȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱherunderȱogsåȱdeȱungeȱiȱbandegrupperinȬ
ger,ȱmåȱiȱhøjȱgradȱpegeȱiȱretningȱafȱatȱfåȱøjeȱpå,ȱhvadȱderȱerȱpåȱspilȱforȱdeȱungeȱiȱdeȱforȬ
skelligeȱsammenhængeȱdeȱdeltagerȱi,ȱogȱiȱdeȱrelationer,ȱdeȱindgårȱiȱsammenȱmedȱvoksȬ
neȱmennesker.ȱȱ

5.6. Opsamling af analysekapitel
Iȱdetteȱkapitelȱerȱselveȱanalyserneȱafȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱpræsenteret.ȱIndledȬ
ningsvistȱkunneȱdisseȱanalyserȱinddelesȱiȱenȱrækkeȱtemaer,ȱhenholdsvisȱetȱtemaȱknyttetȱ
tilȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱomȱderesȱbarndomȱogȱopvækstforhold,ȱetȱtemaȱknyttetȱ
tilȱskolegangȱogȱuddannelseȱsamtȱfremtidsdrømme,ȱogȱetȱtredjeȱtema,ȱderȱudforskedeȱ
deȱungeȱmændsȱbevægelserȱindȱiȱogȱhverdagȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱDetȱfjerȬ
deȱtemaȱsatteȱfokusȱpåȱpsykiskeȱvanskeligheder,ȱentenȱtrådtȱfremȱgennemȱopvæksten,ȱ
ellerȱ forȱ nogleȱ afȱ deȱ ungeȱ mændsȱ vedkommende,ȱ somȱ forbundetȱ tilȱ deresȱ levedeȱ liv,ȱ
herafȱ ogsåȱ gennemȱ oplevelserȱ ogȱ erfaringerȱ knyttetȱ tilȱ deresȱ deltagelseȱ iȱ forskelligeȱ
bandegrupperinger.ȱ Detȱ femteȱ ogȱ sidsteȱ temaȱ iȱ analysenȱ fokuseredeȱ påȱ deȱ deleȱ afȱ deȱ
ungesȱfortællinger,ȱsomȱkunneȱindkredseȱenȱlangȱrækkeȱafȱdeȱpædagogiskeȱogȱsocialȬ
pædagogiskeȱindsatser,ȱsomȱdeȱungeȱharȱmodtagetȱgennemȱderesȱtilværelse,ȱderesȱopȬ
levelserȱ afȱ disseȱ indsatserȱ såvelȱ somȱ fremadrettedeȱ forslagȱ fraȱ deȱ ungeȱ selv,ȱ tilȱ hvadȱ
forebyggendeȱindsatserȱkunneȱindeholdeȱiȱforholdȱtilȱungeȱiȱbandegrupperinger.ȱ
ȱ

Medȱetȱteoretiskȱafsætȱindenȱforȱkritiskȱpsykologiȱ(Holzkamp,ȱ1983,ȱ1998;ȱDreier,ȱ

2001),ȱsåledesȱsomȱdenȱisærȱerȱudvikletȱiȱenȱdanskȱsammenhængȱgennemȱdeȱsenereȱårȱ
(Højholt,ȱ 2001,ȱ 2005;ȱ Schwartz,ȱ 2005,ȱ 2014;ȱ Kousholt,ȱ 2006;ȱ Petersen,ȱ 2009,ȱ 2011,ȱ 2013)ȱ
harȱanalyserneȱafȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱhaftȱetȱheltȱsærligtȱfokusȱpåȱatȱtrækkeȱdeȱ
ungesȱegneȱperspektiverȱfremȱiȱdatamaterialet.ȱDeȱungesȱegneȱperspektiverȱmedȱafsætȱiȱ
deresȱ positionȱ ogȱ ståstedȱ iȱ livet,ȱ deresȱ oplevelserȱ afȱ deresȱ barndom,ȱ ungdom,ȱ hverȬ
dagsliv,ȱerfaringerȱogȱfølelserȱomkringȱdisseȱoplevelserȱharȱsåledesȱværetȱiȱcentrumȱafȱ
analyserne.ȱVidereȱ–ȱogȱiȱtætȱforlængelseȱherafȱ–ȱharȱderȱogsåȱværetȱetȱsærligtȱblikȱpåȱ
selveȱhandlingsaspektetȱforbundetȱtilȱdeȱungesȱfortællinger.ȱHandlingsaspektetȱerȱetȱafȱ
deȱheltȱsærligeȱbegreberȱindenȱforȱdenȱkritiskeȱpsykologi,ȱsomȱpåȱafgørendeȱområderȱ
skillerȱdetȱkritiskeȱpsykologiskeȱperspektivȱfraȱandreȱpsykologiskeȱteorier,ȱidetȱderȱikkeȱ
blotȱerȱenȱoptagethedȱaf,ȱhvordanȱnogetȱfølesȱogȱopleves,ȱmenȱiȱallerhøjesteȱgradȱogsåȱ
hvilkeȱ oplevelserȱ afȱ handlemulighederȱ disseȱ følelserȱ ogȱ oplevelserȱ giverȱ denȱ enkelteȱ
ȱ
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ungeȱmandȱ iȱ hansȱhverdag.ȱDetȱerȱ såledesȱikkeȱmuligtȱindenȱ forȱdetteȱteoretiskeȱ perȬ
spektivȱ atȱ udeladeȱ deȱ handlinger,ȱ derȱ erȱ forbundetȱ tilȱ deȱ ungesȱ perspektiv,ȱ menȱ derȬ
imodȱatȱforbindeȱbådeȱperspektivȱogȱhandlingȱsammen.ȱ
ȱ

Deȱfortællinger,ȱviȱharȱmødtȱfraȱdeȱungeȱmænd,ȱmedȱafsætȱiȱderesȱspecifikkeȱståȬ

stedȱogȱperspektiv,ȱberetterȱførstȱogȱfremmestȱom,ȱhvordanȱdeȱselvȱharȱoplevetȱderesȱ
opvækstȱogȱbarndomsforhold.ȱNetopȱherȱviserȱenȱvæsentligȱpointeȱknyttetȱtilȱforskningȱ
indenȱforȱetȱsåkaldtȱbørnȬȱogȱungeperspektiv.ȱDerȱerȱnemligȱikkeȱtaleȱomȱetȱperspektivȱ
ellerȱenȱstemmeȱsåȱatȱsige,ȱmenȱomȱmangeȱogȱforskelligeȱperspektiver,ȱhvilketȱerȱganȬ
skeȱvæsentligtȱikkeȱatȱtabeȱiȱivrighedenȱefterȱatȱforskeȱsammenȱmedȱdeȱungeȱfraȱderesȱ
ståstedȱogȱmedȱdemȱsomȱmedforskere.ȱDeȱmangeȱstemmerȱfraȱdeȱungeȱselvȱviserȱ(selvȬ
følgelig)ȱforskelligeȱfortællingerȱomȱfølelser,ȱtankerȱogȱforståelserȱafȱegneȱopvækstforȬ
hold,ȱ relationerȱ tilȱ forældre,ȱ søskende,ȱ bedsteforældreȱ ogȱ andreȱ nære.ȱ Overordnetȱ erȱ
derȱdogȱnogleȱafȱdeȱunge,ȱderȱharȱfortællinger,ȱsomȱiȱdeȱstoreȱgroveȱtrækȱlignerȱhinanȬ
den,ȱogȱsomȱbevægerȱsigȱrundtȱomȱbetydningenȱafȱatȱværeȱtætȱknyttetȱtilȱsinȱfamilie,ȱatȱ
opleveȱ familienȱ somȱ enȱ støtteȱ ogȱ enȱ kildeȱ tilȱ omsorgȱ iȱ barndommen,ȱ derȱ harȱ haftȱ ogȱ
fortsatȱ harȱ betydningȱ indȱ iȱ ungdomsȬȱ ogȱ voksenlivet.ȱ Særligtȱ deȱ ungeȱ medȱ andenȱ etȬ
niskȱ baggrundȱ endȱ dansk,ȱ uansetȱ etniskȱ minoritetsbaggrund,ȱ harȱ megetȱ tydeligeȱ forȬ
tællingerȱomȱforældre,ȱderȱoplevesȱsomȱomsorgsfulde,ȱstøttendeȱogȱmedȱklareȱønskerȱ
ogȱplanerȱforȱderesȱ børnȱomȱatȱklareȱsigȱgodtȱiȱtilværelsen,ȱ særligtȱiȱforholdȱtilȱ skoleȬ
gang,ȱeksaminer,ȱuddannelseȱogȱarbejde,ȱsåledesȱsomȱdeȱungeȱberetterȱomȱdette.ȱHerȬ
overforȱtræderȱdeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱfremȱiȱdatamaterialetȱmedȱ
atterȱ andreȱ fortællingerȱ omȱ opvækstȱ prægetȱ afȱ skilsmisse,ȱ mangeȱ flytninger,ȱ atȱ væreȱ
aleneȱ ogȱ forsøgeȱ atȱ klareȱ sigȱ selvȱ fraȱ ganskeȱ tidligȱ alder.ȱ Detȱ erȱ umiddelbartȱ ganskeȱ
vanskeligtȱatȱudlede,ȱhvorforȱnetopȱdenneȱforskelȱtræderȱfremȱiȱdeȱungesȱperspektiverȱ
ogȱ ståstederȱ påȱ deresȱ barndomȱ ogȱ ungdomsliv,ȱ ogȱ detȱ vilȱ formodentligtȱ væreȱ misviȬ
sendeȱ atȱudledeȱ entydigeȱkonklusionerȱknyttetȱhertilȱaleneȱpåȱbaggrundȱafȱantalletȱafȱ
ungeȱmænd,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱforskningsprojektet.ȱBemærkelsesværdigtȱerȱdetȱdog,ȱatȱ
netopȱdeȱungeȱmændȱmedȱandenȱ etniskȱ baggrundȱ endȱ danskȱiȱderesȱfortællingerȱ omȱ
opvækst,ȱ barndomsforholdȱ ogȱ tilknytningȱ tilȱ familieȱ påȱ afgørendeȱ områderȱ adskillerȱ
sigȱ fraȱ denȱ internationaleȱ forskningȱ påȱ bandeområdet,ȱ hvorȱ isærȱ ungeȱ iȱ banderȱ indȬ
kredsesȱ ofteȱ atȱ haveȱ enȱ opvækstbaggrundȱ prægetȱ af,ȱ atȱ faderenȱ erȱ fraværendeȱ fraȱ
hjemmet,ȱogȱmoderenȱaleneȱvaretagerȱopdragelse,ȱogȱatȱopdragelsenȱkanȱværeȱprægetȱ
afȱhårdeȱogȱstrengeȱopdragelsesmetoder,ȱogsåȱselvomȱenȱstorȱdelȱafȱdeȱbandegruppeȬ
ringer,ȱ derȱ erȱ indkredsetȱ iȱ internationalȱ sammenhæng,ȱ ofteȱ harȱ etniskȱ minoritetsbagȬ
grundȱ(Pahukka,ȱ2005;ȱBjörk,ȱ2008;ȱLienȱ2008,ȱ2010;ȱvanȱGemertȱetȱal.,ȱ2008;ȱEsbensenȱ&ȱ
Carson,ȱ2012).ȱViȱkanȱmåskeȱfåȱetȱindblikȱtilȱforståelseȱvedȱatȱkiggeȱpåȱnogleȱafȱdeȱinȬ
ternationaleȱundersøgelserȱpåȱområdetȱnetopȱknyttetȱtilȱforskningȱi,ȱhvemȱdeȱungeȱer,ȱ
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derȱbevægerȱsigȱindȱiȱbandegrupperinger,ȱogȱhvorȱnetopȱargumentationenȱom,ȱatȱdenȱ
størsteȱbetydningȱellerȱårsagsforklaringȱforȱdeltagelseȱiȱbandegrupperingerȱindkredsesȱ
iȱ forholdȱ tilȱ vanskelighederȱ iȱ familien,ȱ herunderȱ opdragelseȱ ellerȱ mangelȱ påȱ samme.ȱ
Menȱmedȱafsætȱiȱdeȱungesȱegneȱfortællinger,ȱvelȱogȱmærkeȱiȱenȱdanskȱkontekst,ȱerȱderȱ
noget,ȱderȱtyderȱpå,ȱatȱdetȱikkeȱprimærtȱerȱherȱiȱsamspilletȱmellemȱbarnȱogȱforældre,ȱiȱ
hjemmetȱogȱ iȱomsorgenȱogȱopdragelsenȱ afȱbarnet,ȱatȱdenȱ entydigeȱ ogȱ ofteȱforenkledeȱ
forklaringȱkanȱindfangesȱpåȱdeȱungesȱbevægelserȱindȱiȱbandegrupperinger.ȱȱ
ȱ

GanskeȱanderledesȱserȱdetȱudȱiȱrelationȱtilȱdeȱungeȱmændsȱoplevelserȱogȱperspekȬ

tiverȱpåȱskolegangȱogȱoplevelsenȱafȱmeningenȱmedȱatȱgåȱiȱskoleȱsåȱatȱsige.ȱHerȱharȱdeȱtiȱ
ungeȱmændȱstortȱsetȱalleȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱskolenȱerȱvanskeligȱatȱfåȱgrebȱom,ȱdetȱerȱsværtȱ
atȱ forstå,ȱ hvadȱ denȱ skalȱ brugesȱ til,ȱ ogsåȱ selvomȱ omȱ flereȱ afȱ deȱ ungeȱ mændȱ fortæller,ȱ
hvordanȱforældreneȱheleȱtidenȱharȱstøttetȱdemȱiȱatȱpasseȱskolenȱogȱlektierne.ȱHvorforȱ
netopȱdeȱungeȱmændȱharȱdisseȱoplevelserȱtilȱfælles,ȱspringerȱtilȱgengældȱmegetȱtydeligtȱ
fremȱiȱdenȱenkelteȱungesȱfortællingȱ–ȱdetȱerȱganskeȱsværtȱatȱse,ȱhvadȱmanȱskalȱbrugeȱ
skolenȱtil,ȱnårȱmanȱikkeȱopleverȱsigȱselvȱsomȱdygtigȱiȱskolen.ȱDetȱkanȱjoȱganskeȱsimpeltȱ
væreȱ enȱ tilfældighed,ȱ atȱ netopȱ disseȱ tiȱ ungeȱ mændȱ delerȱ denneȱ subjektiveȱ oplevelse,ȱ
detteȱståsted,ȱmenȱalligevelȱerȱderȱforetagetȱsåȱmegenȱrelevantȱforskningȱnetopȱknyttetȱ
tilȱskolegang,ȱsomȱerȱvanskeligeȱatȱoverse,ȱogȱsomȱforȱalvorȱharȱkaldtȱpå,ȱatȱnetopȱherȱ
træderȱdeȱungeȱmændsȱudsatteȱlivsforholdȱfrem.ȱHvadȱderȱerȱbemærkelsesværdigtȱer,ȱ
atȱingenȱafȱdeȱungeȱmændȱberetterȱomȱoplevelserȱaf,ȱatȱdetȱvarȱskolenȱellerȱlærerne,ȱdeȱ
andreȱeleverȱellerȱundervisningenȱforȱdenȱsagsȱskyld,ȱderȱhavdeȱbetydningȱfor,ȱatȱskoȬ
letidenȱ ikkeȱ gavȱ mening,ȱ snarereȱ tværtimodȱ serȱ analyserneȱ udȱ somȱ denȱ enkelteȱ ungeȱ
bærerȱrundtȱpåȱaleneȱ–ȱogȱaleneȱharȱansvaretȱfor.ȱȱ
ȱ

Analyserneȱviserȱogsåȱenȱrækkeȱandreȱbevægelser,ȱsomȱdeȱungeȱharȱtilȱfællesȱpåȱ

tværsȱ afȱ deresȱ forskelligeȱ ståstederȱ ogȱ perspektiver.ȱ Detȱ gælderȱ isærȱ bevægelsenȱ henȱ
imodȱenȱ(ellerȱflere)ȱ bandegrupperingerȱogȱderesȱ deltagelseȱ heri.ȱDenneȱentydighedȱiȱ
bevægelsenȱ forekommerȱ umiddelbartȱ indlysende,ȱ idetȱ deȱ unge,ȱ somȱ harȱ deltagetȱ iȱ
forskningsprojektet,ȱ joȱ alleȱ beskriverȱ atȱ væreȱ tilknyttetȱ enȱ bandegruppering,ȱ omȱ endȱ
medȱforskelligtȱomfangȱogȱforskelligȱtyngde.ȱMenȱnårȱbevægelsenȱhenȱmodȱenȱbandeȬ
grupperingȱogsåȱtrækkesȱfremȱsomȱfællesȱiȱanalyserneȱafȱdatamaterialet,ȱerȱdetȱiȱhøjereȱ
gradȱforȱatȱbelyse,ȱatȱdetteȱtilbudȱellerȱdenneȱinvitationȱtilȱdeltagelseȱiȱenȱsærligȱformȱ
forȱfællesskabȱharȱvirketȱinteressantȱogȱåbnetȱsigȱmedȱnyeȱhandlemulighederȱ(ogȱbetinȬ
gelser)ȱforȱdeȱungeȱmændȱpåȱetȱsærligtȱtidspunktȱiȱderesȱliv.ȱAlleȱdeȱungeȱmændȱharȱ
netopȱogsåȱbevægetȱsigȱhenȱimodȱforskelligeȱbandegrupperingerȱiȱdenȱsammeȱaldersȬ
periode,ȱfraȱdeȱvarȱcirkaȱ13ȱårȱogȱfremadȱiȱdeȱtidligeȱungdomsår.ȱMenȱogsåȱherȱskillerȱ
bevægelserneȱ sigȱ adȱ ogȱ bliverȱ forskelligeȱ afhængigtȱ afȱ ståstedȱ ogȱ perspektiv.ȱ Forȱ deȱ
ungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱserȱdetȱudȱtil,ȱatȱbevægelserneȱhenȱimodȱdelȬ
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tagelseȱiȱenȱbandegrupperingȱtagerȱafsætȱi,ȱatȱdeȱungeȱførstȱogȱfremmestȱerȱbegyndtȱatȱ
foretageȱkriminalitet,ȱaleneȱellerȱsammenȱmedȱfåȱvenner.ȱDerfra,ȱmenȱikkeȱnødvendigȬ
vis,ȱharȱderȱåbnetȱsigȱmulighederȱforȱatȱbevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱHeltȱanȬ
derledesȱ træderȱ analyserneȱ fremȱ knyttetȱ tilȱ deȱ ungeȱ medȱ andenȱ etniskȱ baggrundȱ ogȱ
deresȱbevægelserȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱHerȱserȱdetȱudȱtil,ȱatȱderȱerȱenȱlivsfortælȬ
lingȱ påȱ spil,ȱ enȱ livsfortællingȱ omȱ atȱ væreȱ vennerȱ forȱ livet,ȱ væreȱ sammenȱ iȱ etȱ broderȬ
skab,ȱogȱatȱdenneȱlivsfortællingȱogsåȱerȱbundetȱtilȱdetȱspecifikkeȱboligområde,ȱhvorȱdeȱ
ungeȱ påȱ forskelligȱ visȱ erȱ voksetȱ op.ȱ Detȱ erȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ denȱ kriminelleȱ adfærd,ȱ
derȱtræderȱførstȱfrem,ȱmenȱderimodȱbetydningenȱafȱsamvær,ȱatȱhøreȱtilȱogȱatȱhaveȱnoȬ
genȱatȱværeȱsammenȱmed,ȱogȱforȱnoglesȱvedkommendeȱogsåȱstederȱatȱværeȱsammen,ȱ
somȱindikererȱdeȱførsteȱbevægelserȱhenȱimodȱetȱbandefællesskab.ȱDetȱserȱogsåȱudȱtil,ȱatȱ
deȱungeȱførstȱbevægerȱsigȱiȱkanterneȱafȱbandegrupperingenȱogȱderfraȱmedȱtidenȱtætteȬ
reȱpå.ȱDetteȱtættereȱpåȱerȱikkeȱnærmereȱdefineret,ȱmenȱhenviserȱiȱdenneȱsammenhængȱ
tilȱenȱsubjektivȱoplevelseȱafȱatȱværeȱtilknyttetȱetȱfællesskabȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱogsåȱetȱfælȬ
lesskab,ȱsomȱmanȱikkeȱforladerȱigen.ȱNetopȱdetteȱikkeȱatȱforladeȱfællesskabetȱerȱtrukketȱ
fremȱ iȱ analyserneȱ ogȱ viser,ȱ atȱ deȱ unge,ȱ særligtȱ deȱ ungeȱ medȱ andenȱ etniskȱ baggrund,ȱ
somȱ harȱ deltagetȱ iȱ detteȱ projekt,ȱ ikkeȱ oplever,ȱ atȱ deȱ påȱ etȱ tidspunktȱ skalȱ forladeȱ detȱ
fællesskab,ȱ somȱ bandegrupperingenȱ udgør.ȱ Uansetȱ hvadȱ bliverȱ manȱ sammen,ȱ ogsåȱ
selvomȱensȱegneȱlivsforholdȱændrerȱsig,ȱforȱeksempelȱiȱforholdȱtilȱkoneȱogȱbørnȱogȱønȬ
skerȱomȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱ
ȱ

AtȱbevægelsenȱhenȱimodȱogȱdeltagelsenȱiȱenȱbandegrupperingȱogsåȱrummerȱkonȬ

sekvenser,ȱdilemmaer,ȱkonflikterȱogȱbegrænsningerȱforȱdeȱungeȱmænd,ȱerȱogsåȱbelystȱiȱ
analyserne,ȱ særligtȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ haveȱ afsonetȱ fængselsdommeȱ (forȱ noglesȱ vedkomȬ
mendeȱ flereȱ gange)ȱ ogȱ atȱ haveȱ oplevetȱ ogȱ erfaret,ȱ hvordanȱ deȱ selvȱ hverȱ isærȱ måȱ leveȱ
medȱpsykiskeȱogȱfysiskeȱvanskeligheder.ȱNetopȱdeȱfysiskeȱogȱpsykiskeȱvanskelighederȱ
forbundetȱtilȱatȱværeȱtilknyttetȱenȱbandegrupperingȱerȱtrådtȱfremȱiȱdatamaterialet.ȱDeȱ
ungeȱmændȱleverȱmedȱ uro,ȱ ængstelse,ȱogȱ stresslignendeȱsymptomer,ȱsomȱtræderȱ forȬ
skelligtȱ fremȱ hosȱ denȱ enkelteȱ ogȱ håndteresȱ medȱ afsætȱ iȱ egneȱ subjektiveȱ oplevelserȱ afȱ
mulighederȱogȱbegrænsninger.ȱDetȱkanȱværeȱfysiskeȱskaderȱiȱforbindelseȱmedȱatȱhaveȱ
væretȱ involveretȱ iȱ skudȬȱ ogȱ voldsepisoder,ȱ menȱ detȱ kanȱ iȱ allerhøjsteȱ gradȱ ogsåȱ væreȱ
psykiskeȱ vanskeligheder,ȱ hvorȱ detȱ kanȱ væreȱ sværtȱ atȱ soveȱ omȱ natten,ȱ heleȱ tidenȱ beȬ
kymreȱsig,ȱhaveȱdiffuseȱfølelserȱafȱ uroȱiȱmavenȱ ogȱoplevelsenȱafȱatȱhaveȱsværtȱvedȱatȱ
koncentrereȱsig.ȱ
ȱ

CentraltȱforȱanalyserneȱafȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱharȱogsåȱværetȱatȱudforȬ

skeȱdeȱungesȱopvækstȱogȱhverdagȱiȱetȱpædagogiskȱperspektivȱogȱmereȱspecifiktȱindenȱ
forȱdenȱdelȱafȱdenȱpædagogiskeȱforskning,ȱderȱharȱfokusȱpåȱudsathedȱblandtȱbørnȱogȱ
unge,ȱ ogȱ deȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ somȱ denȱ danskeȱ velfærdsstatȱ iværksætterȱ
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rettetȱmodȱdenneȱgruppeȱbørnȱogȱunge.ȱSåledesȱerȱdeȱpædagogiskeȱindsatser,ȱsomȱdeȱ
ungeȱharȱoplevetȱatȱhaveȱmodtaget,ȱmedtagetȱsomȱenȱvigtigȱdelȱafȱanalyserne,ȱmenȱsåȱ
sandeligȱogsåȱsomȱnetopȱgrundlagetȱfor,ȱatȱflereȱafȱdeȱungeȱgerneȱvilleȱdeltageȱiȱinterȬ
view.ȱ Netopȱ flereȱ afȱ deȱ ungeȱ påpegerȱ selv,ȱ atȱ pædagoger,ȱ socialrådgivereȱ ogȱ lærereȱ
manglerȱvidenȱomȱdenneȱgruppeȱafȱungeȱogȱdermedȱogsåȱvidenȱom,ȱhvilkeȱpædagogiȬ
skeȱindsatserȱderȱkunneȱværeȱrelevanteȱatȱiværksætteȱiȱetȱfremadrettetȱperspektiv.ȱȱ
Nærværendeȱrapportȱindkredserȱenȱrækkeȱfund,ȱsomȱfremstillesȱiȱnedenståendeȱoverȬ
sigtsform:ȱ
ȱ
x Atȱvidenȱpåȱbandeområdetȱ–ȱsærligtȱiȱdanskȱsammenhængȱ–ȱendnuȱerȱmegetȱbeȬ
grænsetȱiȱetȱforskningsmæssigtȱperspektiv,ȱmenȱmedȱafsætȱiȱdeȱungesȱpositionerȱ
ogȱperspektiverȱkanȱderȱindkredsesȱforskelligeȱbegrundelserȱogȱbetydningerȱforȱ
ungeȱmænd,ȱderȱbevægerȱsigȱindȱiȱenȱbandegruppering,ȱogȱsomȱkanȱmedvirkeȱtilȱ
atȱudvideȱdenȱforskningsbaseredeȱvidenȱpåȱområdet.ȱDeȱmestȱmarkanteȱforskelleȱ
iȱdeȱungeȱmændsȱbegrundelserȱogȱbetydningenȱforȱtilknytningȱtilȱenȱbandegrupȬ
peringȱsesȱiȱetȱtværsnitȱiȱanalyserne,ȱidetȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrundȱ
tilsyneladendeȱbevægerȱsigȱindȱogȱudȱmellemȱforskelligeȱbandegrupperingerȱafȬ
hængigtȱafȱsubjektiveȱbegrundedeȱovervejelserȱisærȱknyttetȱtilȱkriminalitetsmuȬ
ligheder,ȱvenskaber,ȱuenighederȱogȱsamtidigȱmedȱrefleksionerȱover,ȱatȱdetȱikkeȱerȱ
såȱvigtigtȱatȱværeȱiȱenȱbande,ȱellerȱsågarȱhvilkenȱbandeȱmanȱerȱtilknyttet.ȱManȱ
kanȱsåledesȱbevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandeȱogȱbevægeȱsigȱudȱigen,ȱnårȱmulighederȱ
synesȱbegrænset,ȱnogleȱgangeȱudenȱvanskelighederȱogȱandreȱgangeȱabsolutȱforȬ
bundetȱtilȱvoldsommeȱkonflikter.ȱHeroverforȱindikererȱanalyserne,ȱatȱungeȱmedȱ
andenȱetniskȱbaggrundȱopleverȱtilknytningȱtilȱenȱbandegrupperingȱforȱlivetȱsåȱatȱ
sige.ȱDenȱpågældendeȱbandeȱerȱofteȱmedȱafsætȱiȱensȱegetȱlokaleȱboligområdeȱogȱ
omfatterȱvenner,ȱbrødreȱogȱfætre,ȱsomȱmanȱharȱkendtȱaltid,ȱogȱsomȱudgørȱenȱopȬ
levelseȱafȱatȱhøreȱtil,ȱværeȱvennerȱforȱlivet,ȱiȱenȱformȱforȱbroderskab,ȱogȱatȱdetȱsletȱ
ikkeȱerȱmeningenȱforȱdeȱunge,ȱatȱdeȱigenȱskalȱforladeȱbandegrupperingen,ȱhellerȱ
ikkeȱselvȱomȱdeȱbliverȱældre,ȱfårȱkoneȱogȱbørnȱogȱmåskeȱetȱarbejde.ȱ
x Hertilȱkommer,ȱatȱdeȱungesȱegneȱoplevelserȱafȱopvækst,ȱbarndomsȬȱogȱungdomsȬ
liv,ȱsamværȱmedȱforældre,ȱsøskendeȱogȱbedsteforældreȱsamtȱøvrigeȱsocialeȱnetȬ
værkȱoplevesȱsomȱbetydningsfuldeȱiȱforholdȱtilȱatȱbevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandeȬ
gruppering,ȱmenȱigenȱmedȱforskelligeȱperspektiverȱ–ȱsetȱiȱetȱtværsnitȱiȱanalyserneȱ
afȱdatamaterialet.ȱDeȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱ
nærværendeȱforskningsprojekt,ȱindkredserȱovervejendeȱenȱopvækstȱprægetȱafȱ
udsatteȱlivsforhold,ȱbådeȱiȱetȱstruktureltȱogȱindividueltȱperspektiv,ȱmensȱdeȱungeȱ
mændȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱovervejendeȱopleverȱenȱudsathedȱiȱ
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livsforholdȱknyttetȱtilȱstrukturelleȱperspektiver,ȱforȱeksempelȱenȱopvækstȱiȱudsatȬ
teȱboligområder,ȱhvorȱenȱbandegrupperingȱsåȱatȱsigeȱindeholderȱalleȱensȱvenner,ȱ
ældreȱbrødre,ȱfætreȱmedȱflereȱogȱdermedȱudgørȱetȱsocialtȱsamværȱogȱet”ȱbroderȬ
skab”.ȱ
x Henholdsvisȱudsathedȱiȱetȱstruktureltȱoverforȱetȱindividueltȱperspektivȱbliverȱ
centraltȱforȱdetteȱforskningsprojektsȱanalyserȱogȱresultater,ȱidetȱdeȱforskelligeȱ
formerȱforȱudsathedȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱvidenȱom,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåȬ
derȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱfremadrettetȱkanȱudvikles,ȱmenȱogsåȱskaberȱ
grundlagȱforȱatȱseȱnærmereȱpåȱdeȱeksisterendeȱsocialeȱogȱsocialpædagogiskeȱindȬ
satser,ȱsomȱdenȱdanskeȱvelfærdsstatȱtilrettelæggerȱforȱudsatteȱbørnȱogȱunge,ȱherȬ
underȱogsåȱungeȱmændȱiȱbandegrupperinger.ȱNærværendeȱprojektsȱdatamateriaȬ
leȱharȱmedvirketȱtilȱgennemȱdeȱungesȱperspektiverȱatȱpegeȱpå,ȱatȱsærligtȱskolenȱ
harȱstorȱbetydningȱforȱdeȱungesȱoplevelserȱafȱhandlemulighederȱiȱderesȱtidligeȱ
ungdomsliv,ȱogȱjoȱsværereȱskolegangȱopleves,ȱiȱjoȱhøjereȱgradȱbliverȱdeȱungeȱ
mændsȱhandlemulighederȱfoldetȱudȱiȱforholdȱtilȱatȱbevægeȱsigȱudenȱforȱskolen,ȱ
pjække,ȱbegåȱsmåkriminalitet,ȱrygeȱhashȱogȱhængeȱudȱpåȱgaderȱogȱstræder.ȱDerȱ
foregårȱtilsyneladendeȱenȱformȱforȱudskillelsesprocesȱafȱdeȱungeȱgennemȱskoleåreȬ
ne.ȱEnȱudskillelsesproces,ȱderȱafȱdeȱungeȱoplevesȱsomȱderesȱegenȱskyld,ȱidetȱdeȱ
forȱeksempelȱikkeȱvarȱdygtigeȱiȱskolenȱellerȱikkeȱforstodȱdeȱskolemæssigeȱopgaȬ
ver,ȱmenȱsomȱnærmestȱenslydendeȱfoldesȱudȱiȱdeȱungesȱfortællingerȱsomȱfortælȬ
lingerȱomȱatȱlaveȱballade,ȱbliveȱuvennerȱmedȱlærere,ȱpjække,ȱogȱforȱnogleȱafȱdeȱ
ungeȱogsåȱenȱdelȱskoleskiftȱundervejsȱgennemȱfolkeskolen.ȱNetopȱdetteȱforholdȱ
knyttetȱtilȱskolegangȱogȱdermedȱogsåȱfremadrettedeȱuddannelsesȬȱogȱarbejdsmuȬ
lighederȱkræverȱiȱhøjȱgradȱetȱfokusȱpåȱskolensȱmulighederȱforȱatȱudvikleȱindsatȬ
ser,ȱderȱkanȱforebyggeȱdisseȱudskillelsesprocesser,ȱmenȱdetȱkalderȱogsåȱpåȱvideȬ
reudviklingȱafȱindsatser,ȱderȱforegårȱrundtȱomȱskoletidenȱgennemȱfritidsȬȱogȱ
klubtilbud,ȱsåledesȱsomȱflereȱafȱdeȱungeȱselvȱfortæller.ȱDerȱerȱmedȱafsætȱiȱdataȬ
materialetȱgrundlagȱforȱatȱpegeȱpåȱnetopȱbetydningenȱafȱatȱudvikleȱtidligeȱforeȬ
byggendeȱindsatser,ȱmenȱogsåȱatȱvidereudvikleȱdeȱeksisterendeȱindsatser,ȱidetȱ
derȱtilsyneladendeȱerȱforskelȱpå,ȱhvilkeȱaldersperioderȱdeȱungeȱopleverȱdetȱsomȱ
relevantȱatȱindgåȱiȱsocialpædagogiskeȱindsatser.ȱDeȱtidligeȱungdomsår,ȱfraȱdeȱ
ungeȱerȱcirkaȱ10Ȭ13ȱår,ȱfremtræderȱsomȱenȱvæsentligȱindsatsperiode,ȱmensȱselveȱ
ungdomstidenȱ–ȱfraȱdeȱungesȱegetȱperspektivȱ–ȱerȱenȱperiodeȱmedȱmegetȱfartȱpå,ȱ
hvorȱforskelligeȱindsatserȱkanȱsynesȱmegetȱlidtȱrelevante.ȱHerfraȱskerȱtilsynelaȬ
dendeȱetȱskift,ȱnårȱdeȱungeȱkommerȱiȱbegyndelsenȱafȱtyverne.ȱHerȱbliverȱbådeȱ
projekterȱmedȱfokusȱpåȱskole,ȱuddannelseȱogȱarbejdeȱmereȱrelevanteȱforȱdenȱenȬ
kelteȱungeȱogȱligeledesȱåbnesȱforȱbetydningenȱafȱatȱhaveȱenȱmentorȱellerȱværeȱetȱ
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sted,ȱhvorȱderȱerȱvoksne,ȱderȱoplevesȱsomȱanerkendende,ȱtilȱatȱstoleȱpå,ȱogȱsomȱ
vilȱhjælpeȱenȱvidereȱiȱlivet.ȱ
x Iȱforlængelseȱafȱovenståendeȱmedvirkerȱanalyserneȱafȱdatamaterialetȱogsåȱtilȱatȱ
indkredse,ȱatȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱharȱbidragetȱmedȱderesȱstemmerȱiȱnærværenȬ
deȱforskningsprojekt,ȱfordelerȱsigȱpåȱtoȱpolerȱsåȱatȱsigeȱiȱforholdȱtilȱpsykiskeȱvanȬ
skelighederȱogȱudfordringer.ȱBegrebetȱpsykiskeȱvanskelighederȱkanȱforekommeȱ
enȱanelseȱbredt,ȱmenȱrummerȱenȱsamlebetegnelseȱforȱdeȱungesȱfortællingerȱomȱatȱ
haveȱdetȱsærligȱsværtȱiȱlivet;ȱvanskelighederȱmedȱatȱhåndtereȱvrede,ȱængstelse,ȱ
uroȱogȱangst.ȱPåȱdenȱeneȱpolȱplacererȱdeȱungeȱsig,ȱsomȱheleȱlivet,ȱbådeȱgennemȱ
barndomȱogȱungdom,ȱharȱoplevetȱatȱhaveȱhaftȱdetȱsærligȱsværtȱogȱpåȱforskelligȱ
visȱogȱmedȱforskelligȱomfangȱogȱtyngdeȱharȱoplevetȱpsykiskeȱvanskeligheder.ȱDeȱ
såkaldtȱpsykiskeȱvanskelighederȱerȱnaturligvisȱhåndteretȱindividuelt;ȱatȱrygeȱ
hashȱforȱatȱberoligeȱsigȱselvȱellerȱkommeȱiȱslagsmål,ȱnårȱvredeȱpresserȱsigȱpå,ȱmenȱ
pegerȱsamstemmendeȱpå,ȱatȱdetȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱerȱnødvendigtȱatȱinddrageȱbeȬ
tydningenȱafȱpsykiskeȱvanskelighederȱigennemȱbarndomȱogȱungdomȱgennemȱdeȱ
pædagogiskeȱindsatser,ȱsomȱforȱeksempelȱskole,ȱfritidstilbudȱogȱungdomsklubȬ
ber.ȱPåȱdenȱandenȱpolȱtræderȱfortællingerȱfraȱnogleȱafȱdeȱungeȱfrem,ȱsomȱikkeȱerȱ
fokuseretȱpåȱpsykiskeȱvanskelighederȱgennemȱbarndomȱogȱungdom,ȱmenȱiȱhøjeȬ
reȱgradȱpsykiskeȱvanskeligheder,ȱderȱerȱfremkommetȱgennemȱdeȱungesȱdeltagelȬ
seȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger,ȱhvorȱslåskampeȱmedȱandre,ȱvold,ȱoplevelserȱ
medȱpoliti,ȱfængslingȱogȱfysiskeȱménȱskalȱhåndteresȱiȱenȱhverdag,ȱogȱforȱnoglesȱ
vedkommendeȱoplevesȱsomȱganskeȱvanskeligeȱatȱhåndtereȱogȱoverkomme.ȱFlereȱ
afȱdeȱungeȱmændȱefterlyserȱselvȱmulighederneȱforȱpsykologbehandlingȱellerȱanȬ
denȱbehandling,ȱsomȱdogȱikkeȱpræciseres,ȱderȱkanȱstøtteȱogȱhjælpeȱdemȱtilȱatȱ
overkommeȱpsykiskeȱvanskeligheder.ȱ
x Afslutningsvis,ȱmenȱiȱallerhøjesteȱgradȱforbundetȱtilȱdeȱovenforȱbeskrevneȱpunkȬ
ter,ȱskalȱnævnesȱdetȱforhold,ȱatȱalleȱdeȱunge,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱnærværendeȱ
forskningsprojekt,ȱstortȱsetȱpåȱsammeȱalderstidspunktȱharȱpåbegyndtȱbevægelȬ
serneȱindȱiȱforskelligeȱbandegrupperinger.ȱAldersperiodenȱ13Ȭ14ȱårȱserȱudȱtilȱ
gennemȱdeȱungesȱfortællingerȱatȱværeȱenȱcentralȱaldersperiode,ȱuansetȱomȱdeȱ
ungeȱharȱbevægetȱsigȱindȱiȱenȱbestemtȱbandegrupperingȱellerȱsammenȱmedȱnogleȱ
kammeraterȱharȱbegåetȱsmåkriminalitetȱogȱderfraȱerȱkommetȱindȱiȱforskelligeȱ
bandegrupperinger.ȱNetopȱdenneȱaldersperiodeȱbliverȱcentralȱikkeȱnødvendigvisȱ
somȱenȱpejlingȱforȱdenȱrentȱfysiskeȱalder,ȱmenȱsomȱetȱfokusområde,ȱderȱkanȱåbneȱ
forȱatȱudvikleȱvidenȱom,ȱhvordanȱbørnȱogȱungeȱharȱlevetȱogȱudvikletȱsigȱgennemȱ
barndomȱogȱtidligeȱungdomsårȱiȱnogleȱafȱdeȱkonkreteȱsteder,ȱhvorȱbørnȱogȱungeȱ
lever;ȱboligområder,ȱdaginstitution,ȱskole,ȱfritidstilbudȱogȱungdomsklubber.ȱHeltȱ
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centraltȱviserȱdet,ȱatȱudfordringer,ȱdilemmaerȱogȱvanskelighederȱbefinderȱsigȱpåȱ
enȱflerhedȱafȱstederȱogȱtilsyneladendeȱhenȱoverȱtidȱbliverȱtilȱdeȱungesȱegneȱsubȬ
jektiveȱproblemer.ȱArbejdetȱmedȱungeȱmændsȱtilknytningȱtilȱbandegrupperingerȱ
starterȱtilsyneladendeȱikkeȱiȱetȱherȱogȱnuȱiȱdeȱungesȱliv,ȱmenȱmåȱkaldeȱpåȱenȱfortȬ
satȱogȱpresserendeȱoptagethedȱogȱinteresseȱforȱbørnsȱogȱungesȱreelleȱudviklingsȬ
forholdȱogȱbetingelserȱiȱdetȱdanskeȱvelfærdssamfund.ȱ
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Kapitel 6:
Konklusion
Denneȱrapport,ȱsomȱnuȱerȱvedȱsinȱafslutning,ȱharȱgivetȱstemmeȱtilȱtiȱungesȱmændsȱforȬ
tællingerȱomȱderesȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱfremtidsdrømmeȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱfraȱderesȱ
ståstedȱogȱperspektivȱ(Dreier,ȱ2004;ȱKousholt,ȱ2005;ȱSchwartz,ȱ2014;ȱHøjholt,ȱ2005;ȱPeȬ
tersen,ȱ 2009).ȱ Detȱ særlige,ȱ somȱ deȱ tiȱ ungeȱ mændȱ harȱ tilȱ fælles,ȱ ogȱ somȱ harȱ dannetȱ
grundlagȱ forȱ rapportensȱ empiriske,ȱ teoretiskeȱ ogȱ analytiskeȱ materiale,ȱ er,ȱ atȱ deȱ alleȱ tiȱ
udoverȱatȱværeȱungeȱmændȱogsåȱoplever,ȱatȱdeȱleverȱetȱlivȱiȱenȱbandegruppering,ȱomȱ
endȱpåȱmegetȱforskelligȱvis,ȱiȱforskelligtȱomfangȱogȱmedȱforskelligȱbetydning.ȱ
Forskningsprojektetsȱformålȱkanȱsammenfattendeȱopstillesȱiȱtreȱnedenståendeȱpunkter:ȱ
ȱ
x Harȱfokusȱpåȱunge,ȱderȱselvȱopleverȱatȱværeȱtilknyttetȱenȱbandegruppering.ȱ
x Harȱetȱsærskiltȱfokusȱpåȱmedȱafsætȱiȱetȱsåkaldtȱungeperspektivȱatȱudvikleȱvidenȱ
omȱdeȱungesȱegneȱperspektiver,ȱoplevelserȱogȱvurderingerȱafȱderesȱhverdagsliv,ȱ
deresȱopvækstȱogȱlivsforhold.ȱ
x HarȱfokusȱpåȱatȱudvikleȱvidenȱtilȱbrugȱforȱfremadrettedeȱsocialȬȱogȱspecialpædaȬ
gogiskeȱindsatserȱpåȱbandeområdet.ȱ
Iȱ detȱ følgendeȱ vilȱdetteȱ kapitelsȱ afsluttendeȱ konklusionerȱ bevægeȱ sigȱrundtȱomȱ netopȱ
disseȱtreȱsammenhængendeȱformålȱogȱendvidereȱsamleȱopȱpåȱdeȱforskningsanalytiskeȱ
spørgsmål,ȱderȱerȱfulgtȱgennemȱselveȱforskningsprojektetȱogȱvidereȱindȱiȱanalyserneȱafȱ
detȱempiriskeȱmateriale,ȱderȱharȱdannetȱgrundlagȱforȱdenneȱrapport:ȱ
ȱ
1. Hvordanȱserȱdeȱungeȱmændsȱhverdagslivȱudȱfraȱderesȱperspektivȱogȱståsted?ȱ
2. Hvilkeȱmulighederȱogȱbetingelserȱopleverȱdeȱungeȱmænd,ȱdeȱharȱhaftȱiȱderesȱ
barndomȱogȱungdomȱ–ȱsærligtȱiȱforholdȱtilȱskole,ȱuddannelse,ȱarbejdeȱogȱsoȬ
cialpædagogiskeȱindsatser?ȱ
3. Hvordanȱopleverȱdeȱunge,ȱatȱderesȱfremtidȱserȱud?ȱ
Formåletȱmedȱdenneȱrapportȱ(ogȱforskningsprojektet)ȱharȱsåledesȱnetopȱværetȱ atȱindȬ
fangeȱogȱudforskeȱvidenȱomȱungeȱmændȱiȱbandegrupperingerȱ–ȱmedȱafsætȱiȱdeȱungesȱ
egneȱfortællingerȱogȱfraȱderesȱegetȱperspektivȱogȱståstedȱiȱlivet,ȱogȱabsolutȱikkeȱatȱkortȬ
læggeȱ bandekriminalitet,ȱ forskelligeȱ bandersȱ opståenȱ ogȱ udviklingȱ ellerȱ atȱ indfangeȱ
videnȱ omȱ konflikterȱ banderȱ imellem.ȱ Hvadȱ derȱ derimodȱ harȱ væretȱ etȱ megetȱ specifiktȱ
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formål,ȱharȱværetȱatȱformidleȱdeȱungeȱmændsȱoplevelserȱaf,ȱhvilkeȱsocialpædagogiske,ȱ
skolemæssigeȱ ogȱ andreȱ indsatser,ȱ somȱ deȱ harȱ erfaringȱ med,ȱ harȱ haftȱ betydningȱ forȱ
dem,ȱ ogȱ hvadȱ derȱ kunneȱ ændres.ȱ Netopȱ detteȱ formålȱ harȱ betydet,ȱ atȱ flereȱ afȱ deȱ ungeȱ
mændȱharȱvalgtȱatȱvilleȱdeltageȱiȱforskningsprojektetȱogȱformidlingenȱafȱdenneȱrapport,ȱ
daȱdeȱmegetȱklartȱgiverȱudtrykȱfor,ȱatȱbådeȱpædagoger,ȱskolelærerȱogȱsagsbehandlereȱ
kunneȱhaveȱbrugȱforȱatȱvideȱmereȱogȱdermedȱogsåȱfåȱmulighedȱforȱatȱudvikleȱdenȱpæȬ
dagogiskeȱpraksisȱfremadrettetȱpåȱområdet.ȱDenneȱrapportȱerȱsåledesȱenȱrapport,ȱderȱ
ogsåȱhenvenderȱsigȱtilȱdisseȱfaggrupperȱmedȱdetȱdirekteȱformålȱatȱbidrageȱtilȱenȱfortsatȱ
udviklingȱafȱdetȱpædagogiskeȱarbejdeȱmedȱungeȱmænd,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱbefinderȱ
sigȱiȱudsatteȱpositionerȱiȱsamfundetȱogȱpåȱmegetȱforskelligȱvisȱharȱbrugȱforȱpædagogiskȱ
støtteȱogȱhjælp.ȱ
ȱ

Heleȱ detȱ bagvedliggendeȱ afsætȱ forȱ forskningsprojektetȱ ogȱ denneȱ rapportsȱ udȬ

formningȱ varȱ isærȱ båretȱ afȱ enȱ nysgerrighedȱ knyttetȱ tilȱ deȱ ungeȱ mændsȱ bevægelserȱ
rundtȱ iȱ deȱ udsatteȱ boligområder,ȱ hvorȱ jegȱ gennemȱ flereȱ årȱ harȱ foretagetȱ enȱ delȱ forskȬ
ning.ȱ Nysgerrighedenȱ varȱ isærȱ fremkommetȱ gennemȱ enȱ langȱ rækkeȱ interviewȱ medȱ
forskelligeȱprofessionelleȱfaggrupperȱsåvelȱsomȱforældre,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱberetteȬ
deȱomȱnetopȱdisseȱungeȱmændȱogȱderesȱadfærdȱiȱdisseȱboligområder.ȱEnȱadfærd,ȱderȱ
ofteȱ blevȱ beskrevetȱ iȱ bekymrendeȱ termerȱ ogȱ blevȱ forbundetȱ tilȱ historierȱ omȱ bander,ȱ
vold,ȱvåben,ȱogȱballadeȱiȱområderne.ȱDisseȱberetningerȱafstedkom,ȱatȱdenȱeksisterendeȱ
forskningȱ omȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ blevȱ nærmereȱ udforsketȱ ogȱ primærtȱ fremȬ
bragteȱ enȱ viden,ȱ derȱ erȱ domineretȱ afȱ detȱ kriminologiskeȱ forskningsfelt,ȱ mensȱ detȱ pæȬ
dagogiskeȱforskningsfelt,ȱherunderȱsocialpædagogiskȱteoriȱogȱpraksis,ȱstortȱsetȱerȱfraȬ
værendeȱ indenȱ forȱ denȱ såkaldteȱ bandeforskning.ȱ Detȱ erȱ alleredeȱ diskuteretȱ indledȬ
ningsvist,ȱ atȱ netopȱ detteȱ forhold,ȱ atȱ detȱ endnuȱ primærtȱ erȱ detȱ kriminologiskeȱ forskȬ
ningsfelt,ȱderȱharȱbidragetȱmedȱvidensudvikling,ȱåbnerȱforȱenȱsærligȱviden,ȱmenȱogsåȱ
atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ etȱ forskningsfelt,ȱ somȱ iȱ danskȱ sammenhængȱ manglerȱ videnȱ omȱ beȬ
tydningenȱafȱpædagogiskeȱindsatserȱknyttetȱtilȱnetopȱdenneȱgruppeȱafȱunge.ȱManȱkanȱ
sige,ȱatȱderȱnetopȱerȱnogetȱparadoksaltȱi,ȱatȱdetȱjoȱerȱpædagogikkensȱopgaveȱatȱtilretteȬ
læggeȱ forskelligeȱ læringsȬȱ ogȱ udviklingspraksisserȱ iȱ velfærdsstatenȱ forȱ bådeȱ børnȱ ogȱ
unge,ȱ herunderȱ ogsåȱ forȱ deȱ unge,ȱ somȱ samfundetȱ erȱ bekymredeȱ forȱ påȱ forskelligȱ vis,ȱ
menȱatȱdetȱpædagogiskeȱforskningsfeltȱendnuȱikkeȱiȱtilstrækkeligtȱomfangȱharȱfåetȱenȱ
pladsȱiȱnetopȱdisseȱopgaver.ȱEtȱvæsentligtȱforholdȱforȱatȱkunneȱudvikleȱdeȱpædagogiȬ
skeȱindsatserȱmedȱunge,ȱsomȱpåȱforskelligȱvisȱbefinderȱsigȱiȱsocialeȱnødsituationer,ȱmåȱ
joȱnetopȱværeȱatȱudvikleȱvidenȱomȱdeȱforskelligeȱindsatsersȱbetydningȱbådeȱforȱdeȱunȬ
geȱogȱderesȱfamilierȱsåvelȱsomȱforȱdeȱprofessionelle,ȱderȱtilrettelæggerȱdeȱpædagogiskeȱ
indsatser.ȱȱ
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Netopȱ påȱ denneȱ mådeȱ repræsentererȱ nærværendeȱ forskningsprojektȱ iȱ bådeȱ sitȱ

fokusȱogȱmetodiskeȱtilgangȱenȱheltȱnyȱmådeȱatȱ forståȱdetȱsåkaldteȱbandeområdeȱpåȱ–ȱ
snævertȱforbundetȱtilȱdetȱpædagogiskeȱ(ogȱsocialpædagogiske)ȱforskningsfeltȱogȱmegetȱ
tætȱforbundetȱtilȱdeȱungesȱegneȱperspektiverȱogȱståstederȱiȱlivet.ȱNetopȱforskningȱiȱunȬ
geȱ mændsȱ egneȱ perspektiver,ȱ nårȱ hverdagenȱ levesȱ iȱ enȱ bandegruppering,ȱ erȱ stortȱ setȱ
fraværendeȱiȱdanskȱforskningȱogȱligeledesȱmegetȱbegrænsetȱiȱsåvelȱdenȱnordiskeȱsomȱ
denȱinternationaleȱforskningȱ(DelȱCarmen,ȱ2009).ȱIȱdenneȱrapportsȱindledendeȱkapitlerȱ
(seȱkapitelȱ1ȱogȱ2)ȱredegøresȱderȱindledningsvistȱforȱforskningȱpåȱbandeområdet,ȱbådeȱ
nationaltȱogȱinternationalt,ȱsomȱnetopȱmedvirkerȱtilȱatȱbelyse,ȱatȱungeȱmændȱiȱbanderȱ
ogȱ deresȱ hverdag,ȱ opvækstȱ ogȱ fremtidsdrømmeȱ erȱ etȱ særligtȱ områdeȱ afȱ denȱ såkaldteȱ
bandeforskning,ȱsomȱfortsatȱerȱmegetȱbegrænset.ȱ
ȱ

Atȱinddrageȱdeȱungesȱegetȱperspektiv,ȱdeȱungesȱfølelser,ȱhandlingerȱogȱerfaringerȱ

omȱderesȱegetȱlivȱskaberȱgrundlagȱforȱenȱheltȱsærligȱvidenȱ–ȱenȱvidenȱsomȱiȱnærværenȬ
deȱ sammenhængȱ harȱ medvirketȱ tilȱ atȱ udforskeȱ deȱ ungesȱ mændsȱ barndom,ȱ opvækst,ȱ
skoleȱogȱuddannelseȱogȱderesȱbevægelserȱindȱiȱogȱrundtȱomkringȱiȱbandegrupperingerȱ
–ȱ velȱ ogȱ mærkeȱ sammenȱ medȱ deȱ unge.ȱ Menȱ nærværendeȱ forskningsprojektȱ ogȱ isærȱ
denneȱ rapportsȱ indholdȱ repræsentererȱ ogsåȱ enȱ nyȱ ogȱ anderledesȱ mådeȱ atȱ anskueȱ ogȱ
forståȱnetopȱdeȱungeȱiȱbandegrupperinger,ȱenȱmådeȱderȱrækkerȱforbiȱkriminalitet,ȱkonȬ
flikterȱogȱvoldȱogȱiȱhøjereȱgradȱfølgerȱdeȱungesȱegneȱforståelserȱafȱatȱkommeȱtilȱmeningȱ
iȱderesȱegenȱhverdagȱogȱdagligeȱlivsførelseȱ(Holzkamp,ȱ1998;ȱDreier,ȱ2004ȱ).ȱNetopȱdeȱ
ungesȱegneȱforståelserȱogȱmeningerȱerȱvæsentligeȱforȱfortsatȱatȱkunneȱudvikleȱpædagoȬ
giskeȱindsatserȱiȱvelfærdsstaten,ȱsomȱharȱbetydningȱforȱdeȱungeȱogȱkanȱtilbydeȱalternaȬ
tiveȱ måderȱ atȱ håndtereȱ udfordringer,ȱ kravȱ ogȱ dilemmaerȱ forbundetȱ tilȱ enȱ opvækstȱ
prægetȱafȱudsathed.ȱȱ
ȱ

Begrebetȱ udsathedȱ harȱ væretȱ etȱ megetȱ væsentligtȱ begreb,ȱ derȱ påȱ mangeȱ måderȱ

kanȱ sigesȱ atȱ haveȱ båretȱ bådeȱ bevægelsenȱ henȱ modȱ forskningsprojektetȱ omȱ deȱ ungeȱ
mændȱiȱbandegrupperingerȱsåvelȱsomȱdeȱteoretiskeȱogȱanalytiskeȱperspektiver,ȱsomȱerȱ
inddragetȱ undervejsȱ iȱ bådeȱ dataindsamlingȱ ogȱ formidlingȱ afȱ denneȱ rapport.ȱ Nårȱ beȬ
grebetȱ udsathedȱ fastholdesȱ somȱ etȱ afgørendeȱ begreb,ȱ erȱ detȱ fordi,ȱ udsathedȱ anskuesȱ
somȱetȱvæsentligtȱforholdȱvedȱdeȱungesȱopvækst,ȱskolegangȱogȱhverdagsliv,ȱenȱudsatȬ
hedȱderȱheleȱtidenȱbevægerȱsigȱsåȱatȱsigeȱmedȱdeȱungeȱhenȱoverȱtidȱogȱstedȱogȱiȱhverȱogȱ
enȱafȱdeȱmangeȱforskelligeȱsammenhænge,ȱhvorȱdeȱungeȱbefinderȱsig,ȱbådeȱiȱbarndom,ȱ
ungdomȱogȱvoksenliv.ȱBegrebetȱudsathedȱerȱiȱdenneȱsammenhængȱteoretiskȱforbundetȱ
tilȱdetȱpædagogiskeȱforskningsfeltȱogȱsærligtȱknyttetȱtilȱsocialpædagogikken,ȱhvorȱMaȬ
thiesenȱ (1999)ȱ argumentererȱ forȱ enȱ forståelseȱ afȱ udsathedsbegrebetȱ somȱ forbundetȱ tilȱ
børnȱogȱungesȱlevedeȱliv,ȱogȱsomȱiȱpraksisȱhandlerȱom,ȱatȱnogleȱbørnȱogȱungeȱbefinderȱ
sigȱiȱsåkaldteȱsocialeȱnødsituationer,ȱderȱerȱkarakteriseretȱvedȱetȱkortereȱellerȱlængereȱ
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fraværȱafȱudviklingsmulighederȱofteȱiȱflereȱogȱsamtidigeȱsammenhænge,ȱogȱforȱnoglesȱ
vedkommendeȱ ogsåȱ overȱ langeȱ perioderȱ afȱ barndomȱ ogȱ ungdomsliv.ȱ Iȱ kapitelȱ 3ȱ blevȱ
disseȱ teoretiskeȱ overvejelserȱ præsenteretȱ uddybende,ȱ menȱ skalȱ herȱ iȱ detȱ afsluttendeȱ
kapitelȱigenȱdanneȱrammenȱomȱenȱrækkeȱkonkluderendeȱbemærkningerȱknyttetȱtilȱdeȱ
centraleȱfund,ȱsomȱprojektetsȱdataindsamlingȱogȱanalyserneȱharȱbelystȱiȱdeȱforrigeȱkaȬ
pitler.ȱȱ
ȱ

Atȱanskueȱdeȱungeȱmændȱiȱbandegrupperingerȱsomȱudsatteȱogȱsomȱbefindendeȱ

sigȱ iȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ socialeȱ nødsituationer,ȱ erȱ nokȱ ikkeȱ noget,ȱ deȱ ungeȱ mændȱ
selvȱvilleȱpræcisereȱomȱsigȱselvȱ–ȱsnarereȱtværtimod.ȱNetopȱdeȱungeȱmændsȱegneȱforȬ
tællingerȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indkredse,ȱ atȱ menneskerȱ heleȱ tidenȱ handlerȱ iȱ ogȱ medȱ deȱ
sammenhænge,ȱdeȱindgårȱiȱ–ȱogȱatȱdisseȱsammenhængeȱheleȱtidenȱkræverȱnyȱstillingȬ
tagen,ȱændredeȱmulighederȱogȱbetingelser,ȱdilemmaerȱogȱkonflikterȱ–ȱogȱderȱsøgesȱheleȱ
tidenȱmeningȱiȱdetȱhverdagsliv,ȱdenȱenkelteȱlever.ȱNårȱdetteȱerȱsagt,ȱfastholdesȱimidlerȬ
tidȱnetopȱudsathedsbegrebet,ȱidetȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱmedvirkerȱtilȱatȱindfanȬ
geȱforskelligeȱsocialeȱnødsituationer,ȱsomȱdeȱindividueltȱogȱmedȱforskelligtȱomfangȱogȱ
tyngdeȱsåvelȱsomȱårsagȱalleȱharȱbefundetȱsigȱiȱgennemȱbarndom,ȱungdomȱogȱforȱnogleȱ
afȱdemȱogsåȱiȱdeȱtidligeȱvoksenår.ȱDetȱerȱdogȱvæsentligtȱher,ȱatȱnetopȱbegrebetȱudsatȬ
hedȱiȱdenneȱsammenhæng,ȱnårȱdenȱerȱtætȱforbundetȱtilȱdetȱpædagogiskeȱforskningsfelt,ȱ
ikkeȱ erȱ optagetȱ afȱ udsathedȱ somȱ noget,ȱ derȱ erȱ iboendeȱ denȱ enkelteȱ ungeȱ somȱ nogetȱ
medfødt,ȱ derȱ skalȱ rettesȱ ogȱ støttesȱ gennemȱ pædagogiskeȱ indsatser,ȱ menȱ derimodȱ enȱ
teoretiskȱogȱempiriskȱforståelseȱafȱudsathedȱsomȱhørendeȱtilȱindenȱforȱdenȱdelȱafȱpæȬ
dagogiskȱ forskning,ȱ somȱ isærȱ erȱ optagetȱ afȱ deȱ struktureltȱ betingedeȱ samfundsvilkår,ȱ
derȱ medvirkerȱ ogȱ vedligeholder,ȱ atȱ detȱ fortsatȱ erȱ børnȱ ogȱ ungeȱ fraȱ deȱ såkaldtȱ lavereȱ
samfundsklasser,ȱderȱharȱsværestȱvedȱatȱopnåȱadgangȱtilȱgodeȱskoler,ȱgodeȱuddannelȬ
sesstederȱogȱdermedȱogsåȱtilȱarbejdeȱogȱgodeȱlevevilkårȱ(Hansen,ȱ2003,ȱ2004;ȱJensenȱetȱ
al.ȱ2012,ȱ2015).ȱȱ
ȱ

Analyserneȱafȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱviserȱbåde,ȱhvordanȱsamfundsmæssiȬ

geȱstrukturerȱharȱbetydningȱforȱdeȱungeȱmænd,ȱmenȱogsåȱhvordanȱnetopȱdisseȱstruktuȬ
rererȱsætterȱsigȱigennemȱhosȱdenȱenkelteȱungeȱmandȱsomȱmåderȱatȱhandleȱpåȱiȱsinȱdagȬ
ligeȱlivsførelse,ȱsomȱbetingelserȱogȱmulighederȱogȱsomȱsærligeȱoplevelserȱogȱforståelserȱ
afȱegneȱfremtidsdrømme.ȱEnȱheltȱcentralȱpointeȱerȱher,ȱatȱdeȱungeȱmændȱikkeȱopleverȱ
sigȱselvȱsomȱudsatte.ȱDetteȱskyldesȱflereȱsamtidigeȱforhold.ȱFørstȱogȱfremmetȱharȱdetteȱ
begrebȱsletȱikkeȱpåȱnogetȱtidspunktȱværetȱiȱspilȱiȱnogenȱafȱintervieweneȱmedȱdeȱungeȱ
mændȱogȱvilleȱformodentligtȱtrædeȱfremȱforȱdemȱsomȱnoget,ȱdeȱikkeȱvilleȱkunneȱgenȬ
kendeȱ omȱ sigȱ selvȱ iȱ deresȱ egenȱ tilværelse.ȱ Dernæstȱ menȱ absolutȱ ikkeȱ uvæsentligtȱ erȱ
netopȱdetȱforhold,ȱatȱdenȱsamfundsmæssigeȱstruktureredeȱulighedȱsjældentȱsætterȱsigȱ
igennemȱ somȱ subjektiveȱ oplevelserȱ afȱ egenȱ udsathedȱ (seȱ forȱ eksempelȱ ogsåȱ Jensenȱ etȱ
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al.,ȱ 2012ȱ forȱ denneȱ diskussion),ȱ menȱ derimodȱ erȱ såȱ slørede,ȱ atȱ disseȱ ulighederȱ iȱ langtȱ
højereȱgradȱoplevesȱsomȱdenȱenkeltesȱegenȱformåenȱellerȱmangelȱpåȱsammeȱsomȱårsagȱ
til,ȱ hvadȱ manȱ kanȱ opnåȱ iȱ tilværelsenȱ knyttetȱ tilȱ deȱ samfundsmæssigeȱ goder,ȱ somȱ forȱ
eksempelȱ uddannelseȱ ogȱ arbejde.ȱ Iȱ kapitelȱ 3ȱ blevȱ netopȱ disseȱ teoretiskeȱ perspektiverȱ
præsenteretȱogȱdrøftetȱvidereȱgennemȱanalyserneȱafȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱiȱkaȬ
pitelȱ5,ȱhvorȱdetteȱsløredeȱblevȱindkredset.ȱHansenȱ(2003,ȱ2005)ȱharȱtidligereȱargumenȬ
teretȱ for,ȱ atȱ denȱ samfundsmæssigeȱ struktureltȱ betingedeȱ ulighedȱ erȱ demaskeretȱ iȱ denȱ
danskeȱvelfærdsstat.ȱBegrebetȱdemaskeretȱerȱbådeȱcentraltȱogȱrelevant,ȱidetȱnetopȱdenȬ
neȱ ulighedȱ ikkeȱ kanȱ sesȱ medȱ detȱ blotteȱ øjeȱ ogȱ ofteȱ erȱ skjultȱ forȱ deȱ flesteȱ –ȱ ogsåȱ iȱ deȱ
mangeȱforskelligeȱpædagogiskeȱpraksisser,ȱhvorȱprofessionelleȱharȱmedȱbørnȱogȱungesȱ
læringȱ ogȱ udviklingȱ afȱ gøreȱ (Palludan,ȱ 2005;ȱ Bundgaardȱ ogȱ Gulløv,ȱ 2008;ȱ Andersenȱ
2005;ȱGilliam,ȱ2009;ȱPetersen,ȱ2014).ȱȱ
ȱ

MedȱafsætȱiȱnetopȱdeȱungeȱmændsȱegneȱfortællingerȱrejserȱkonturerneȱsigȱimidȬ

lertidȱ iȱ langtȱ højereȱ gradȱ forȱ anvendelsenȱ afȱ begrebetȱ sløringȱ somȱ noget,ȱ derȱ bådeȱ erȱ
skjult,ȱmenȱsomȱmanȱalligevelȱgodtȱvedȱfindesȱ–ȱdetȱerȱikkeȱsynligt,ȱmenȱåbnerȱalligevelȱ
for,ȱatȱderȱerȱnoget,ȱsomȱmanȱsomȱenkeltȱungȱmandȱiȱtilværelsenȱikkeȱheltȱkanȱfåȱgrebȱ
om.ȱDetȱerȱudenforȱenȱselvȱogȱalligevelȱnoget,ȱmanȱbærerȱrundtȱpåȱindenȱiȱsåȱatȱsige,ȱogȱ
somȱsætterȱsigȱigennemȱsomȱindividuelleȱoplevedeȱudviklingsbegrænsninger,ȱsomȱdenȱ
enkelteȱungeȱskalȱkæmpeȱmedȱiȱhverdagen.ȱSaifȱerȱlidtȱindeȱpåȱdetteȱsløredeȱnoget,ȱdaȱ
jegȱ interviewerȱ ham,ȱ ogȱ hanȱ fortællerȱ omȱ oplevelsenȱ afȱ ikkeȱ atȱ kunneȱ kommeȱ indȱ påȱ
cafeerȱogȱdiskotekerȱiȱsineȱungeȱårȱsammenȱmedȱsineȱvenner.ȱHerȱfortællerȱhanȱnetopȱ
omȱflereȱafȱdisseȱoplevelserȱafȱatȱståȱiȱdøreneȱogȱbliveȱafvist,ȱfordiȱhanȱikkeȱhavdeȱdeȱ
”rigtigeȱbukserȱpå”,ȱellerȱfordiȱderȱvarȱ”overfyldt”,ȱsamtidigȱmedȱatȱhanȱgodtȱved,ȱatȱ
detȱikkeȱer”ȱdet,ȱdetȱhandlerȱom”.ȱOgȱSaifȱfortællerȱvidereȱomȱikkeȱatȱhaveȱnogenȱsteȬ
derȱ atȱ væreȱ omȱ aftenenȱ ogȱ iȱ weekenderneȱ sammenȱ medȱ sineȱ venner,ȱ fordiȱ manȱ ikkeȱ
mødesȱderhjemmeȱhosȱhinanden,ȱmenȱderimodȱpåȱgadenȱogȱiȱbutikscentre.ȱȱ
ȱ

Menȱderȱhvorȱdetteȱsløredeȱnogetȱtræderȱallertydeligstȱfrem,ȱerȱiȱdeȱungeȱmændsȱ

fortællingerȱ omȱ deresȱ skolegang,ȱ somȱ forȱ demȱ allesȱ vedkommendeȱ bærerȱ prægȱ afȱ enȱ
individuelȱoplevelseȱaf,ȱatȱskolenȱikkeȱrigtigȱharȱgivetȱmeningȱforȱdem.ȱGanskeȱbemærȬ
kelsesværdigtȱharȱdeȱalleȱnetopȱenȱoplevelseȱtilȱfællesȱaf,ȱatȱdeȱikkeȱrigtigȱvarȱdygtigeȱtilȱ
nogetȱ iȱ skolen.ȱ Henryȱ nuancererȱ detteȱ enȱ anelse,ȱ daȱ hanȱ fortæller,ȱ atȱ hanȱ passedeȱ sinȱ
skoleȱudenȱproblemer,ȱmenȱfællesȱforȱdeȱungeȱmændȱerȱdogȱoplevelsenȱafȱikkeȱatȱværeȱ
dygtigȱ tilȱ detȱ fagligeȱ iȱ skolen,ȱ ogȱ netopȱ denneȱ oplevelseȱ sætterȱ sigȱ igennemȱ hosȱ hverȱ
enkeltȱungeȱmandȱsomȱnoget,ȱhanȱselvȱharȱansvarȱfor,ȱogȱsomȱharȱbevirket,ȱatȱdetȱharȱ
væretȱ sværtȱ atȱ findeȱ meningȱ medȱ detȱ atȱ gåȱ iȱ skole.ȱ Meningenȱ medȱ skolenȱ forbliverȱ
uklarȱogsåȱforȱdeȱungeȱmændȱiȱdatamaterialet,ȱsomȱharȱforladtȱskolenȱogȱerȱiȱgangȱmedȱ
deresȱ voksenliv,ȱbådeȱiȱ deresȱbagudrettedeȱbeskrivelserȱafȱskoleforløbet,ȱmenȱogsåȱiȱdeȱ
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fremadrettedeȱ beskrivelserȱ afȱ deresȱ fremtid,ȱ hvorȱ skolenȱ ikkeȱ koblesȱ sammenȱ medȱ deȱ
muligheder,ȱsomȱdenneȱkanȱgiveȱforȱuddannelseȱogȱarbejde.ȱDerȱerȱsnarereȱtaleȱomȱenȱ
lidtȱ opgivendeȱ bevidsthed,ȱ somȱ forȱ eksempelȱ viserȱ sigȱ hosȱ Abdalla,ȱ daȱ hanȱ underȱ interȬ
viewetȱfortæller,ȱatȱhanȱflereȱgangeȱharȱforsøgtȱatȱtageȱsinȱafgangseksamen,ȱmenȱikkeȱ
harȱformåetȱatȱfastholdeȱfokusȱherpå,ȱhellerȱikkeȱselvomȱhansȱforældreȱheleȱtidenȱsøgerȱ
atȱstøtteȱhamȱheri.ȱ Underȱ interviewforløbetȱfårȱ jegȱ etȱ lidtȱopgivendeȱsmilȱunderȱdetteȱ
emne,ȱsamtidigȱmedȱatȱAbdallaȱforklarer,ȱatȱderȱ”heleȱtidenȱerȱforȱmegetȱandetȱiȱhoveȬ
det”.ȱȱ
ȱ

”Jegȱlavedeȱ balladeȱiȱskolen”,ȱfortællerȱHans,ȱdaȱjegȱinterviewerȱham,ȱogȱderforȱ

blevȱ hanȱ smidtȱ ud,ȱ mensȱ Kurtȱ fortællerȱ mig,ȱ atȱ hanȱ blotȱ sigerȱ jaȱ tilȱ sagsbehandleren,ȱ
somȱinsistererȱpå,ȱatȱhanȱskalȱtageȱ9.ȱklasse,ȱforȱatȱhanȱ”kanȱfåȱfred”ȱogȱmåskeȱderforȱ
ikkeȱbehøverȱatȱsiddeȱiȱfængsel.ȱAtȱnetopȱdenneȱgruppeȱafȱungeȱmændȱopleverȱskolenȱ
somȱnoget,ȱderȱerȱsværtȱatȱfindeȱmeningȱmedȱpåȱtrodsȱafȱenȱoplevetȱstøtteȱhjemmefra,ȱ
erȱsletȱ ikkeȱ nyȱviden.ȱWillisȱ (1977)ȱforetogȱ tilbageȱiȱ 1970’erneȱanalyserȱ afȱengelskeȱ arȬ
bejderklassedrengesȱholdningerȱogȱadfærdȱtilȱskolenȱogȱviste,ȱhvorledesȱdrengeneȱanȬ
bragteȱsigȱiȱpositionenȱsomȱskoletabereȱvedȱikkeȱatȱgiveȱskolenȱbetydningȱogȱlaveȱkonȬ
flikterȱmedȱlærerneȱogȱiȱstedetȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱfokusereȱpåȱlivetȱudenforȱskolenȱmedȱ
druk,ȱpigerȱogȱværtshusbesøg.ȱPåȱmangeȱmåderȱkanȱdeȱselvsammeȱfundȱbringesȱfremȱiȱ
relationȱtilȱnetopȱdeȱungeȱmændȱiȱnærværendeȱsammenhængȱogȱiȱenȱnutidigȱkontekst.ȱ
Derȱerȱnoget,ȱderȱerȱvigtigereȱudenȱforȱskolen,ȱogȱsomȱsletȱikkeȱharȱnogetȱmedȱskolensȱ
fagligeȱ indholdȱ atȱ gøre.ȱ Nårȱ netopȱ denneȱ problemstillingȱ rejsesȱ herȱ iȱ detȱ afsluttendeȱ
konkluderendeȱkapitel,ȱerȱdetȱmedȱdenȱhensigtȱatȱfastholdeȱnetopȱskolenȱogȱuddannelȬ
sensȱbetydningȱforȱbørnȱogȱungeȱiȱdetȱdanskeȱvelfærdssamfund,ȱmenȱsamtidigȱogsåȱforȱ
atȱfastholde,ȱatȱnårȱdeȱungeȱmændȱanerȱdetteȱsløredeȱnoget,ȱsomȱformidlesȱsomȱderesȱ
egetȱansvarȱogȱderesȱegneȱmanglendeȱskolastiskeȱevner,ȱsåȱerȱderȱiȱvirkelighedenȱmereȱ
påȱspil.ȱDetteȱandetȱogȱmereȱbetonesȱsærligtȱafȱHansenȱ(2003),ȱderȱargumentererȱfor,ȱatȱ
ȱ
”ȱ…ȱsandsynlighedenȱforȱatȱtilhøreȱdenȱdårligstȱplaceredeȱgruppeȱiȱdenȱnuværendeȱsamȬ
fundsstrukturȱerȱstørst,ȱnårȱensȱforældreȱogsåȱiȱsinȱtidȱvarȱdårligstȱplaceretȱiȱdenȱdavæȬ
rendeȱanderledesȱsamfundsstruktur”ȱ(Hansen,ȱ2003,ȱp.ȱ117).ȱ
ȱ
Atȱnogleȱbørnȱogȱungeȱbefinderȱsigȱiȱsåkaldteȱsocialeȱnødsituationer,ȱerȱtraditioneltȱogȱ
historisk,ȱ iȱ bådeȱ danskȱ ogȱ nordiskȱ sammenhæng,ȱ enȱ socialpædagogiskȱ opgave,ȱ somȱ
varetagesȱafȱvelfærdsstatenȱpåȱforskelligeȱvisȱ(Jensen,ȱ2006;ȱErlandsenȱetȱal.,ȱ2013),ȱogȱ
somȱheleȱtidenȱudviklesȱtætȱforbundetȱtilȱenȱlangȱrækkeȱpædagogiskeȱpraksisser,ȱder,ȱ
omȱendȱpåȱforskelligeȱmåder,ȱharȱatȱgøreȱmedȱbørnȱogȱungesȱlæringȱogȱudviklingȱ(JenȬ
sen,ȱ2006;ȱErlandsenȱetȱal.ȱ2013,ȱ2015;ȱSchwartz,ȱ2005,ȱ2014).ȱGennemȱdeȱungesȱfortælȬ
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lingerȱharȱnetopȱenȱlangȱrækkeȱafȱdisseȱindsatserȱvistȱsig.ȱDetȱgælderȱbådeȱdeȱalmenȬ
pædagogiske,ȱsåsomȱdaginstitution,ȱskole,ȱfritidsȬȱogȱklubaktiviteter,ȱmenȱogsåȱdeȱsociȬ
alpædagogiskeȱ indsatserȱ iȱ formȱ afȱ enȱ langȱ rækkeȱ forskelligeȱ måderȱ atȱ søgeȱ atȱ nåȱ deȱ
ungeȱ på,ȱ nårȱ denȱ samfundsmæssigeȱ opdragelsespraksisȱ ikkeȱ erȱ lykkedesȱ (Jensen,ȱ
2006).ȱȱ
ȱ

Fraȱ deȱ ungeȱ tegnerȱ derȱ sigȱ fortællingerȱ omȱ sagsbehandlere,ȱ socialpædagogiskeȱ

projekter,ȱmentorordningerȱogȱforskelligeȱmåderȱatȱfåȱenȱeksamenȱpå,ȱnårȱdenȱtraditioȬ
nelleȱ fraȱ folkeskolenȱ ikkeȱ blevȱ færdiggjort.ȱ Megetȱ bemærkelsesværdigtȱ forȱ netopȱ indȬ
kredsningenȱafȱdeȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱdeȱungeȱharȱmødtȱgennemȱderesȱvejȱiȱ
børneȬȱ ogȱ ungdomsperioden,ȱ er,ȱ atȱ deȱ tilsyneladendeȱ påȱ forskelligeȱ tidspunkterȱ ellerȱ
ståstederȱiȱderesȱlivȱopleverȱindsatserneȱsomȱmereȱellerȱmindreȱrelevanteȱforȱdemȱselv.ȱȱ
ȱ

”Hopperȱduȱikkeȱpåȱambulancen,ȱsåȱmisterȱduȱchancen”,ȱforklarerȱHansȱmig,ȱdaȱ

jegȱinterviewerȱham.ȱHansȱbliverȱnødtȱtilȱatȱfortælleȱmig,ȱhvadȱhanȱmenerȱmedȱdette,ȱ
ogȱhanȱuddyber,ȱatȱdetȱnetopȱhandlerȱom,ȱatȱderȱerȱfartȱpåȱheleȱtiden,ȱlivetȱkørerȱstærktȱ
afȱsted,ȱogȱHansȱvilȱgerneȱfølgeȱmed.ȱNetopȱdenneȱbemærkningȱfraȱHansȱindrammerȱ
påȱsinȱvis,ȱatȱdeȱungeȱbefinderȱsigȱforskelligeȱstederȱiȱderesȱlivȱpåȱforskelligeȱtidspunkȬ
terȱ (naturligvis),ȱ ogȱ atȱ detȱ derforȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ oplevesȱ somȱ meningsfuldtȱ iȱ enȱ
alderȱafȱ19ȱårȱatȱskulleȱgåȱiȱskoleȱogȱlaveȱlektierȱiȱetȱsocialpædagogiskȱprojekt,ȱhvorȱmanȱ
skalȱkommeȱhverȱdagȱtilȱfasteȱtidspunkter.ȱIkkeȱatȱderȱerȱnogetȱgaltȱmedȱprojektet,ȱsomȱ
Hansȱ sigerȱ tilȱ mig:ȱ ”Deȱ voksneȱ erȱ flinkeȱ nok,ȱ menȱ altsåȱ ambulancenȱ kørerȱ jo”.ȱ InterȬ
viewetȱmedȱHansȱviserȱpåȱmangeȱmåder,ȱatȱdeȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱharȱbetydȬ
ning,ȱmenȱikkeȱnødvendigvisȱdenȱafgørendeȱbetydning,ȱpåȱnetopȱdetȱgivneȱtidspunktȱiȱ
hansȱliv.ȱIȱanalyserneȱkunneȱderȱvedȱenȱsammenligningȱmellemȱdeȱtiȱungeȱmændsȱforȬ
tællingerȱindkredses,ȱatȱdetȱisærȱvar,ȱnårȱdeȱungeȱkomȱindȱiȱdenȱtidligeȱvoksenalder,ȱatȱ
deȱ forskelligeȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ forȱ alvorȱ blevȱ oplevetȱ somȱ relevanteȱ ogȱ
vedkommendeȱforȱdenȱenkelte.ȱOmȱambulancenȱtagerȱfartenȱafȱsåȱatȱsige,ȱnårȱdeȱungeȱ
nårȱindȱiȱdenȱtidligeȱvoksenalder,ȱerȱsværtȱatȱsige,ȱmenȱikkeȱdestoȱmindreȱserȱdetȱudȱtil,ȱ
atȱnetopȱdeȱungeȱmændȱiȱdenneȱtidligeȱvoksenalderȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱfinderȱmeningȱiȱ
deȱsocialpædagogiskeȱindsatser,ȱdeȱmøderȱogȱtilbydes,ȱmensȱdeȱungeȱmænd,ȱsomȱforȱ
eksempelȱKurt,ȱHans,ȱJesperȱogȱOskar,ȱderȱendnuȱerȱganskeȱunge,ȱmegetȱgerneȱvilȱ”beȬ
stemmeȱ selv”,ȱ somȱ Kurtȱ udtrykkerȱ det.ȱ Kurtȱ kanȱ sletȱ ikkeȱ forståȱ deȱ forskelligeȱ ting,ȱ
somȱ hanȱ skalȱ deltageȱ i,ȱ forȱ eksempelȱ tageȱ enȱ afgangseksamen,ȱ tænkeȱ påȱ uddannelseȱ
ellerȱ væreȱ iȱ socialpædagogiskeȱ projekter.ȱKurtȱfortæller,ȱ atȱ mensȱ hanȱsadȱ fængsletȱ påȱ
enȱsåkaldtȱsikretȱinstitution,ȱsagdeȱhanȱjaȱtilȱatȱtageȱenȱeksamen.ȱHanȱfortæller,ȱatȱhanȱ
sigerȱjaȱtilȱaltȱbareȱforȱatȱkommeȱudȱderfra,ȱmenȱintetȱafȱdetȱserȱudȱtilȱatȱgiveȱmeningȱforȱ
ham.ȱ Væsentligtȱ anderledesȱ serȱ detȱ udȱ forȱ deȱ unge,ȱ somȱ erȱ kommetȱ indȱ iȱ detȱ begynȬ
dendeȱ voksenliv.ȱ Herȱ giverȱ deȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ enȱ langtȱ højereȱ gradȱ afȱ
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meningȱ iȱ forholdȱ tilȱ deresȱ aktuelleȱ livssituation.ȱ Bådeȱ Martin,ȱ Henry,ȱ Saif,ȱ Abdalla,ȱ
DanielȱogȱSørenȱharȱiȱderesȱtidligeȱvoksenlivȱdeltagetȱiȱenȱrækkeȱafȱsocialpædagogiskeȱ
indsatser,ȱsomȱdeȱpåȱingenȱmådeȱfandtȱmeningsfulde,ȱdaȱdeȱvarȱyngre.ȱForȱdisseȱungeȱ
mænd,ȱpåȱhverȱderesȱmådeȱvelȱogȱmærke,ȱserȱdetȱudȱtil,ȱatȱnetopȱdeȱindsatser,ȱdeȱmøȬ
der,ȱ fårȱ enȱandenȱ betydningȱ endȱforȱdeȱ yngreȱ ungeȱmænd.ȱEnȱbetydning,ȱ derȱ isærȱ erȱ
koncentreretȱ omȱ atȱ villeȱ nogetȱ særligt,ȱ enȱ uddannelse,ȱ etȱ arbejde,ȱ enȱ godȱ kontaktȱ tilȱ
voksne,ȱsomȱmanȱopleverȱatȱkunneȱstoleȱpåȱogȱhjælpȱtilȱforskelligeȱting.ȱFraȱnetopȱdisseȱ
ungeȱ mændȱ beskrivesȱ deȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ somȱ særligeȱ ogȱ personligtȱ beȬ
tydningsfulde.ȱMartinȱfortæller,ȱhvorledesȱhansȱkontaktpersonȱharȱhjulpetȱhamȱmedȱatȱ
undersøgeȱuddannelse,ȱmulighedenȱforȱøkonomiskȱstøtteȱogȱopmuntretȱhamȱtilȱatȱtro,ȱ
atȱhanȱgodtȱkanȱtageȱenȱuddannelse,ȱvelȱogȱmærkeȱsomȱdenȱførsteȱiȱhansȱfamilie.ȱGenȬ
nemȱMartinsȱungdomȱharȱderȱværetȱandreȱvoksne,ȱderȱharȱbudtȱindȱmedȱhjælpȱogȱstøtȬ
te,ȱmenȱikkeȱnoget,ȱsomȱMartinȱfortællerȱsomȱsærligtȱrelevantȱforȱhamȱpåȱdaværendeȱ
tidspunkt.ȱOgsåȱiȱhansȱtidligeȱungdomslivȱvarȱderȱfartȱogȱtempoȱpå,ȱmasserȱafȱkriminaȬ
litet,ȱflugtȱfraȱ politiet,ȱ stofferȱogȱballade,ȱogȱ hanȱhavdeȱ altȱforȱtravltȱ tilȱ atȱkoncentrereȱ
sigȱomȱskoleȱogȱuddannelse.ȱNuȱserȱdetȱanderledesȱud,ȱogȱMartinȱerȱoptagetȱaf,ȱhvorȬ
danȱhanȱkanȱfåȱsigȱenȱuddannelseȱogȱenȱandenȱfremtid.ȱNetopȱknyttetȱtilȱudviklingȱafȱ
socialpædagogiskeȱindsatserȱerȱdetteȱtidsaspektȱpåȱmangeȱmåderȱcentraltȱ–ȱformetȱsomȱ
etȱtidsforløbȱiȱanalysenȱ–ȱhvorȱdeȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱforȱalvorȱbliverȱrelevanȬ
teȱ forȱ deȱ ungeȱ iȱ begyndelsenȱ afȱ tyverne,ȱ mensȱ selveȱ ungdomsperiodenȱ iȱ langtȱ højereȱ
gradȱserȱudȱtilȱatȱværeȱkarakteriseretȱvedȱatȱhaveȱfartȱpåȱgerneȱaleneȱogȱudenȱhjælp,ȱogȱ
forȱ Hans’ȱ vedkommendeȱ illustrativtȱ gennemȱ enȱ hastigȱ ambulancekørsel.ȱ Netopȱ forȬ
bundetȱ hertilȱ harȱ datamaterialetȱ ogsåȱ medvirketȱ tilȱ atȱ pegeȱ på,ȱ atȱ derȱ tilsyneladendeȱ
ogsåȱerȱforskelligeȱfaserȱiȱenȱbandetilknytning,ȱhenholdsvisȱenȱpræbandefase,ȱenȱegentȬ
ligȱbandefaseȱogȱenȱsåkaldtȱsenbandefase.ȱDisseȱfaserȱerȱåbenbartȱtætȱforbundetȱtilȱdeȱ
ungesȱoplevelserȱaf,ȱhvadȱdeȱharȱafȱmulighederȱiȱhverdagenȱførstȱogȱfremmestȱgennemȱ
præbandefasen,ȱhvorȱdeȱungeȱmændȱharȱbevægetȱsigȱrundtȱiȱsmåȱgrupper,ȱpjækketȱfraȱ
skoleȱogȱikkeȱrigtigȱhaftȱnogetȱafȱlave.ȱIȱdenneȱpræbandefaseȱinviteresȱellerȱinvitereȱdeȱ
ungeȱ mændȱ sigȱ selvȱ indȱ iȱ etȱ størreȱ fællesskab,ȱ forȱ noglesȱ vedkommendeȱ enȱ bandeȬ
gruppering,ȱsomȱhørerȱtilȱiȱdetȱlokaleȱboligområde.ȱDenȱegentligeȱbandefaseȱserȱudȱtilȱ
atȱvære,ȱfraȱdeȱungeȱerȱcirkaȱ14ȱårȱgammel,ȱogȱindtilȱdeȱnårȱopȱførstȱiȱtyverne,ȱogȱherȱ
kørerȱ livetȱ megetȱ stærkt.ȱ Deȱ pædagogiskeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ indsatser,ȱ derȱ erȱ tilȱ
rådighedȱforȱdeȱunge,ȱkanȱvirkeȱuvedkommende,ȱmensȱhverdagenȱerȱfuldtȱoptagetȱafȱ
travlhedȱ medȱ denȱ bandegruppering,ȱ denȱ enkelteȱ ungeȱ erȱ knyttetȱ til.ȱ Iȱ denȱ såkaldteȱ
senbandefaseȱpresserȱandreȱopgaverȱogȱbetydningsfuldeȱrelationerȱsigȱpåȱogȱherȱforsøȬ
gesȱ detȱ atȱ håndtereȱ bådeȱ tilknytningenȱ tilȱ bandegrupperingenȱ såvelȱ somȱ relationȱ tilȱ
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denȱkæreste,ȱmanȱerȱgladȱfor,ȱfamilie,ȱuddannelseȱogȱforȱHenrysȱvedkommendeȱogsåȱ
arbejdslivet.ȱȱ
ȱ

Netopȱ knyttetȱ tilȱ deȱ forskelligeȱ faserȱ serȱ detȱ udȱ til,ȱ medȱ afsætȱ iȱ datamaterialetsȱ

analyser,ȱ atȱ forståelsenȱ afȱ begrebetȱ bandegrupperinger,ȱ såledesȱ somȱ detȱ blevȱ drøftetȱ
særligtȱ iȱ kapitelȱ to,ȱ rummerȱ væsentligȱ mereȱ kompleksitet,ȱ nårȱ fokusȱ erȱ påȱ ungesȱ tilȬ
knytningȱ tilȱbandegrupperingerȱiȱ enȱdanskȱkontekst.ȱForskelligeȱfaserȱafȱ etȱ tilhørsforȬ
holdȱtilȱenȱbandegrupperingȱmedvirkerȱtilȱatȱunderbyggeȱkonturerneȱaf,ȱatȱungeȱmændȱ
ikkeȱblotȱbevægerȱsigȱrundtȱomȱenȱbandegrupperingȱogȱderfraȱindȱiȱden,ȱmenȱderimodȱ
omȱ atȱ bandegrupperingensȱ betydningȱ forandresȱ ogȱ udviklesȱ overȱ tidȱ forȱ denȱ enkelteȱ
ungeȱ ogȱ såledesȱ ikkeȱ erȱ enȱ fastlagtȱ ogȱ påȱ forhåndȱ fasttømretȱ størrelse,ȱ hvoriȱ deȱ ungeȱ
blotȱslusesȱindȱsåȱatȱsige.ȱTværtimodȱserȱdetȱudȱtil,ȱatȱtilknytningenȱtilȱenȱbandegruppeȬ
ringȱerȱiȱbevægelseȱoverȱetȱtidsspænd,ȱogȱsamtidigȱatȱdeȱungeȱpåȱhverȱderesȱmådeȱiȱhøjȱ
gradȱerȱoptagetȱaf,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱdeȱkanȱfåȱhjælpȱogȱstøtteȱiȱderesȱtidligeȱ
voksenlivȱ tilȱ skole,ȱ uddannelse,ȱ arbejdeȱ ogȱ andreȱ typerȱ afȱ indsatser,ȱ selvomȱ deȱ erȱ tilȬ
knyttetȱ enȱ bandegruppering.ȱ Datamaterialetȱ pegerȱ såledesȱ iȱ retningȱ af,ȱ atȱ enȱ tilknytȬ
ningȱ tilȱ enȱ bandegrupperingȱ ogȱ mulighedenȱ forȱ pædagogiskeȱ ogȱ socialpædagogiskeȱ
indsatserȱkanȱkombineresȱ–ȱsetȱfraȱdeȱungesȱperspektivȱ–ȱogȱsærligtȱiȱdenȱsåkaldteȱsenȬ
bandefase.ȱAtȱdatamaterialetȱviserȱhenȱtilȱdetteȱfund,ȱerȱpåȱdenȱeneȱsideȱganskeȱcentraltȱ
forȱforståelsenȱafȱungeȱiȱbandegrupperingerȱsetȱiȱenȱdanskȱkontekstȱogȱskalȱpåȱdenȱanȬ
denȱogȱsammeȱtidȱnaturligvisȱtagesȱmedȱforsigtighed,ȱalȱdenȱstundȱatȱ detȱikkeȱerȱalleȱ
ungeȱ mænd,ȱ derȱ erȱ tilknyttetȱ forskelligeȱ bandegrupperinger,ȱ somȱ harȱ deltagetȱ iȱ nærȬ
værendeȱforskningsprojekt.ȱDenȱviden,ȱderȱerȱindkredsetȱmedȱafsætȱiȱdeȱtiȱungeȱmænd,ȱ
måȱsåledesȱaleneȱudgøreȱetȱafsætȱforȱatȱindkredseȱproblemstillinger,ȱvanskelighederȱogȱ
udfordringerȱ knyttetȱ tilȱ ungeȱ iȱ bandegrupperingerȱ–ȱogȱikkeȱudgøreȱ enȱ udtømmendeȱ
videnȱomȱungeȱiȱbandegrupperinger.ȱȱ
ȱ

Knyttetȱtilȱdeȱungeȱmændsȱfortællingerȱomȱderesȱopvækst,ȱhverdagslivȱogȱforeȬ

stillingerȱomȱderesȱfremtidȱharȱanalyserneȱafȱdatamaterialetȱogsåȱmedvirketȱtilȱatȱindȬ
fangeȱ ogȱ udfordreȱ eksisterendeȱ videnȱ påȱ bandeområdet,ȱ idetȱ flereȱ afȱ deȱ ungeȱ mænd,ȱ
særligtȱdeȱungeȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱikkeȱharȱoplevelserȱogȱerfarinȬ
gerȱmedȱatȱkommeȱfraȱsocialtȱbelastedeȱopvækstforhold,ȱsåledesȱsomȱmegetȱafȱdenȱinȬ
ternationaleȱforskningȱharȱbelystȱiȱrelationȱtilȱsåkaldteȱårsagsfaktorerȱpåȱtilknytningȱogȱ
bevægelseȱ indȱ iȱ enȱ bandegruppering.ȱ Forȱ nogleȱ afȱ deȱ unge,ȱ somȱ harȱ deltagetȱ iȱ detteȱ
forskningsprojekt,ȱviserȱdetȱsigȱimidlertid,ȱatȱdeȱpåȱforskelligȱvisȱharȱlevetȱmedȱogȱskulȬ
leȱ håndtereȱ forskelligeȱ psykiskeȱ vanskelighederȱ gennemȱ barndomȱ ogȱ ungdom.ȱ ÅrsaȬ
gerneȱtilȱdeȱpsykiskeȱvanskelighederȱerȱtilȱgengældȱhellerȱikkeȱenslydendeȱforȱdeȱungeȱ
mænd,ȱmenȱhandlerȱbådeȱomȱfortællingerȱomȱsværeȱepisoderȱiȱbarndommenȱsåvelȱsomȱ
oplevelserȱafȱuroȱellerȱforældresȱskilsmisse,ȱmenȱerȱpåȱingenȱmådeȱentydigeȱfortællinȬ
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gerȱom,ȱatȱdeȱungeȱmændȱtilknyttetȱbandegrupperingerȱleverȱmedȱkonsekvenserneȱafȱ
belastedeȱ opvækstforholdȱ –ȱ ogȱ atȱ detteȱ kanȱ anskuesȱ somȱ forbundetȱ tilȱ atȱ bevægeȱ sigȱ
indȱiȱenȱbandegruppering.ȱHertilȱviserȱdatamaterialetȱendvidere,ȱatȱdetȱogsåȱ–ȱforȱnogleȱ
afȱdeȱungeȱ mændȱ–ȱharȱalvorligeȱ psykiskeȱogȱfysiskeȱkonsekvenserȱ atȱ væreȱtilknyttetȱ
enȱbandegruppering,ȱogȱatȱ hverȱenkeltȱungeȱmandȱsøgerȱatȱhåndtereȱdisseȱfysiskeȱogȱ
psykiskeȱ konsekvenserȱ påȱ måder,ȱ derȱ oplevesȱ meningsfuldeȱ forȱ dem.ȱ Såledesȱ serȱ detȱ
udȱtil,ȱatȱnogleȱafȱdeȱvanskeligheder,ȱdeȱungeȱharȱberettetȱomȱiȱinterviewene,ȱbevægerȱ
sigȱ mellemȱ vanskeligheder,ȱ derȱ erȱ trådtȱ indȱ iȱ ȱ barndomslivetȱ overforȱ vanskeligheder,ȱ
derȱskalȱhåndteresȱherȱogȱnuȱiȱhverdagensȱdagligeȱlivsførelse.ȱPointenȱmedȱdetteȱerȱatȱ
fastholde,ȱ atȱ detȱ ikkeȱ erȱ muligtȱ atȱ udpegeȱ enkelteȱ entydigeȱ årsagsforklaringerȱ påȱ deȱ
ungeȱmændsȱbevægelserȱindȱiȱenȱbandegrupperingȱogȱejȱhellerȱpåȱderesȱbegrundelserȱ
forȱatȱbliveȱiȱenȱbandegruppering.ȱDerȱerȱsnarereȱtaleȱomȱenȱflerhedȱafȱbegrundelser.ȱ
ȱ

Dreierȱ (1997)ȱ harȱ argumentereretȱ for,ȱ atȱ opsplitningenȱ mellemȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ

problemerȱ knyttetȱ tilȱ samfundetsȱ strukturȱ ogȱ påȱ denȱ andenȱ sideȱ knyttetȱ tilȱ individetȱ
ikkeȱmedvirkerȱtilȱatȱsynliggøre,ȱhvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱsamfundetsȱstrukturererȱ
viserȱ henȱ til,ȱ atȱ problemerȱ opstårȱ hosȱ denȱ enkelte,ȱ ogȱ hvordanȱ disseȱ problemerȱ rentȱ
faktiskȱhåndteres.ȱHeriȱerȱenȱmegetȱafgørendeȱpointe,ȱsomȱskalȱmedvirkeȱtilȱatȱdanneȱ
rammenȱomȱdenneȱrapportsȱafslutning.ȱEnȱrækkeȱcentraleȱfundȱskalȱnetopȱmedȱafsætȱiȱ
denneȱpointeȱogȱiȱanalyserneȱafȱdeȱungeȱmændsȱforståelserȱtrækkesȱfremȱherȱiȱrapporȬ
tensȱafslutningȱogȱkanȱforhåbentligtȱmedvirkeȱtilȱatȱforbindeȱdeȱsamfundsmæssigeȱudȬ
viklingspraksisser,ȱderȱtilrettelæggesȱforȱbørnȱogȱunge,ȱmedȱdeȱungesȱegneȱstemmer.ȱ
ȱ

Førstȱogȱfremmestȱserȱdetȱudȱtil,ȱatȱunge,ȱderȱbevægerȱsigȱindȱiȱogȱrundtȱomȱforȬ

skelligeȱ bandegrupperinger,ȱ harȱ flereȱ forskelligeȱ forståelserȱ ogȱ forklaringerȱ påȱ deresȱ
bevægelserȱ indȱ iȱ bandegrupperinger,ȱ ogȱ atȱ denneȱ forskelȱ somȱ udgangspunktȱ træderȱ
fremȱ iȱ fortællingerneȱ medȱ afsætȱ iȱ deȱ ungesȱ etniskeȱ baggrund.ȱ Deȱ ungesȱ etniskeȱ bagȬ
grundȱserȱudȱtilȱatȱmedvirkeȱtilȱatȱskabeȱforskelligeȱoplevelserȱafȱtilværelsen,ȱforskelligeȱ
ståstederȱ ogȱ positionerȱ ogȱ dermedȱ megetȱ forskelligeȱ handlemulighederȱ ogȱ dermedȱ
ogsåȱ forskelligeȱ forklaringerȱ påȱ bevægelserneȱ indȱ iȱ enȱ bandeȱ –ȱ ellerȱ flereȱ bevægelserȱ
indȱiȱflereȱbandegrupperinger.ȱȱ
ȱ

Såledesȱsesȱiȱanalyserne,ȱatȱungeȱmændȱmedȱetniskȱdanskȱbaggrund,ȱderȱharȱdelȬ

tagetȱiȱforskningsprojektet,ȱsletȱikkeȱharȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱdeȱnødvendigvisȱbehøverȱatȱ
væreȱ iȱ enȱ bandegruppering,ȱ menȱ derimodȱ iȱ højereȱ gradȱ harȱ fundetȱ stederȱ ogȱ måder,ȱ
hvorpåȱdetȱvarȱmuligtȱatȱbegåȱkriminalitetȱsammenȱmedȱandre,ȱmenȱhvorȱselveȱdetȱatȱ
bevægeȱsigȱindȱiȱenȱbandegrupperingȱiȱhøjȱgradȱvarȱetȱstedȱellerȱetȱfællesskab,ȱsomȱmanȱ
kanȱbevægeȱsigȱindȱiȱogȱudȱafȱigen,ȱnårȱdetȱikkeȱlængereȱblevȱoplevetȱsomȱetȱstedȱellerȱ
etȱ fællesskab,ȱ derȱ gavȱ meningȱ forȱ deȱ unge.ȱ Detteȱ fundȱ skalȱ naturligvisȱ tagesȱ medȱ etȱ
stortȱ forbehold,ȱ idetȱ kunȱ fireȱ ungeȱ mændȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ harȱ deltagetȱ iȱ

ȱ

182
ȱ

STEMMER FRA EN BANDE
– UNGE BANDEMEDLEMMERS EGNE FORTÆLLINGER OM
OPVÆKST, HVERDAGSLIV OG FREMTID

forskningsprojektet,ȱmenȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredse,ȱatȱselvomȱdeȱungeȱmændȱerȱvokȬ
setȱopȱiȱforskelligeȱudsatteȱboligområder,ȱhvorȱbandegrupperingerȱharȱværetȱtilȱstedeȱiȱ
hverdagen,ȱsåȱoplevesȱdetȱatȱbevægeȱsigȱindȱiȱdenneȱgrupperingȱmegetȱforskelligtȱforȱ
henholdsvisȱ deȱ ungeȱ medȱ etniskȱ danskȱ baggrundȱ overforȱ deȱ ungeȱ medȱ andenȱ etniskȱ
baggrundȱendȱdansk.ȱNetopȱdeȱungeȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdansk,ȱiȱdenneȱ
sammenhængȱseksȱungeȱmænd,ȱberetterȱomȱheltȱandreȱfølelser,ȱoplevelserȱogȱårsagerȱ
tilȱderesȱbevægelserȱindȱiȱenȱbandegruppering.ȱOgsåȱherȱerȱbevægelserneȱindȱiȱenȱbanȬ
degrupperingȱforegåetȱmedȱafsætȱiȱdetȱlokaleȱboligområde,ȱhvorȱdeȱungeȱerȱvoksetȱop,ȱ
menȱderfraȱerȱdetȱheltȱandreȱforklaringer,ȱderȱtræderȱfremȱiȱdeȱungesȱfortællinger.ȱȱ
ȱ

ForȱungeȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱhandlerȱfortællingerneȱomȱvenȬ

skaberȱ forȱ livet,ȱ etȱ broderskabȱ ogȱ omȱ atȱ stilleȱ opȱ forȱ hinandenȱ –ȱ uansetȱ hvadȱ –ȱ ogsåȱ
medȱlivetȱsomȱindsats.ȱDetȱhandlerȱomȱatȱhaveȱværetȱvennerȱaltid,ȱhaveȱgåetȱiȱbørneȬ
haveȱogȱskoleȱsammen,ȱdyrketȱdeȱsammeȱfritidsaktiviteterȱogȱomȱatȱkendeȱhinandensȱ
familier,ȱfordiȱdeȱungeȱstortȱsetȱerȱvoksetȱopȱsammenȱdørȱomȱdør.ȱDetȱhandlerȱogsåȱomȱ
atȱhaveȱældreȱbrødre,ȱsomȱerȱiȱdenȱselvsammeȱbandegruppering,ȱellerȱensȱvensȱældreȱ
bror,ȱsomȱerȱdetȱogȱdermedȱåbnesȱdøreneȱindȱtilȱdetteȱfællesskab.ȱȱ
ȱ

”Detȱhandlerȱomȱmegetȱandetȱetȱkriminalitet”,ȱfortællerȱHenryȱmig,ȱdaȱhanȱbliverȱ

interviewet,ȱogȱdetteȱmegetȱandetȱserȱnetopȱudȱtilȱatȱværeȱetȱsærligtȱfællesskab,ȱetȱsærȬ
ligtȱstedȱatȱhøreȱtil,ȱsomȱerȱtydeligtȱmarkeretȱogȱadskiltȱfraȱandreȱstederȱogȱandreȱfælȬ
lesskaber.ȱHansȱfortællerȱogså,ȱatȱ”detȱhandlerȱomȱatȱstilleȱopȱforȱhinandenȱogȱhjælpeȱ
hinandenȱ altidȱ ogȱ ikkeȱ svigteȱ sineȱ venner”.ȱ Mensȱ Saifȱ fortæller,ȱ atȱ hvisȱ manȱ ikkeȱ erȱ
medȱiȱnetopȱdetteȱfællesskab,ȱsåȱerȱmanȱ”aleneȱiȱverden”ȱogȱ”venneløs”.ȱDerȱerȱenȱformȱ
forȱlivsfortællingȱpåȱspil,ȱenȱlivsfortællingȱsomȱerȱbundetȱsammenȱmedȱhverdagslivet,ȱ
ogȱ somȱ påȱ afgørendeȱ visȱ skaberȱ meningȱ ogȱ betydningȱ forȱ deȱ ungeȱ iȱ hverdagenȱ bådeȱ
bagud,ȱiȱnuetȱogȱfremadrettet.ȱ
ȱ

Hvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱviȱskalȱforståȱnetopȱdisseȱforskelleȱimellemȱdeȱungeȱ

mændsȱ forståelserȱ ogȱ tilgangeȱ tilȱ enȱ bandegruppering,ȱ harȱ deȱ ungeȱ givetȱ forskelligeȱ
budȱpåȱ igennemȱderesȱfortællinger,ȱ menȱ heltȱcentraltȱerȱnetopȱ detteȱ perspektivȱ påȱ deȱ
væsentligtȱ forskelligeȱ måderȱ atȱ anskueȱ deltagelsenȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ påȱ –ȱ fraȱ etȱ
fællesskabȱmanȱkanȱbevægeȱsigȱindȱiȱogȱudȱafȱigen,ȱafhængigtȱafȱhvadȱdetȱkanȱbrugesȱ
tilȱ–ȱogȱtilȱatȱværeȱetȱbroderskabȱforȱlivet.ȱNetopȱdetteȱerȱogsåȱcentralt,ȱfordiȱisærȱogsåȱ
deȱungeȱmændȱmedȱetniskȱminoritetsbaggrundȱligeledesȱerȱfællesȱiȱnærværendeȱsamȬ
menhængȱomȱatȱopfatteȱderesȱhverdagȱiȱenȱbandegrupperingȱsomȱnoget,ȱmanȱikkeȱforȬ
laderȱigenȱ–ȱhellerȱikkeȱselvomȱmanȱbliverȱvoksen,ȱfårȱfamilieȱogȱbørn,ȱuddannelseȱogȱ
arbejde.ȱȱ
ȱ

”Detȱerȱforȱlivet”,ȱfortællerȱHenryȱogȱharȱsletȱikkeȱenȱoplevelseȱaf,ȱatȱdetteȱskulleȱ

væreȱ etȱ problemȱ forȱ ham,ȱ snarereȱ tværtimod.ȱ Bandenȱ erȱ etȱ stedȱ atȱ høreȱ tilȱ ogȱ væreȱ
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ȱ

sammen,ȱ somȱ sagtens,ȱ menȱ absolutȱ ikkeȱ uproblematisk,ȱ kanȱ foregåȱ sideløbendeȱ medȱ
deȱøvrigeȱaktiviteterȱogȱopgaver,ȱderȱerȱforbundetȱtilȱetȱvoksentȱliv,ȱsåledesȱsomȱHenryȱ
opleverȱ det;ȱ atȱ gåȱ påȱ arbejdeȱ hverȱ dagȱ ogȱ fåȱ koneȱ ogȱ børnȱ ogȱ væreȱ sammenȱ medȱ sinȱ
familie.ȱ
ȱ

Tætȱ forbundetȱ hertilȱ erȱ ogsåȱ detȱ hidtilȱ mestȱ overraskendeȱ fundȱ iȱ nærværendeȱ

forskningsprojekt,ȱderȱpegerȱpå,ȱatȱdetȱpåȱingenȱmådeȱtilsyneladendeȱoplevesȱsomȱforȬ
kertȱellerȱ samfundsmæssigtȱstigmatiserendeȱ atȱværeȱmedȱiȱ enȱbandegrupperingȱafȱdeȱ
ungeȱselv.ȱDetȱerȱsåledesȱmuligtȱiȱdeȱungeȱmændsȱegneȱforståelserȱafȱderesȱlivsførelseȱ
atȱforbindeȱbådeȱdeltagelseȱiȱbandegrupperingȱmedȱuddannelse,ȱarbejdeȱogȱenȱhverdagȱ
medȱkæreste,ȱbørnȱogȱøvrigeȱfamilie,ȱogsåȱselvomȱhverdagenȱforȱdenȱenkelteȱerȱprægetȱ
afȱikkeȱatȱgåȱiȱskoleȱellerȱhaveȱetȱarbejde.ȱNårȱdetteȱfundȱiȱnærværendeȱsammenhængȱ
betegnesȱsomȱoverraskende,ȱerȱdetȱprimært,ȱfordiȱdetȱnetopȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredseȱ
konturerneȱ afȱ betydningenȱ afȱ atȱ tilhøreȱ netopȱ detteȱ fællesskabȱ somȱ enȱ bandegruppeȬ
ringȱudgør,ȱogȱtyngdenȱafȱatȱværeȱsammenȱmedȱandre,ȱderȱoplevesȱogȱfølesȱsomȱvigtiȬ
geȱmenneskerȱiȱensȱegetȱlivȱ–ȱsåȱvigtigeȱatȱdeȱudgørȱenȱoplevelseȱafȱetȱfundamentȱforȱ
selveȱtilværelsenȱ–ȱdetȱerȱdet,ȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱmening.ȱDeȱungeȱharȱmedȱafȬ
sætȱiȱnetopȱdenneȱoplevelseȱafȱbetydningenȱafȱfællesskabetȱudvikletȱenȱlangȱrækkeȱforȬ
skelligeȱforudsætningerȱogȱmåderȱatȱdeltageȱiȱdetteȱfællesskabȱpå,ȱmåderȱderȱerȱindiviȬ
duelleȱogȱmegetȱpersonligtȱbegrundet,ȱmenȱsomȱabsolutȱsynesȱatȱskabeȱmeningȱforȱdenȱ
enkelte.ȱ
ȱ

Nårȱdetteȱfundȱogsåȱbetonesȱsomȱoverraskende,ȱerȱdetȱogsåȱfordi,ȱatȱnetopȱdisseȱ

forestillingerȱ ogȱ tanker,ȱ somȱ bådeȱ politikere,ȱ forskereȱ ogȱ professionelle,ȱ derȱ arbejderȱ
medȱdeȱunge,ȱgørȱsig,ȱpåȱmangeȱmåderȱkanȱudvides,ȱnårȱdeȱungesȱegneȱforståelserȱogȱ
perspektiverȱ inddrages.ȱ Atȱ deȱ ungeȱ selvȱ pegerȱ på,ȱ hvadȱ netopȱ deresȱ deltagelseȱ iȱ enȱ
bandegrupperingȱ betyderȱ forȱ demȱ selvȱ hverȱ især,ȱ ogȱ atȱ detȱ ikkeȱ oplevesȱ somȱ noget,ȱ
manȱnødvendigvisȱskalȱbevægeȱsigȱvækȱfraȱforȱatȱkunneȱleveȱsitȱhverdagsliv.ȱDebatterȱ
ogȱ diskussionerȱ såvelȱ somȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensudviklingȱ omȱ unge,ȱ deresȱ udviklingȱ
ogȱsåkaldteȱ udviklingsvanskelighederȱ harȱ ofteȱ enȱtendensȱtilȱatȱværeȱ prægetȱaf,ȱ hvadȱ
deȱvoksneȱsynes,ȱderȱerȱdetȱrigtigeȱforȱdeȱungeȱ–ȱhvadȱderȱerȱgodtȱatȱgøreȱ–ȱogȱhvordanȱ
detȱrigtigeȱungdomslivȱskalȱleves.ȱTilsvarendeȱproblemstillingȱpresserȱsigȱsærligtȱogsåȱ
påȱ indenȱ forȱ udviklingenȱ ogȱ varetagelsenȱ afȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ knyttetȱ tilȱ
ungeȱ iȱ udsatteȱ livsforhold.ȱ Ogsåȱ herȱ vilȱ fagfolk,ȱ politikere,ȱ medierȱ ogȱ forskereȱ megetȱ
gerneȱ bidrageȱ medȱ forslagȱ omȱ deȱ rigtigeȱ indsatser,ȱ nyeȱ måderȱ atȱ gøreȱ tingeneȱ på,ȱ ogȱ
særligtȱhvadȱderȱikkeȱskalȱgøresȱ–ȱellerȱhvadȱderȱikkeȱvirker.ȱNårȱdetteȱbetonesȱsomȱenȱ
problemstilling,ȱerȱdetȱikkeȱfordi,ȱindsatserneȱogȱdiskussionerneȱfraȱfagfolk,ȱpolitikere,ȱ
forskereȱ ogȱ andreȱ ikkeȱ erȱ relevanteȱ –ȱ snarereȱ tværtimodȱ –ȱ menȱ betonesȱ herȱ iȱ højereȱ
grad,ȱfordiȱviȱnetopȱmanglerȱatȱspørgeȱdem,ȱdetȱheleȱhandlerȱomȱ–ȱdeȱungeȱselv.ȱNårȱviȱ
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spørgerȱdeȱungeȱselv,ȱinddragerȱdemȱfraȱderesȱspecifikkeȱpositionȱogȱståsted,ȱsåȱbrinȬ
gerȱdetȱmulighedȱforȱatȱmedtageȱflereȱrefleksionerȱoverȱudviklingȱafȱsocialpædagogiskeȱ
indsatser.ȱNetopȱdette,ȱatȱdeȱungeȱikkeȱselvȱopleverȱmedȱafsætȱiȱkonkretȱtidȱogȱsted,ȱatȱ
deȱforestillerȱsig,ȱatȱenȱbandegrupperingȱerȱnoget,ȱderȱskalȱforladesȱigen,ȱogȱatȱdeltagelȬ
senȱ iȱ enȱ bandegrupperingȱ såȱ atȱ sigeȱ udgørȱ etȱ fundamentȱ iȱ tilværelsen,ȱ etȱ tilhørssted,ȱ
derȱ skaberȱ meningȱ ogȱ retning,ȱ måȱ sigesȱ atȱ væreȱ væsentligeȱ refleksionerȱ atȱ medtageȱ iȱ
udviklingenȱ afȱ socialpædagogiskeȱ indsatserȱ påȱ netopȱ detteȱ område.ȱ Detȱ gørȱ bestemtȱ
ikkeȱudviklingenȱafȱdeȱsocialpædagogiskeȱindsatserȱfremadrettetȱmindreȱdilemmafyldȬ
teȱogȱmindreȱkomplekse,ȱmenȱdetȱåbnerȱtilȱgengældȱforȱatȱudvideȱmulighederneȱforȱatȱ
forandreȱtilgangenȱtilȱdeȱungeȱogȱtilȱdet,ȱderȱsynesȱvigtigtȱforȱnetopȱdemȱiȱderesȱhverȬ
dagsliv.ȱ Detteȱ erȱ naturligvisȱ ikkeȱdenȱ enesteȱ mådeȱ atȱudvikleȱ socialpædagogiskeȱindȬ
satserȱpå,ȱmenȱdetȱerȱenȱmådeȱblandtȱmangeȱtilȱatȱbidrageȱmedȱudviklingenȱpå.ȱȱ
ȱ

Deȱ tiȱ ungeȱ mænd,ȱ derȱ herȱ harȱ bidragetȱ medȱ deresȱ fortællinger,ȱ udgørȱ langtȱ fraȱ

alleȱungeȱiȱalleȱbandegrupperingerȱrundtȱomȱiȱlandetȱogȱhellerȱikkeȱdeȱunge,ȱsomȱbeȬ
vægerȱ sigȱ rundtȱ iȱ kanterneȱ afȱ bandegrupperingerȱ ogȱ søgerȱ ellerȱ ønskerȱ atȱ kommeȱ tilȱ
deltagelseȱ iȱ disseȱ grupperinger.ȱ Menȱ deȱ tiȱ ungesȱ deltagelseȱ iȱ detteȱ forskningsprojektȱ
medvirkerȱimidlertidȱtilȱatȱpegeȱfremadȱpåȱnogleȱafȱdeȱområder,ȱhvorȱdenȱpædagogiskeȱ
ogȱsocialpædagogiskeȱpraksisȱkanȱretteȱfokusȱhenȱogȱkanȱforhåbentligtȱdanneȱgrundlagȱ
forȱdiskussionȱafȱnogleȱafȱdeȱproblemstillinger,ȱderȱerȱforbundetȱtilȱungesȱlivȱiȱbandeȬ
grupperinger,ȱsåvelȱsomȱenȱfortsatȱudviklingȱafȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱpåȱomȬ
rådetȱknyttetȱtilȱudsatteȱbørnȱogȱunge.ȱ
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