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Brobygning og fællesskabende praksis
- udvikling af metoder til helhedsorienteret forebyggelse
Projektet udforsker - teoretisk, empirisk og samfundsmæssigt - hvordan inkluderende fællesskabende
praksis kan forebygge marginalisering og overskride aktuelle samfundsmæssige tendenser til etnisk og social
polarisering. Projektet kombinerer praksisforskning, teori- og metodeudvikling og skabelse af meningsfulde
dokumentationsformer i samarbejdet med to brobyggende og fællesskabende praksisser:



Aktive Drenge (AD) - en helhedsorienteret gruppemetode ”tæt på familien”, der arbejder med ’fælles
tredje’ (fx Nørrebroløbet) i lokalmiljøet, på Indre Nørrebro.
Street-Lab som del af den sociokulturelle landsby (SL) – Inkluderende grænsefællesskaber, der engagerer
børn, unge, deres familier og frivillige i alle aldre i sociokulturelle aktiviteter, mens udsathed sættes ’i
parentes’, i Hillerød.

I samarbejdet udforsker vi, hvordan kommunale kriminalpræventive aktører i samarbejde med andre kan
være med til at udvikle metoder til brobygning og helhedsorienteret forebyggelse. Brobygning forstås som
etablering af gensidigt engagerede og tillidsfulde relationer mellem det etablerede system og forskellige
grupper af udsatte børn, unge og voksne. Helhedsorienteret forebyggelse knyttes i dette projekt til
brobygning og fællesskabende praksis. Til forskel fra Socialstyrelsens seneste helhedsorienterede indsatser i
bandeforebyggelsei, arbejder vi i dette projekt med en helhedsorientering, hvor det som del af den
fællesskabende praksis er åbent, bevægeligt og ikke nødvendigvis italesat, hvilke sociale problemer, det er
der forebygges og/eller overskrides. I nogle tilfælde er det at forebygge og delvist overskride problemer med
ensomhed, udenforskab, psykisk sårbarhed og vrede. I andre tilfælde er projekterne med til at forebygge
unges kriminalitet, radikalisering og bandeinvolvering. For mange af de involverede er den engagerede
deltagelse primært motiveret af, at deltagelsen i fællesskabet giver stor mening i hverdagen. Vi understreger
det delvise i overskridelsen af marginalisering, fordi der er tale om processuel og kompleks overskridelse: en
zig-zag-agtig proces, hvor de problemer, der overskrides, kan skifte form og indhold undervejs, og det er
sjældent, de endegyldigt overskridesii.
Projektets konkrete helhedsorienterede indsatser, Aktive Drenge (AD) og Street-Lab som del af den
sociokulturelle landsby (SL), er forskellige i deres kommunale forankring: AD har en stærkere
forvaltningsmæssig forankring, hvor SL er mere bredt forankret i og på tværs af foreninger, private og
kommunale aktører. SL er kun indirekte forankret i socialforvaltningen gennem SSP. Fælles for projektets
praksisser er to grundlæggende tilgange: A) Der arbejdes med at bygge bro og skabe nye forbindelser - ikke
ved at udpege, diagnosticere og behandle dem som ‘målgrupper’, men ved at møde udsatte mennesker ’på
neutral grund og i bevægelse’. Sammen med dem skabes nye aktiviteter, nye fællesskaber, nye identiteter
og nye erfaringer, og dermed opnås bedre kontakt og tillid i samarbejdet. B) Ved at dokumentere erfaringer
og skabe nye selvfremstillinger af (udsatte) borgeres engagement og produktion af aktiviteter, fx på de
sociale medier, ændres omverdenens syn på de (udsatte) borgere i en overskridende retning.
I begge helhedsorienterede indsatser arbejdes der gruppebaseret med fællesskabende praksis, hvor børn,
familier, ansatte medarbejdere og lokale frivillige kræfter er sammen om at arrangere fælles aktiviteter,
samtidig med at projekterne i deres omtale af aktiviteterne for det meste ’sætter parentes om’ de
problemer og udsathed, der specifikt forebygges, dvs. at man bevidst underbetoner eller underlader at
italesætte problemer fx i navnet på indsatsen. Fællesskaberne synliggør i stedet ’det fælles tredje’, som
deltagerne er engageret i. Projektets forskere har arbejdet med lignende metodiske principper under
overskrifter som implicit pædagogikiii, antimetodeiv, parentesmetodenv, og grænsefællesskabervi.
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Projektets grundvidenskabelige afkast og teoriudvikling
Projektets grundtese er, at inkluderende fællesskabende praksis fortløbende samskabes i en dialektik af
samfundsmæssig anerkendelse og deltagernes dannelse i og på tværs af fællesskaber. Fællesskabende
praksis er grundlæggende konfliktuel og indeholder social kontrol, men har samtidig inkluderende
potentialer, som er forbundet med, at fællesskaberne selv er under tilblivelse. Et afgørende aspekt ved disse
processer er de måder, hvorpå fællesskaberne og deltagerne fremstilles og fremstiller sig selvvii; det sker i
mange former fra æstetisk praksis, sociale medier, arkitekturen - fx i form af Street-Labs rå lokaler med
flytbare ramper - til selvfremstillingen på de sociale medier, administrative og kommunale dokumenter,
professionelle diagnoser og forskningens data og publikationer.
Selvom megen forskning i forebyggelse af sociale problemer er delt mellem et fokus på individuelle eller
sociale risikofaktorer, der betinger dem (risiko for kriminalitet, misbrug m.v.), så er der også en lang (primært
sociologisk) tradition for en mere processuel udforskning af social kontrol, dvs. fællesskabers begrænsning
og sanktionering af normbrudviii. Aktuelt i Danmark anvendes begrebet social kontrol oftest om illegitime
begrænsninger af kvinders råderum i minoritetsmiljøer; men lige siden Durkheimix har det også udgjort en
grundpille i teorier om samfundets sammenhængskraft i positiv betydning. Som sådan har man søgt at
mobilisere social kontrol ved at trække civilsamfundets fællesskaber ind i sociale indsatserx. Det har så
omvendt ført til kritik af, at disciplinære magtformer udbredes fra staten til civilsamfundet og hverdagslivet.
Såvel i forskning som i praksis polariseres forståelsen af social kontrol ofte som enten entydigt skadelig eller
entydigt gunstig. I forbindelse hermed sker en fordeling mellem legitime og illegitime arenaer for dens
udfoldelse. I den aktuelle debat om regeringens ghetto-udspil er det regeringens argument, at der bør gribes
mere ind i ’destruktive’ eller ’onde’ fællesskaber med en ’god’ social kontrolxi. Samtidig kritiseres regeringens
udspil for at blokere for ’gode’ sociale integrationstiltag ved at udvide ’onde’ magtbeføjelser.
Der er ligeledes en tendens til i såvel forskning, praksis som politiske udspil, at fællesskaber tænkes
tilsvarende som normativt homogene - som enten magtfri og ’sunde’ eller som destruktive og hierarkiske
magtforhold. Vores forskningsspørgsmål om engagement og tilhørsforhold i fællesskaberxii rækker langt ud
over den dualisme og pragmatik, som velfærdsstaten aktuelt reguleres med, og er i den forstand
‘inoperative’xiii (dvs. ikke fungerende). Med spørgsmålet “hvem er ‘vi’?”xiv bliver forståelsen af
fællesskabende praksis samtidig stadig mere konkret og praktisk påtrængende, fordi svaret netop ikke er
givet på forhånd. I dagens samfund er ingen fællesskaber givne. Derfor rettes humanvidenskabernes søgelys
også mod de processer, hvorved fællesskaber konstitueres - i spil mellem forskelle og identitet og mellem
anerkendelse og underkastelse, og i krydsfeltet mellem medborgerskab og subjektivitetxv. Former og
teknologier for repræsentation og selvfremstilling spiller en afgørende rolle i disse processer, og de er
grundlæggende modsætningsfulde og uafgjortexvi.
Det er denne udvikling i humanvidenskaben, som vi trækker ind i dialog med de sociale udviklingsforsøg, der
netop arbejder med sådanne konstitutions- og dannelsesprocesser. Her har projektets forskere en solid
baggrund - både teoretisk og i dialogen med praksis. Når vi fokuserer på samspillet mellem konstitution af
fællesskaber og dannelse af deres deltagere, har vi en nøgle til at overvinde polariseringerne, som
tænkningen om bl.a. social kontrol er indfanget i. Dels fordi denne tilgang kan rumme det
modsætningsfyldte og processuelle, dels fordi vi her kan indtænke magtforhold uden at fratage deltagerne
den ’agency’, som ligger i, at de medkonstituerer de fællesskaber, som de samtidig underkastes og
interpelleres til, dvs. danner / forandrer deres selvforhold eller identitet ixvii.
Med et social praksis teoretisk udgangspunktxviii udforskes alle deltagere som subjekter, der deltager i
forskellige handlesammenhænge, fællesskaber og indgår i relationer til ’betydningsfulde andre’, hvor nogle
er mere betydningsfulde end andre. I nogle sammenhænge er personen forment adgang, afskåret fra
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indflydelse, og personen deltager her fra en marginal positionxix. I andre kan personen deltage legitimt,
perifertxx - eller engageret med stor indflydelse. Sidstnævnte afspejler en anerkendelse fra fællesskabet - en
spejling af at man er velkommen og anses for at bidrage (unikt og/eller relevant) til fællesskabets aktiviteter,
ideologi og opretholdelsexxi. Heri ligger også netop deltagelse i konstitueringen af fællesskabet og i dets
anerkendelsesbestræbelser. Det er denne dynamik, som man intervenerer i med brobygning og
fællesskabende praksis. Det indebærer, at de offentlige sociale indsatser både anerkender og medskaber
fællesskaber i civilsamfundet, og derigennem udøver social kontrol. Her er hverken blind tillid eller mistillid
på dagsordenen, fordi der er mere dybtgående indgreb i gang, uden at dette automatisk indebærer
fratagelse af selvbestemmelse.
En vigtig indgang, både til forskningen og til udviklingsarbejdet (der udfoldes nedenfor under 1.
hovedproblemstilling), ligger i at fokusere på et ’fælles tredje’, som er indholdsrigt, relevant og samtidig
flertydigt og fortolkeligt. Det er studeret i tidligere prototyper på fællesskabende forebyggende praksis –
‘implicit pædagogik’xxii, produktionsskole-partnerskaberxxiii, projekt brandkadetterxxiv. Fællestræk er her, at en
række meget forskelligt positionerede aktører skaber noget ’nyt’ sammen, hvormed man samtidig (som
biprodukt) forebygger udenforskab, afmagt, vrede og opposition til det etablerede samfund, og etablerer en
lighed mellem deltagerne gennem den ’neutrale grund’ der dannes med det fælles forehavende. En
problemstilling kan her blive, at man kommer til at tabuisere konflikter og uligheder, og en vej til at
reflektere og overvinde dette kan ligge i, at det ’fælles tredje’ selv har en selvfremstillende, performativ eller
æstetisk karakterxxv. Dette peger også i retning af en integration med samarbejdet omkring
praksisforskningen, og udviklingen af dokumentationsformer, der er meningsfulde for de involveredexxvi
(hvilket udfoldes under projektets 2. hovedproblemstilling).
De metoder, som udfoldes i praksisforskningens dialog mellem grundforskning og udviklingsprojekter, er i
sammenhæng hermed ikke bare midler eller procedurer til afbildning af sociale processer. Metoderne kan
bredt set kendetegnes som kvalitative, fordi de processer, vi har med at gøre, er konstitutive – dvs. de
forhold, vi undersøger, er endnu ikke fastlagte og standardiserede. Men dertil kommer, at forskningens
refleksioner og fremstillinger selv medvirker i disse konstitutions- og dannelsesprocesser.

Projektets to hovedproblemstillinger
Projektets forskere, praktikere og udvalgte frivillige ressourcepersoner samarbejder om metodeudviklingen
dels ved at udvikle modeller med relevant teori og dels ved i praksis at udvikle brobygning, fællesskabende
praksis og meningsfuld dokumentationspraksis, som de udfoldes i hhv. AD’s og SL’s helhedsorienterede
forebyggende arbejde.
Til hver af projektets to forskningsmæssige hovedproblemstillinger hører tre praksisudviklende
forskningsspørgsmål:
1. Udvikling af teori om og metoder til brobygning og fællesskabende praksisxxvii:





Hvilke praksisproblematikker, dilemmaer, udfordringer og muligheder møder projekterne i deres
arbejde med engageret samskabelse, brobygning og helhedsorienteret forebyggelse?
Hvordan arrangeres helhedsorienterede forebyggelsesindsatser, der fremmer borgeres engagement
og skaber tilhørsforhold, på måder der overskriderxxviii udsathed, marginalisering og tendenser til
samfundsmæssig polarisering?
Hvordan kan kommuner (i samarbejde med andre parter) skabe tillid og rammer, der engagerer
udsatte børn, unge, og deres familier i fællesskabende praksis?
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2. Udvikling af standarderxxix, med tilhørende modeller og teori, om helhedsorienteret brobyggende og
fællesskabende praksis, samt dertilhørende meningsfulde dokumentationsformer:






Hvordan kan man dokumentere, hvorvidt der er tale om en lovendexxx fællesskabende praksis med
inkluderende og overskridende effekter, når det metodisk inkluderende princip i den fællesskabende
praksis betyder, at man ikke på forhånd kan bestemme målgruppen, mål, aktiviteter og
succeskriterier, da disse fortløbende forhandles og bestemmes som del af den fællesskabende
praksis, og de deltagere der skaber den?
Hvordan kan man dokumentere inkluderende og overskridende effekter/betydninger af brobygning
og fællesskabende helhedsorienterede indsatser, som er under etablering og bevægelse, på en for
alle deltagerne meningsfuld måde? Hvordan kan Livsførelseslistenxxxi (LFL) videreudvikles som
dokumentationsmetode til at synliggøre overskridende effekter af brobygning, også på familie og
fællesskabsniveau?
Hvordan kan man gennem kreative æstetiske selvfremstillingsformer arbejde med at undgå
udbredte negative og stigmatiserende effekter af dokumentation, i form af følelsen af at
dokumentation tager tid fra det egentlige aktivitet, at den marginaliserer og objektgør/andetgør de
problemkategoriserede målgrupper, indsatsen egentlig havde til mål at inkludere?

Mål for teori-praksis-metode-udviklingen
Metodeudviklingsmæssigt er det projektets mål at udvikle og formidle prototyperxxxii som casebaserede
modeller for, hvordan kommuner kan organisere rammer, der fremmer brobygning og fællesskabende
praksis - empirisk, teoretisk og metodisk - samt undersøge og begrebsliggøre, hvordan man kan arbejde med
meningsfuld dokumentation af inkluderende og overskridende virkninger på individ-, familie- og
fællesskabsniveau.
At udvikle en prototype, indbefatter teori- og metodeudvikling på tre indbyrdes relaterede niveauer:
1) Grundvidenskabeligt bidrag til humanistisk forskning om hvordan inkluderende fællesskabende
praksis kan forebygge marginalisering og overskride aktuelle samfundsmæssige tendenser til etnisk
og social polarisering - teoretisk, empirisk og samfundsmæssigt.
2) Fællesskabende metodeudvikling for og i praksis: udvikling af teoretiske modeller for hvordan den
helhedsorienterede forebyggende praksis understøttes, knopskyder og breder sig i konkret empirisk
praksis i og omkring AD og SL.
3) Teoretisk og metodologisk at eksplicitere hvordan projektets dokumentationspraksis står i forhold til
udvalgte forløberexxxiii, eksempelvis socialstyrelsens og SFI’s forståelse af lovende praksisxxxiv.
Projektet arbejder systematisk med dokumentationsmetoder, eksempelvis videreudvikles
dokumentationsmetoden ”Livsførelseslisten”. LFL er oprindeligt i 2014 opfundet i et samarbejde mellem Line
Lerche Mørck & tidligere rocker Martin Celosse-Andersenxxxv. LFL er stadig under udvikling og er siden da
blevet afprøvet som del af den bandeforebyggende helhedsorienterede indsats ’En vej ind’ af Ishøj, Odense,
Halsnæs og Ålborg kommunerxxxvi, i relation til bande exit-kandidaterxxxvii, som inklusionsredskab i
indskolingenxxxviii og som redskab til brobygning fra SSP til andre aktørerxxxix, samt i arbejdet med integration
af flygtningexl.
I kombinationen af de to forskningstemaer om brobyggende fællesskabende praksis og projektets mål om at
videreudvikle LFL som et blandt flere mulige svar på nye meningsfulde dokumentationsformer, sker der i sig
selv en eksperimenterende nyudvikling og dokumentation af AD’s og SL’s brobygning-samarbejde med
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udsatte borgere i og omkring fællesskaberne og ’det etablerede system’ (forstået som kommunen, SSP,
osv.).
Projekt Aktive Drenge og Street-Lab blev begge startet op i 2016. I starten af 2017 rykkede Street Lab ind i
800 m2 rå industrilokaler på Milnersvej, og i 2017 blev Street-Lab’s kommunale netværk konsolideret
gennem etableringen af den sociokulturelle landsby og samarbejdet med SSP/Basen.
Tilsvarende etablerede projekt AD sig som en ’tæt på familien prototype’ i 2017. Projektet blev startet op i
forbindelse med Gadepulsens gruppe- og helhedsorienterede arbejde med dannelse af et større
arbejdsfællesskab bestående af relevante fagprofessioner. Formålet med gruppen var at skabe en platform,
der er tilpas fleksibel til at kunne udvikle indsatsen i takt med, at familierne og drengenes behov ændrer sig.
Dvs. at projektet hele tiden er i bevægelse og opmærksom på at udnytte muligheder for knop-skydninger.
F.eks. viste der sig hurtigt et behov for relevant og lokalforankret aktivering af mødrene med fokus på sprog
og netværk, hvilket har udviklet sig til et projektsamarbejde med Kapelvej 44xli, hvor mødrene står for
madlavning til byhøjskolens elever. Projektet drives i samarbejde med Lisbeth Bryhlxlii, ansat som
kulturmedarbejder i Blågården.
Begge projekter er således på et relativt ’tidligt stadie’ i processen, hvor det er en del af metodeudviklingen
fortløbende at knopskyde med nye projekter og udvide prototyperne, når der opstår gode muligheder ’her
og nu’, der engagerer udsatte borgere, børnene og deres familier og andre i samarbejdet.

Integreret forskning, praksis- og metodeudvikling i læringslaboratorier og
Livsførelsesliste-laboratorier
I 2019 organiseres to LFL-laboratorier, et for AD i Gadepulsens lokaler på Indre Nørrebro og et for SL i StreetLab’s lokaler på Milnersvej i Hillerød.
LFL-laboratorier organiseres af Line Lerche Mørck, over 3 arbejdsdage med 1.5 måneds mellemrum. Ca. 10
praktikere og/eller civilsamfundsaktører deltager fra hvert projekt. I og omkring SL inviteres udvalgte
engagerede civilsamfundsaktører og forældre sammen med udvalgte fuldtidsansatte samarbejdspartnere fra
SSP, Ungdomsskolen, Levuk, Grønnevang HFO, Hillerød privatskole, Buen og Hillerød Øst, og evt. psykiatrisk
skadestue. Fra AD inviteres Gadepulsens medarbejdere, udvalgte socialrådgivere, familekonsulenter og
ledere ansat i forvaltningen, samt udvalgte civilsamfundsaktører, der samarbejder omkring drengene og
deres familier.
Deltagelseskriteriet er, at der er etableret et konkret samarbejde omkring et barn, en ung, en familie eller
udsat borger fra et af projekterne, som man kan lave en ’hands on’ LFL-liste i samarbejde med. Forud for LFLlab-møderne forbereder deltagerne sig ved at læse tekster om LFL som ressourceorienteret
dokumentationxliii, om hvad en livsførelsesliste og livsførelseslistetilgang kan indeholde, når man arbejder
med børn og deres forældrexliv eller med tidligere bandemedlemmerxlv. Deltagerne får konkret vejledning og
feedback på deres udkast på LFL-lister, og de er med til at videreudvikle LFL-tilgangen og prototypiske
livsførelseslister i samarbejde med andre praktikere. En LFL-liste fremstilles, LFL-tilgangen forandres og
tilpasses den konkrete praksisproblematik, og derefter beskriver forskerne den nyudviklede prototypiske
praksis med tilhørende metode i en videnskabelig artikel. Martin Celosse-Andersen og tidligere
inklusionspædagog, nu kriminalpræventiv medarbejder, Mikkel Østergaard, der i samarbejde med Line
Lerche Mørck hver har publiceret 2 artikler om hhv. LFL og bandeforebyggelse og LFL i indskolingen, kan
medvirke med oplæg og vejledning på LFL-laboratorierne, når det er relevant for problematikkerne. Vi
inviterer også faglig pædagogisk leder Richard Guldager, som har specialiseret sig i LFL som redskab til
brobygning fra SSP.
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I LFL og læringslaboratoriernes (se nedenfor) forsknings- og udviklingsprocesser vil begreber, teorier,
projekter og aktører således undergå forandring. Praktikerne vil ikke bare blive opkvalificeret i, hvordan man
laver meningsfuld dokumentation. De vil også være med til at videreudvikle LFL, og nogle vil endda bidrage
ekstra engageret og være med til at konceptualisere, lave minifilmxlvi eller oplæg om deres metoder til
helhedsorienteret forebyggelse, ligesom Martin Celosse-Andersen og Mikkel Østergaard har gjort i tidligere
følgeforskning.
Læringslaboratoriet organiseres af Line Lerche Mørck & Morten Nissen, som 1-2-dages seminarer hvert
halve år. De faste deltagere er alle forskere og praktikere i ledende positioner: Formand for Street-Lab, Søren
Lerche, initiativtager til den sociokulturelle landsby, leder af SSP Hillerød, Svenn Petersen, koordinator for
AD, René Andersen, leder af Gadepulsen og Børn og Unge, Marc Johansson, og særlige udvalgte praktikere
som fx medarbejder i AD, Sarah Falster. Derudover inviteres, efter behov, andre engagerede deltagere fra
AD og de praktikere, der er interesseret i at udvikle konkrete brobygningsprojekter fra Street-Lab til Hillerød
SSP, Ungdomsskolen, ungdomsklubben Levuk, Grønnevang HFO, Hillerød privatskole, Børnehuset Buen,
Hillerød Øst, og evt. den psykiatriske skadestue. Vi arbejder her med at beskrive prototyper for særlige
praksisproblematikker, hvor deres dilemmaer, erfaringer og cases er relevante og alment interessante for
projektets to hovedproblemstillinger.
Forud for de halvårlige læringslaboratorie-møder udvælges forsknings- og praksisproblematikker, som vi på
selve mødet introducerer som en erfarings- og dilemmafokuseret case. Casen, og de almene dilemmaer der
er på spil der, diskuteres ved hjælp af videnskabelige begreber, teorier, tekster, og et kombineret forsker- og
praktikeroplæg. Således genererer vi empiri samtidig med, at vi producerer formidlings- og handleprodukter.
Det kan være en youtube-video, en dokumentationsform, en ny type brobygning eller praksishandlemulighed der systematisk afprøves og følges forskningsmæssigt etnografisk og via supplerende
interviews foretaget af post doc-forskerne, der ligeledes tager referat af diskussionen af de udvalgte cases på
laboratorierne.
I det følgende vil vi illustrere to eksempler på, hvordan vi vil arbejde med at almengøre dilemmaer og
handlemuligheder som prototyper med en helhedsorienteret forebyggende metodekarakter, så projektets
deltagere og andre kan lære af dem:
Et alment dilemma med tilhørende handlemuligheder omhandler det fortløbende arbejde med at
(re)producere tillidxlvii og handle ’just in time’xlviii, når udsatte borgere, familier og børn er åbne for
handling/kontakt. En opgave i læringslaboratoriet kan fx være for et par inviterede AD-praktikere til at
overveje i hvilke situationer tilliden mellem børn/familie og forvaltning/gadepuls-ansatte bliver udfordret. Er
det når man skal opfylde nogle specifikke systemkrav/lovgivning? Et udviklingsmål på læringslaboratoriet
kan i dette eksempel være at beskrive praksiseksempler på ’just in time’-handlinger, hvordan praktikerne
arbejder med at (re)producere tillid, og hvordan disse handlemuligheder kan konceptualiseres som metode
og dermed blive en integreret del af AD’s metode i helhedsorienteret forebyggelse.
På læringslaboratorierne arbejdes også videre på praksisproblematikker, som vi er blevet opmærksomme på
i refleksionerne på LFL-laboratorierne. På læringslaboratorierne konceptualiseres og udvikles nye former for
brobygning og LFL som meningsfuld, helhedsorienteret udviklings- og dokumentationsmetode.
Laboratoriernes kollektive arbejdsform sikrer, at projektets medarbejdere ikke står alene med dilemmaer,
men gensidigt kan lade sig inspirere af handlemulighederne, når de udvikler nye former for brobygning.
Ligeledes arbejdes der med, hvordan overordnede problematikker eller udvalgte cases fra LFL-laboratorierne
kan bruges til konkret videreudvikling af LFL, så det tilpasses AD’s ’tæt på familien’-prototype, hvor det ikke
kun/primært er børnene, der laves LFL-liste med, men LFL-lister der også prioriterer beskrivelsen af
dilemmaer og handlemuligheder for mødre og fædre. I sådan et eksempel kan det således være relevant at
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invitere andre til at medvirke i læringslaboratorierne, fx kulturmedarbejder Lisbeth Bryhl eller socialrådgiver
Mathilde Støvring der arbejder med mødrene, eller koordinator i Gadepulsen Yousef Storm der i perioden,
sammen med de andre ansatte fra Gadepulsen, udvikler fædre-rettet brobygning og ny fælleskabende
praksis.
Et andet alment dilemma, med tilhørende handlemuligheder, omhandler, hvordan man kan arbejde med
inkluderende grænsefællesskaber, der engagerer børn, unge og ældre i sociokulturelle aktiviteter, mens
udsathed sættes i parentes. I SL’s aktiviteter og fællesspisninger (under slogan’et: Sammen er vi Hillerød)
bliver udsathed systematisk sat i parentes, når de, på opslag på de sociale medier og til avis eller tv, undlader
at synliggøre, at nogle af dem, der deltager engageret som ressourcepersoner, også i perioder lider af
psykisk sårbarhed, ensomhed og/eller kæmper med andre problemer som fx manglende bolig. Et eksempel
er en ung mand, der har organiseret madlavningen til rigtig mange fællesspisninger i ’Sammen er vi Hillerød’,
der også er tidligere bandemedlem med flygtningebaggrund. For denne unge mand kan det være en fordel, i
relation til lokalmiljøet i Hillerød, højskolevenner, venner og bekendte i og omkring SL, at blive anerkendt for
sine ressourcer med madlavning og som person med ekstraordinær ildsjæle-kapacitet, altså kvaliteter ved
hans person der kan skabe ham forbindelser og give ham adgang til bolig og en ændring af identitet.
Det, at projekterne ikke skildrer med de udsatheder, deres aktive engagerede deltagere har, gør, at
kommunen og fonde (som fx Velux) kan tro, at SL ’bare er fritidspædagogisk tilbud’, og ikke i særlig høj grad
gør en forskel for ’virkeligt udsatte grupper’. Det, at udsatheden usynliggøres, kan på den måde give
dilemmaer i kampen for (økonomisk) anerkendelsexlix og dermed udgøre et dilemma vedrørende at sikre
midler til langvarig overlevelse i form af sikre bevillinger til varige faste stillinger, lokaler osv.
I projektet vil vi således arbejde med at reflektere, hvorvidt og hvordan udviklingen af meningsfulde
dokumentationsformer, samt brobygning fra SL til andre mere etablerede organisationer herunder arbejdet
med LFL, skaber nye muligheder og evt. også nye dilemmaer. Således vil alment relevante dilemmaer og
handlemuligheder blive fremstillet, synliggjort og (aner)kendt. Håbet er, at projekterne dermed kan
fortsætte praksis med at sætte udsathed i parentes, samtidig med at de sikrer økonomisk overlevelse,
overskridende identitetsformation og reproduktion af menneskelige ressourcer, via større samfundsmæssig
anerkendelse af det arbejde der laves for og med de mange forskellige (også udsatte) personer, der er
engageret i aktiviteterne.

Målgrupper, forankring og spredning af projektets prototyper
AD’s primære målgruppe er en gruppe af lokale drenge (10-14 år) fra Indre Nørrebro, der er udvalgt pga.
deres tidligere involvering i bekymrende episoder, hvoraf nogle episoder udmøntede sig i underretninger til
socialforvaltningen. Hovedparten af drengene gik i starten på muslimske friskoler, men flere af dem er siden
da overgået til lokale folkeskoler. Sekundær målgruppe er drengenes forældre, drengenes vennegrupper og
mange andre fra lokalsamfundet.
I projektperioden laves som noget nyt udviklingsinitiativer specifikt målrettet fædrene, og de Aktive Drenges
netværk udvides yderligere ved at ansætte lokale ældre drenge og piger (18-23 år), som kan bygge bro /
følge dem til sunde fritidsaktiviteter og agere rollemodeller for dem, samtidig med at de ældre drenge og
piger selv opnår erfaringer som assistenter i socialt pædagogisk arbejde.
SL’s målgruppe er meget bredt sammensat på tværs af køn, alder, social baggrund og etnicitet. I Street-Lab
samarbejder en medarbejder ansat i SSP med andre frivillige unge, forældre og ældre omkring en meget
divers målgruppe: Omkring 50 børn og unge af begge køn bruger stedet dagligt. Herunder en større gruppe
drenge i alderen 10-14 år som udvikler nye sider af sig selv, når deres iværksætter-kompetencer realiseres
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og anerkendes i Street-Lab’s bevægelige miljø. Dette står i skarp kontrast til deres erfaringer i deres
(special)skoler, hvor de primært bliver set som udfordret med indlæringsvanskeligheder eller ADHD. De
profiterer af, at der i SL er ’kort fra ide til handling’, hvor nogen af de unge fx bidrager til projektets
selvfremstilling ved at filme og lave facebookproduktioner til events. Der er de sårbare unge voksne (18-30
år), der i perioder er indlagt på psykiatrisk afdeling, mens de i andre perioder kan hjælpe til med alt fra
madlavning, cafedrift, oprydning og byggeopgaver. En gruppe af udviklingshæmmede unge voksne fra Levuk
kommer ugentligt. Nogle hjælper til i cafeen, andre spiller eller synger til arrangementer i regi af ’sammen er
vi Hillerød’ under den sociokulturelle landsby. Mange af SL’s aktiviteter bliver til i samarbejde med
studerende og frivillige, heriblandt forældre og ældre, der kommer fra forskellige foreninger, boligområder,
private og offentlige organisationer. Nogle er fuldtidsansatte og medbringer nogle gange deres brugere,
heriblandt udsatte børn og unge. De frivillige ressourcepersoner har mange og over tid forskellige grunde til
at deltage engageret. Nogle er nytilflyttere til Hillerød, nogle deltager engageret for at støtte egne børn, der
ligeledes deltager engageret, andre for at overskride ensomhed, finde ny mening og netværk i tilværelsen,
nogle fordi de brænder for street-aktiviteter og de fælles sager om en multipark, andre fordi de gerne vil
skabe events, der fremmer sammenhængskraft og overskrider tendenser til social og etnisk polarisering.
I projektperioden laves som noget nyt mere forpligtende samarbejder omkring brobygning til etablerede
parter, herunder involvering af fuldtidsansatte medarbejdere fra andre organisationer og boligområder
(Hillerød SSP, Ungdomsskolen, ungdomsklubben Levuk, Grønnevang HFO, Hillerød privatskole, Børnehuset
Buen, Hillerød Øst, og evt. psykiatrisk skadestue).
Det samlede projekts ambition er, at de fællesskabende prototyper, geografisk forankret hhv. på Nørrebro
og i Hillerød, gensidigt lader sig inspirere af hinandens metodeudvikling, således at metodeudviklingen
styrkes, dilemmaer udforskes og nye handlemuligheder kan udvikles og sættes på begreb som del af en
prototypisk praksis. Ligeledes er det en ambition, at prototyperne via fortløbende knopskydning og
samarbejde formidles og dermed udbredes til andre organisationer og/eller udsatte boligområder i
København og Hillerød.
I Københavns kommune er der fx udtrykt interesse for ’tæt på familien’ centralt i Staben, der har ansøgt om
at være med i socialstyrelsens forebyggelse af bandekriminalitetl om at man ønsker at arbejde for, at Aktive
Drenges ’tæt på familie-prototype’ udbredes til andre af Københavns områder. I Hillerød er der tilsvarende
en interesse fra private og offentlige organisationer (bl.a. ungdomsklubben Levuk og det bolig sociale
arbejde i Hillerød Øst), der gerne vil arbejde med brobygning og videreudvikle de erfaringer, der gøres i SL, til
egne organisationer.
Når vi taler spredning, er vi i projektet bevidst om, at man ikke bare kan overføre metoderne. Vi arbejder i
stedet med at udforske såkaldte rekontekstualiseringsprocesserli: Som del af projektets målsætning om
udvikling af meningsfuld dokumentation følger vi, hvordan dele af projektets prototyper inspirerer, bæres
ind og bliver til noget nyt i en anden praksis, der søger nye svar og metoder på udfordringer, der ligner dem,
der er beskrevet i prototyperne.

Helhedsorienteret forebyggelse – en forskningsoversigt
Helhedsorienteret forebyggelse har vi i dansk sammenhæng identificeret første gang tilbage i en rapport om
Sundøreprojektet (1989-1992)lii. Sundøreprojektet minder mest om den sociokulturelle landsby (dog uden et
Street-Lab). I Sundøreprojektets tre-årige projektperiode blev der igangsat over 40 fælles aktiviteter, hvoraf
hovedparten var igangsat af borgere. Indholdet af Sundøreprojektets aktiviteter spændte bredt fra projekter
for børn, over projekter for alle aldre (som fx fællesspisninger), til nye aktivitetstilbud der involverede ældre.
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Det ”helhedsorienterede” blev i Sundøreprojektet defineret ved en forventning om, at de mange forskellige
delprojekters forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag kunne samarbejde og inddrage hinanden i fælles
aktiviteter for derigennem at få skabt en bred og helhedsorienteret forebyggelse. Sundøreprojektets
målgruppe var ”hele befolkningen”, og hovedvægten blev lagt på styrkelsen af det kulturelle liv.
Kultursociolog og forfatter Anne Diemer kritiserer projektets brug af ”helhedsorienteret forebyggelse” for at
mangle en afklaring af, hvad der skal forebygges, hvordan der skal forebygges, og for hvem der skal
forebygges. Samtidig spørger rapporten selvkritisk, hvordan man vil undgå umyndiggørelse, hvis de fx
ændrer projektet ved at fokusere særligt på de arbejdsledige, som var en mulig opstramning af
Sundøreprojektets målgruppeliii. Således berører rapporten afslutningsvis en af de grundlæggende
modsætninger i helhedsorienteret forebyggelse, som vores projekt tager op og giver praksis- og
forskningsbaserede svar på.
I de seneste års brug af termen ”heltidsorienteret forebyggelse” ses tendenser til en mere specificeret
”social udsat målgruppe”-terminologi, specifikt defineret som udsatte familier og som bandeforebyggelse.
En helt ny bog, redigeret af docent Anne Marie Villumsen, sætter eksempelvis fokus på helhedsorienteret
arbejde og forståelser indenfor myndighedsarbejdet med udsatte familier. Villumsen beskriver, hvordan det
helhedsorienterede primært har fungeret som en vision for godt socialt arbejde, men at det er svært at
arbejde helhedsorienteret i praksis, fordi det udfordrer den måde vi i Danmark har valgt at organisere
hjælpen fordelt på forskellige forvaltninger, samt tiltagende tendenser til specialisering i opgaveløsningenliv.
Indenfor projekter om bandeforebyggelse forstås det helhedsorienterede ligeledes i relation til, at
professionelle kan hjælpe på mange forskellige områder i de unges livlv. Denne brug af helhedsorienteret
forebyggelse har visse ligheder til den måde det helhedsorienterede anvendes i AD, som ligeledes arbejder
med at overskride silotænkning og snæver specialiseret opgavevaretagelse og tillade medarbejdere at
engagere sig i alle væsentlige aspekter i drengenes liv, herunder familien, skolen, fritidsinteresser, og
lokalmiljøet. En væsentlig forskel til de andre helhedsorienterede indsatser er, at AD ikke udadtil definerer
sig som tværfagligt myndighedsarbejde omkring den udsatte familie eller som decideret bandeforebyggelse.
Som nævnt sætter begge vores fællesskabende praksisser parentes om det, der forebygges, for ikke at
komme til at stigmatisere børn og deres familier. Men samtidig med parentesen eksisterer i AD en
lokalmiljømæssigt og socialforvaltningsmæssig bevidsthed om, at projektet er placeret i området omkring
Blågårds Plads, hvor mange af drengene ser op til LTF (Loyal To Familia), og dermed er i risiko for at blive
tiltrukket af grupperingen.
Internationale forskere indenfor forskning i prevention/forebyggelse anbefaler ligeledes en ændring i retning
af ”Holistic Prevention paradigm for Children and Young people”lvi og en bevægelse ”beyond risk factoranalysis” (RFA). Kritikken af forebyggelsesindsats går på, at statens systemer har en forkærlighed for
risikofaktor-analyse, ud fra en tro på at man på forhånd kan forudsige og dermed forebygge, hvilke børn og
unge der får alvorlige problemer som unge voksne. Men forskning viser, at der er alt for mange ’false
positives’: Over 50 % af børnene, der blev udpeget som værende i risiko, fik ikke problemerlvii. Intervention
på baggrund af risikofaktor-analyser medfører samtidig problemer med stigmatisering af målgruppe og
brugere. Professor Alan France og kollegaer påpeger, at vi skal væk fra snæver målgruppe og silotænkning.
Forskerne anbefaler i stedet at undersøge, hvordan vi kan skabe helhedsorienteret forebyggelse gennem
strukturelle forandringer. Argumentet, der forener kritisk kriminologi, økologisk teori og communty-resilienstænkninglviii, lyder, at man ikke kun skal fokusere på barnets klasse, men der er brug for at tænke forandring
bredere, forandringer der påvirker byen, der så påvirker skolen, for så at forbedre klassen og det enkelte
barns livsmuligheder. Denne forskning understøtter tilgangen i vores projekts helhedsorientering. Endvidere
problematiserer France et al, at det ikke er muligt at forudse, hvilke forandringer den enkelte intervention
medfører på flere planer. Derfor handler den helhedsorienterede forebyggelse også om at inddrage,
udforske og tænke helhedsorienteret på tværs af flere planer - allerede før en eventuel gennemførelse af
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interventioner. I og med at vores projekter tager deres udgangspunkt i de fællesskabende aktiviteter, der
ikke er risiko- og problemdefinerede, ligger indeværende projekt i tråd med de internationale anbefalinger.lix
En ny pulje fra Socialstyrelsen vidner om, at der også fra dansk statslig side efterlyses nytænkning og
udvikling af helhedsorienterede familieindsatser specifikt til forebyggelse af bandekriminalitetlx. Betegnelsen
helhedsorienterede bruges således aktuelt fra den danske stats side omkring forskellige typer af indsatser,
hvor ’det helhedsorienterede’ markerer brud med silotænkning og specialisering til fordel for udvikling af
tværfaglig indsats. Vores projekt er nyskabende i forhold til aktuelle statslige initiativer, ved at vi lægger
vægt på de udsattes engagerede deltagelse og samskabelse af fællesskaber med aktører fra civilsamfundet.
Det helhedsorienterede er også et teoretisk aspekt, der afspejles i projektets humanistisk
grundvidenskabelige ståsted. Kritisk psykologisk praksisforskning i såvel rehabiliteringlxi som lokalkulturel
socialpædagogik med udsatte unge og unge voksnelxii har ligeledes længe sat fokus på livsbetingelser og det
komplekse helhedsorienterede hverdagsliv, hvor psykosocial udvikling forstås decentreretlxiii i og på tværs af
kontekster - som del af den samlede daglige livsførelse og henover livet. I lighed med Cultural Studies
traditionenlxiv, situeret læringsteorilxv og socialpraksisteorilxvi fokuserer dette projekt på både generative
(frugtbare) og konfliktuelle aspekter ved den kulturelle produktion af identitet, der sker gennem subjekters
deltagelse i og på tværs af praksisser (herunder såkaldt fællesskabende praksis). Således er projektets
teoretiske position også helhedsorienteret med sit fokus på at undersøge (re)produktionen af de
sociokulturelle praksisser, der er historisk forankrede og videreformidler historiske kampe og dobbeltheder
for kollektive og individuelle subjekter. Konflikter og dobbeltheder i praksis, og det frugtbare der produceres
der, analyseres også kritisk i forhold til historisk institutionaliserede politiske medierede kampe og
etablerede former for social kontrol, der er på spil i den fællesskabende praksis, der undersøges som
sociokulturel samskabelse, der involverer og engagerer hele lokalsamfund i meningsfulde lokalkulturelle
aktiviteter - og herunder også engagerer udsatte borgere i alle aldre som aktive medskabere.

Projektdeltagernes samarbejdshistorik og arbejdsdeling
Forskergruppen forankres på DPU i forskningsprogrammet ENGAGE - (Dis)Engaging Children and Young
People, og projektets resultater reflekteres også i DPU forskningsprogrammet ReForm. Projektets forskere
har arbejdet tæt sammen i mange år. Line Lerche Mørck & Morten Nissen har skrevet flere artikler sammen
og været hhv. post-doc-vejleder, og PhD-vejleder for Tina Wilchen Christensen og Helle Rabøl Hansen, der
ansættes i projektets to post doc-stillinger. Vi har gennem mange år samarbejdet tæt med Jean Lave og Ross
Deuchar (projektets internationale følgegruppe) omkring forskningsseminarer og forskning. Forskerne og de
involverede praksisser har ligeledes en længere historie sammen. Gadepulsen var del af Line Lerche Mørck &
Morten Nissens forskning omkring Københavns kommunes projekt Vilde Læreprocesser allerede tilbage i
1999-2006lxvii. Line Lerche Mørck har vejledt forskningsbaserede specialer, bl.a. Sarah Falsters speciale, der
omhandler praksisser og målgrupper, som projektets praktikere har arbejdet med gennem tiden. Flere af os
har ligeledes siden 2009 samarbejdet omkring årlige bandeseminarer og forebyggelses-seminarer på
Grundtvigs højskole, hvor vi har reflekteret udviklingen af de forebyggende indsatser og sammen præget
den danske praksis i en fællesskabende i retning.
Line Lerche Mørck,
projektleder
Tina W Christensen
2-årigt post doc
Helle Rabøl Hansen
1-årigt post-doc

Overordnet ledelsesansvar for organisering af laboratorier, møder, samarbejdet
med praktikere, forskere, international følgegruppe, etik og forskningsledelse
1. problemstilling. Brobygning, fællesskabende praksisser og helhedsorienteret
indsats, etnografisk arbejde i SL og AD, interviews og fremstilling af prototyper
2. problemstilling. Hvordan man kan dokumentere lovende praksis på
meningsfulde måder, samt kreativ dokumentation og formidling
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Line Lerche Mørck
& Morten Nissen
Ross Deuchar
Jean Lave
Søren Lerche
Svenn Petersen
Rene Andersen
Marc Johannson
Sarah Falster

Superviserer TWC og HRH. Vi skriver artikler og bogen sammen med dem på tværs
af begge forskningsproblemstillinger
International følgegruppe, kommenterer analyser, teoriudvikling og engelske
publikationer, samt bidrager med oplæg til afslutningskonferencen
Leder projektsamarbejdet omkring SL, børn, unge, forældre og frivillige, private og
offentlige samarbejdsorganisationer og den sociokulturelle landsby
Projektleder i SL med særligt ansvar i forhold til SSP og Hillerød kommune
Ansvarlig projektleder i relation til projekt AD, Gadepulsens andre medarbejdere
og samarbejdspartnere på tværs af forvaltninger og organisationer.
Leder samarbejdet i relation til det socialforvaltningsmæssige
Koordinerer samarbejdet internt i Gadepulsen i relation til drengene, mødrene,
fædrene, skolerne, og de assisterende rollemodeller

Etik, forskerkodeks, fortrolighed og medforsker-involvering
Projektet kombinerer principper for social praksis etiklxviii og etiske principper for etnografisk forskning med
udsatte grupper om ’going deep’, ’giving back’ og ’forskning som intervention’.lxix
For at sikre en høj etik, og reproducere tillid, udformer og underskriver projektets forskere og praktikere et
fælles forskerkodeks med principper for social praksis etik, for opbevaring af personfølsomt materiale, og
godkendt deling på tværs af forskere (internt) og mellem de involverede praktikere og civilsamfundsaktører.
For at kunne dele og udforske konfliktuelle praksisproblematikker etablerer vi (forskere, praktikere og
aktører fra civilsamfundet) lærings- og LFL-laboratorierne som et fortroligt rum. Det betyder, at de
praktikere og civilsamfundsaktører, der deler en case eller problematik, skal godkende og søge samtykke hos
de involverede udsatte borgere. Praktikere, civilsamfundsaktører og muligvis også nogle af de udsatte
borgere involveres aktivt som medforskere ved at kommentere analyser og deltager aktivt i hele
fremstillingsprocessen fra empirisk case til videnskabelig artikel og/eller formidlingsprodukt (fx minifilm).
Dette sker i ’joint ventures’ mellem forskere, praktikere, civilsamfundsaktører, herunder familier og udsatte
borgere, der således vil mødes ved siden af laboratorierne, og forskermøderne. De, der involveres som
medforskere, er med til at vurdere, hvilke dele der evt. kan være sensitivt for hvem,lxx således at disse dele
og resultater kan slettes, så ingen føler sig krænket eller bringes i risiko. Sensitive emner kan så i stedet
formidles på en mere overordnet måde i en videnskabelig publikation. Eller resultaterne kan formidles i
andre sammenhænge og publikationer, så de eventuelt følsomme emner ikke kan tilbageføres til
enkeltpersoner, familier eller til navngivne projekter og fællesskaber. Følsomme data anonymiseres og
behandles strengt fortroligt. Deltagerne i de fællesskabende praksisser har til hver en tid ret til at trække sig
fra forskningen, hvis de ikke vil følges i deres udvikling og ændrede deltagelse, så publicerer vi i stedet om
andre deltagere. Etiske dilemmaer og handlemuligheder reflekteres fortløbende på månedlige fællesmøder i
forskningsgruppen, hvor vi tilsammen trækker på omfattende erfaringer.

Projektets tidplan
Projektsamarbejdet er organiseret henover tre, delvist overlappende faser:
2019: Udvikling af de fællesskabende brobyggende praksisser, samt forskningsmæssig beskrivelse som
prototyper. Her deltager TWC i praksis og skaber indsigt i fællesskaberne via etnografisk arbejde sammen
med hhv. AD og SL’s engagerede praksisdeltagere, som første år inviteres med til adskilte læringslaboratorier
11

i hhv. Hillerød og Nørrebro, hvor prototyperne udvikles. I alt 20 praktikere, dvs. 10 fra hver af de
fælleskabende praksisser fra hhv. AD og SL, deltager i 3-dages livsførelsesliste-laboratorier, hvor udvalgte
praktikere og civilsamfundsaktører arbejder med dokumentation af forandring sammen med udvalgte børn,
unge og familier fra Nørrebro og Hillerød.
2020: Gensidig inspirations- og udvekslingsfase på tværs af AD og SL: Læringslaboratorierne slås sammen
på tværs af Nørrebro og Hillerød. De involverede fra AD og SL udvælger dele fra de andres prototyper, som
de ønsker at lade sig inspirere af / integrere i deres kommune med nogen af de parter, de brobygger til.
2021: Formidling og forankringsfase: Forskningsresultater om meningsfulde inkluderende
dokumentationsformer samt teori og modeller for og om AD’s og SL’s protypiske fællesskabende praksis
formidles i publikationer, på projektets hjemmeside og på en konference med workshops for professionelle
og forskere. Særligt interesserede praktikere fra Hillerød og København inviteres ind i partnerskaber med AD
og/eller SL, og bliver inviteret med til events og følgearrangementer og kan der få supervision af projektets
forskere og praktikere, når de skal prøve at udvikle fællesskabende praksis. En dansksproget praksisrettet
publikation om fællesskabende praksis formidler projektet grundvidenskabeligt praksisudviklingsrettet og
dokumentationsmæssigt. Derudover udgives et temanummer i et internationalt tidsskrift eller i alt 6
videnskabelige engelske artikler.

Opsummering af succeskriterier, milepæle, effekter og resultater
Metodeudvikling på nye former for brobygning:


I AD engageres flere lokale kræfter. Unge piger og drenge (18-23-år) som rollemodeller der
involveres som medhjælpere og følger den yngre målgruppe (10-14-årige drenge) til idræt, og
drengenes fædre engageres i nye former for ’fælles tredje’-aktiviteter.



I og omkring SL bygges bro fra foreningsliv til relevante parter i det mere ’etablerede system’ – på
tværs af offentligt og privat regi - ved at involvere fuldtidsansatte medarbejdere fra SSP og andre
relevante samarbejdspartnere.

Disse brobyggende fællesskabende initiativer dokumenteres, herunder hvordan og i hvilket omfang det er
lykkes at brobygge til hvilke organisationer, samt hvilke prototyper for meningsfuld dokumentation der er
udviklet i LFL- og/eller læringslaboratorierne.
Videreudvikling af livsførelsesliste-metoden: Produktion af nye prototyper for hhv. ’LFL som
helhedsorienteret forebyggelses-familie prototype’ og ’LFL – som brobygning fra civilorganisation til det
etablerede system’ - på tværs af offentlig og privat regi.
Spredning: Igennem LFL-forankret metodeudvikling muliggøres ligeledes en spredning af metoderne til
andre potentielle foreninger og kommuner, der i fremtiden ønsker at arbejde med forskellige former for
meningsfuld dokumentation som del af helhedsorienteret forebyggelse, fællesskabende praksis og
brobygning.
Udvikling af standarder i form af nye teoretiske modeller for helhedsorienteret forebyggelse: I bogen
diskuteres de teoretiske modeller (selv)kritisk som en lovende metode til fællesskabende praksis.
Dokumentation af hvordan projektets børn, unge og voksne delvist har overskredet forskellige former for
udsathed, hvordan de har engageret sig i forskellige prototyper af fællesskabende praksis, og hvordan
kommunerne (sammen med civilsamfundsaktører og andre parter) har udviklet måder at organisere
brobygning og fællesskabende praksis, og hvorvidt og hvordan det har virket samfundsmæssigt inkluderende
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mht. at overskride social og etnisk polarisering - og skabt gensidig tillid og engagement. Formidling sker på
afslutningskonferencen og i bogen, der via et mixed-method designlxxi dokumenterer:









Oversigt over forskellige typer af fællesskabende aktiviteter igangsat i projektet (foto og videodokumentation), herunder hvor ofte events og arrangementer afholdes, og hvor mange der har
været involveret over tid og på hvilke måder.
Hvor mange og hvilke grupper af børn, unge og voksne der har været involveret med hvad, herunder
hvorvidt og hvordan de har bevæget sig fra en marginal position til at engagere i fællesskabende
praksis, og hvordan de har ændret deres deltagelse i løbet af deres involvering i hhv. AD og SL.
Hvor mange og hvilke samarbejdende parter der har været med til at skabe forskellige
fællesskabende aktiviteter og former for brobygning, og hvordan de har været involveret og
bidraget.
På hvilke måder projektets metodeudvikling og prototyper har knopskudt og inspireret andre til at
forsøge sig med at udvikle lignende praksis.
På hvilke måder har SL og AD ved slutningen af den treårige projektperiode opnået at blive etableret
som lovende fællesskabende praksis med en samfundsmæssig og kommunal anerkendelse, der
sikrer videre økonomisk overlevelse og dermed forankring som del af hhv. Københavns og Hillerød
kommune.

Tids- og aktivitetsplan, inkl. mål og milepæle
Oprettelse af projekthjemmeside, som jævnligt
publikationer, videodokumentation, presse, mv.

2019
opdateres

med

2020

X

X

Referater fra i alt 6 dages livsførelsesliste-laboratorier og produktion af
livsførelseslister med ca. 20 børn, unge og forældre

X

X

X

Livsførelseslister med udsatte børn, unge og familier produceres med
’betydningsfulde andre’, brobygning følges via etnografisk feltarbejde og
X
interviews om AD’s og SL’s fælleskabende praksis, data suppleres med
projekternes egen dokumentation (fx spørgeskemaer, videodokumentation)

X

X

X

Halvårlige læringslaboratorier sikrer kvalitetsikring og refleksion af det
eksperimenterende udviklingsarbejde og videnspredes i år 2021 ved at X
invitere til betydningsfulde andre, politiske og kommunale aktører.

X

X

X

12 fællesmøder med forskere, samarbejdet koordineres med AD og SL

X

X

X

X

2021

6 peer-reviewede internationale artikler publiceret i en engelsk peerreviewet antologi eller journal temanummer

X

X

X

X

X

X

X

X

Forskerne deltager med papers på 3 internationale konferencer, bla. ISTPlxxii

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afslutningskonference på DPU med alle de involverede, for praktikere,
civilsamfundsaktører, politikere og forskere

i

Oxford research. (2018). Evaluering af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og/eller bandegrupperinger

13

X

X

1 praksisrettet dansksproget bog om fællesskabende praksis, brobygning, og
meningsfulde dokumentationsformer
Kreativ dokumentation og målgruppespecifik formidling - podcasts og
kortfilm, til undervisnings-, kursusbrug og distribution på (sociale) medier.

X

X

Slutrapport, april 2018. https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-af-metoder-til-forebyggelse-af-rekruttering-tilrocker-og-bandegrupperinger
Socialstyrelsens Pulje: Forebyggelse af bandekriminalitet: Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere
en helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering til bandekriminalitet
ii
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