
 

 

 

Morten Nissen 

 

 

 

PROJEKT GADEBØRN 
 

Et forsøg med dialogisk, bevægelig og 
lokalkulturel socialpædagogik med de 

mest udsatte unge 
 

 

 

 

 



FØRSTE DEL: OVERBLIKKET 
 

 

 

 

”Det letteste er at bedømme det, der har gehalt og gedigenhed, sværere at begribe det, og 
sværest er det, som forener begge dele, nemlig at udvirke dets fremstilling” 

Hegel: Åndens Fænomenologi (1988/1807) 

 

 

 

 

 



1.1. Indhold  

FØRSTE DEL: OVERBLIKKET 3 

1.1. Indhold 4 

1.2. Indledning 11 
En lang historie 11 
Praksisforskningens dialog 12 
I front 13 
Tak 13 

1.3. Generel orientering 15 
1.3.1. Hvad var Projekt Gadebørn? 15 
1.3.2. Hovedpointerne 17 

Individuel støtte og projekter 17 
Den dialogiske pædagogik og helhedssynet 17 
Projektformen: Hvervning i bevægelige netværker 19 
Ideologi og interpellation 20 

1.3.3. Om denne bogs opbygning og udformning 22 
Bogens opbygning 22 
Tekstlige konventioner 23 

ANDEN DEL: TILGANGEN 25 

2.1. Teorier og metoder 26 
2.1.1. Evalueringsformer 26 
2.1.2. Evaluering som praksisforskning 30 

Praksisbegrebet - den almene teoretiske model 30 
Praksisforskning og kvalitetsudvikling 31 
Forskningens særkende 33 
Relevans og konsistens 33 

2.1.3. Diskurser og handlesammenhænge 34 
Foucaults diskursbegreb 35 
Den kritiske psykologi og handlesammenhænge 36 

2.1.4. Et par metodologiske implikationer 38 
Praksisforskningens udgangspunkt 38 
Mellem pragmatisme og realisme 39 
Om metode og udvikling 40 

2.1.5. Deltagelsespræmisser og mulighedstyper 41 
Deltagelsespræmisser 42 
Mulighedsalmengørelse 44 

2.1.6. En smule mere konkret 45 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         5 

Overblikket 

2.2.  Evalueringsprojektets organisation, forløb og  materiale 49 
2.2.1.  Evalueringens organisation 49 

Evalueringsprojektets eget netværk 51 
2.2.2. Generelt om evalueringsprojektets praktiske udformning og forløb 51 
2.2.3. Evalueringens praktiske former og materiale 53 

Deltagerobservationer 53 
Interviews 55 

Interviews med målgruppe-unge 56 
Øvrige interviews 57 
Hvem jeg ikke fik interviewet 58 

Dialogfora og dialogmøder 59 
Optællinger 61 
Lidt om databehandlingen 62 

TREDJE DEL: TVÆRSNIT OG FORLØB 63 

3.1. Projekt Gadebørns grundlæggelse 65 
Projektbeskrivelsen fra april 1993 67 

3.2. Tjek-Punkt 71 
3.2.1. Hvad er Tjek-Punkt 72 

Foranstaltning og projekt 72 
Tjek-Punkt udefra og ind 73 
Personer, rutiner og rytmer 74 
Tjek-Punkts brugerflade - lidt statistik 75 

3.2.2. Tjek-Punkts rum og ressourcer 77 
En aften i Tjek-Punkt 77 
At være noget for de unge, at være konkret, og at insistere blidt 80 
Mellem ingenting og alt for meget 81 
Tjek-Punkt er hvad de unge bruger det til 82 
Tjek-Punkts lokaler og ressourcer 84 
De miljøterapeutiske ambitioner 85 
Tjek-Punkts akutlejligheder 87 

3.2.3. Tjek-Punkt i miljøerne 88 
Kontaktetablering 89 
Områder og funktioner: Netværksknudepunktet, patruljen og forsyningslinien 91 
Christianias udfordring 93 
Forsøg på at udvide konceptet 94 

3.2.4. Brobygning og kritik 96 
Handelsfirmaet 96 
Den gensidige ambivalens 97 
Ind i de unges præmisser 99 
Det uafviselige 100 
Projektformens begrænsninger 101 
Det ideologiske og dygtighedsforestillingen 102 
Ideologi og formidling 104 

3.2.5. Organisation og deltagere 105 



 

6                                                                                                          Morten Nissen 

Indhold 

Skrøbelighed 105 
Tjek-Punkt som adhocrasi 106 
Medhjælpere og frivillige 109 
Partnerskabet 110 

3.3. Sjakkets Aktivitetscenter 113 
3.3.1. Generel beskrivelse af Sjakket 114 

Sjakket som sted 114 
3.3.2. Sjakkets deltagere 116 

Formelle kategorier 116 
Roller i Sjakket 117 
Typer af deltagelsespræmisser 118 

3.3.3. Sjakkets organisation 120 
Faste møder og faste jobs 120 
Sjakkets organisationsform - den lokalkulturelle organisation 123 
Hjælp som selvhjælp - spredning og samling 126 
Den flade organisation 127 
Lederen 128 
Sjakkets ressourcer 129 
Undergrundsøkonomi 131 
Selvevaluering i Sjakket 131 
Rådgivnings- og kontaktgrupperne 133 
I Sjakkets grænseflade 135 

3.3.4. Sjakkets kultur 137 
Ungdomskultur og selvhjælpskultur 137 
Lev og lad leve - Sjakkets hippiekultur 138 
Kultur-kultur 142 
Lokalkultur og lokalmiljø 144 

3.3.5. Sjakkets aktiviteter 145 
Hvad Sjakkets aktiviteter har tilfælles 145 
Forskellige slags aktiviteter i Sjakket 148 
Nogle daglige aktiviteter 151 

3.3.6. Sjakkets socialpædagogik og betydning for målgruppens unge 153 
Der skal findes en løsning 153 
Deltagelse 154 
De marginale 156 
Miljøunge 158 
Brugermønstre i Sjakket - lidt statistik 161 

3.4. Sjakkets historie 163 
3.4.1. Lidt forhistorie 163 

Ama'r Total Teater 163 
Sjakket lanceres og etableres 164 

3.4.2. Sjakkets Aktivitetscenter 166 
Shoppen 169 
Power Team / Power Gym 170 
Aktiviteter i 93-94 171 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         7 

Overblikket 

3.4.3. Rådgivning, narko og hashhoveder 172 
Narkobehandling og et hus på landet 173 
Hashhoveder og småpædagoger 174 
No Hope With Dope 175 

3.4.4. Sjakkets spredning på Nørrebro 176 
Det bydækkende Sjakket 178 
Pladsen 179 
Ung i Parken 180 
Lommepenge-projektet 182 
Unge på Pladsen 184 
Thorsgade-drengene 186 
Det lokale professionelle samarbejde om de unge 188 

3.4.5. ’56’ og vejen til Fabrikken 192 
’56’ etableres 192 
Fremtidsfabrikkens forhistorie 195 
Bilværkstedet 196 
Fra akutkassen over lommepenge til arbejdsdusør 197 
Sjakkets udvidelse mod Nordvest 198 
Fabrikken 199 
Mor i Bar’n 202 
Epilog 202 

3.5. Fælles tiltag og organiseringer 204 
3.5.1. Styregruppen 204 

Projekt Gadebørns struktur 204 
Styregruppen 205 

3.5.2. Case manageren 207 
3.5.3. Koo-Mis-forum 210 

Brugerundersøgelsen 211 
Motivations- og magtesløsheds-problemet 213 
Kategori-problemet 215 
Kludetæppestrategiens helhedsproblem 216 
Tillidsforholdet 219 
Koo-Mis som form for Gadebørnsprojekternes forankring 219 

FJERDE DEL: MÅL OG MIDLER 222 

4.1. Indkredsning af den centrale problematik: Brug erpræmissernes 
diskurser og handlesammenhænge 223 

4.1.1. Fælles mål og midler - og sammenhængene imellem dem 223 
De 5 mål-midler 223 
Sammenhænge mellem de fem dimensioner 224 
Hænger tingene sammen? 226 
Velfærdsstatens selvoverskridelse 227 

4.1.2. Brugerpræmisser som analytisk tilgang 229 
Fra behov til ønsker 230 
Brugerpræmissernes diskurs 232 



 

8                                                                                                          Morten Nissen 

Indhold 

Brugerpræmissernes handlesammenhænge 234 
Ingenting og alting 235 
Præmisser og udstødelse 237 
Værstingerne, eller de udstødtes socialpolitik 238 
Forskningens relevans 239 

4.2. Ungdomsperspektivet 241 
4.2.1. Hvad er ungdom? 241 

Ungdom som kvalificeret selvbestemmelse 242 
Ungdommens vilkår og marginalisering 243 
Udstødte unge 244 
Den forlængede ungdom 245 

4.2.2. Ungdom som diskurs og realitet i Projekt Gadebørn 246 
Ungdom som negation af udpegede problemer/diagnoser 246 

4.2.3. Ungdom i Tjek-Punkt – dialog, spejling og identifikation 249 
4.2.4. Ungdom i Sjakket 259 

Sjakkets familie 259 
Ungdomskultur og lokalkultur 264 

4.3. De mest udsatte 268 
4.3.1. Brugermønstre og -typer 268 

Gruppe-begreber og problematik-begreber 270 
At ramme målgruppen præcist 273 
En mere dynamisk forståelse 274 

4.3.2. De allertungeste unge 276 
Vesterbro-misbrugernes præmisser 278 
Forandring af misbrugslivets præmisser 284 

4.3.3. De selvbevidste gadebørn 286 
4.3.4. Miljø-unge - de udsatte unge på Nørrebro 291 

Det marginaliserede netværk 292 
Miljøets marginaliserede ungdomsgrupper 293 
Marginaliseret integration 294 
Præmisser i Projekt Gadebørn 296 

4.3.5. De konkrete målgrupper 298 
De abstrakte målgruppers princip 298 
Levende grupper 299 
Forskellighed 301 
Bevægelige målgrupper 302 
Responsive projekter 303 
Socialpolitisk opportunisme 305 

4.3.6. Projekt Gadebørns værstinger 306 
Retorikken udadtil: Med kniven for egen strube 306 
Dialog på nulpunktet 308 
De pædagogiske krav og deres refleksion 309 
Selvhjælp og lokalkultur 310 
Alexandra og Sjakkets udstødte selvbevidsthed 312 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         9 

Overblikket 

4.4. Brobygning 319 
4.4.1. Opsøgende arbejde 320 

Det opsøgende sociale arbejdes dilemma 320 
Sjakket – mobilisering og knopskydning 323 
Ideologiske profiler 326 
Sjakkets Aktivitetscenters opsøgende arbejde 330 
Tjek-Punkt – opsøgen og opsugen 331 

4.4.2. Det lokale og det centrale 335 
Begrebet om lokalmiljø i socialt arbejde 337 
Det koloniserede lokalmiljø 338 
Tjek-Punkt som med-konstruktør af misbrugsmiljøet? 340 
Sjakket i lokalmiljøet – og i samfundet 343 

4.4.3. Hvervning 346 
Latours hvervnings-begreb 346 
Hvervning i Projekt Gadebørn 347 
Thorsgade projektet som hvervning 348 
Handleplaner og selverkendelse 349 
Par under behandling 354 
Afmagtens alliancer 357 

4.4.4. Generelle erfaringer med brobygning 361 
For høje krav 362 
Tillid 365 
Organisatorisk autonomi 368 
Helhedssynet 373 
Ideologikritik – den repressive tolerance 376 

4.5. Frivi llige 380 
4.5.1. Hvad er frivilligt socialt arbejde? 380 

Lønarbejdet 380 
Det frie konkrete arbejde 382 
Det almene formidlede arbejde 383 
Frivilligt arbejde 384 
Socialt arbejde – empirisk set 384 
Socialt arbejde – en teoretisk bestemmelse 386 
Frivilligt socialt arbejde 389 

4.5.2. Frivillige i Tjek-Punkt 391 
Det udvidede karriereforløb 393 
Det personlige, men ikke private 395 
Det personlige initiativ 396 
Læring gennem deltagelse 398 

4.5.3. Sjakkets ressourcepersoner 401 
Hverdagslivskræfterne 401 
Den konkrete utopi 402 
Hverdagslivskræfterne og objektiveringer i og for sig 404 
I Sjakkets praksis 406 
En forårsdag i Sjakket 408 
Frivilligt arbejde: Objektivering og subjektivering 410 



 

10                                                                                                          Morten Nissen 

Indhold 

Socialt arbejde: Den enkelte som 'en af os' 412 
Det psykosociale: Hjælp og selvhjælp 413 
Selvbevidsthedens almengørelse 415 
Produktion af ressourcepersoner 417 
Os og dem 421 

4.6. Partnerskab 423 
Partnerskab som fleksibilisering og form for kvalitetsudvikling 424 
Ad-hoc-institutionens princip 427 
Exit, voice og interpellation 429 
Konfliktinstitutionalisering,  hvervning og almengørelse 433 
Den responsive, men indholdstømte stat? 436 

FEMTE DEL: VEDHÆNG 438 

5.1. Litteratur 439 

5.2. Tabeller og bilag 449 
Bilag. Sjakkets netværk på Nørrebro, december 1995 459 

 



1.2. Indledning 

En lang historie 

Denne bog redegør for et evaluerings- og forskningsarbejde, som jeg begyndte på for 
over 6 år siden, og hvis udløbere på forskellige måder stadig optager mig i dag. Projekt 
Gadebørn blev etableret i sommeren 1993, og jeg blev tilknyttet som evaluator frem til 
1996. Herefter fortsatte jeg arbejdet, dels med denne bog, dels også med det praksisfelt, 
som bogen handler om. Men de begivenheder og forhold, som beskrives i bogen, hører 
midten af 90’erne til.  

Bogen bærer præg af denne lange proces. Den er til en vis grad som et kulturlandskab. 
Dens indhold er gennemgravet og overlejret mange gange og igennem lang tid; hist og 
her stikker der måske vidnesbyrd frem om tidligere epoker. Alligevel er det helt nutidigt 
og stadig i fuld færd med at blive kultiveret og bebygget. 

Ikke bare bogens historie er lang; bogen er selv lang. Især fordi den, mere end de fleste 
bøger indenfor sit eget akademiske felt, rummer mange empiriske materialer, ikke blot 
optalt, omtalt og opsummeret, men også direkte på sine sider, i form af interview-uddrag 
og kontekstualiseringen af dem, og i form af beskrivelser af begivenhedsforløb m.v.  

Jeg er som forfatter helt på det rene med, at for lange tekster er uhåndtérlige og tidrø-
vende, og at der næsten altid ville kunne redigeres og prioriteres skarpere. Men jeg vil 
også fremføre, at en reelt empirisk orienteret forskning må brede sig, hvis den ikke kan 
forkorte sit materiale i på forhånd veldefinerede standarder. Hvis man i en publikation 
skriver, at ”X % af de adspurgte Y’er angiver at Z” i en 'spørgeskemaundersøgelse', så er 
der forudsat en lang række forhold. Ikke bare må læseren næsten altid nøjes med at gå 
ud fra, at forskeren har fulgt gængse metodestandarder, og at de udforskede har medvir-
ket hertil (selvom disse forudsætninger langtfra holder i så mange tilfælde som de gøres). 
Dertil, og ligeså usikkert begrundet, må forfatteren gå ud fra at læseren er bekendt med 
disse standarder. Men det forudsættes også, og nok så afgørende, at informanterne og 
de forhold, som de informerer om, med rimelighed kan identificeres med entydige stan-
dardkategorier, samt at de ikke forandrer sig væsentligt over tid. Når sådanne forudsæt-
ninger overskrides, enten fordi forskningsgenstanden selv er unikke historiske forløb, el-
ler fordi såvel forskningen som det udforskede handler om at udvikle sådanne standarder 
– og alt dette gør sig gældende her – så findes der ingen enkel metode til ’pakning’ af 
data. Det er ikke tilfældigt, at netop historieforskningen har tradition for at der skrives 
meget lange tekster.  

Fælles med historieskrivningen har denne bog en forpligtelse overfor at gengive konkrete 
begivenhedsforløb og konkrete aktørers beretninger og refleksioner herom. Det er en 
forpligtelse, som måske fra et akademisk synspunkt kan virke urimelig: Hvorfor skulle 
Projekt Gadebørn vel interessere den videnskabelige offentlighed som konkret størrelse? 
Var det ikke snarere de principielle og almene træk, der skulle trækkes ud? Og hvorfor 
skulle min diskussioner med Projekt Gadebørns aktører være interessante som andet 
end data?   
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Overfor disse indvendinger vil jeg - for det første - gøre opmærksom på, at netop praksis 
i sin unikke empiriske totalitet, sådan som denne findes udfoldet i Projekt Gadebørns 
konkrete organisationer og gennem dets konkrete udviklingsforløb, er en afgørende og 
ureducérbar genstand for denne bogs analyser. Dette ’idiografiske’ moment skal (som 
det også vil fremgå af metodeovervejelserne i kapitel 2.1) ikke forlede til at misforstå tek-
stens intention som en ’ren’ beskrivelse,  eller som udtryk for en dikotomi mellem idiogra-
fisk og nomotetisk videnskab; men det er intentionen, at bogens analyser står i et aldrig 
helt forløst spændingsforhold til dens konkrete fortællinger. Og heri ligner min fremstilling 
af Projekt Gadebørn, København anno 1993-1996, en historisk redegørelse.  

Men - for det andet - til forskel fra historieforskningens dokumentaristiske tradition er det 
her hvad man kunne kalde en kontekstualistisk og dialogisk ambition, der optager megen 
plads. Det skal forstås på den måde, at jeg bruger plads på at placere de enkelte empiri-
ske materialer, som gengives og diskuteres, og de enkelte analytiske pointer m.v., i den 
kontekst af praktiske og teoretiske overvejelser og diskussioner, mine såvel som de øvri-
ge aktørers i Projekt Gadebørn, som giver dem deres betydning. Det, der træder frem 
som konteksten for bogens analyser, og som fylder siderne, ikke mindst i bogens tredje 
del, er netop vidnesbyrd om den stadigt pågående og refleksive dialog, som udgør broen 
mellem praksisudvikling og videnskabelig analyse. 

Praksisforskningens dialog 

Når man udforsker, beskriver og analyserer en praksis, er man ikke den eneste, der for-
holder sig til den. Det gør dens deltagere, brugere, berørte, ledere, interessenter m.fl. 
også. Derfor er praksisforskning altid fundamentalt en dialog, og en bog om det er et ind-
læg i den dialog. I en sådan dialog kan man naturligvis godt bidrage med noget interes-
sant ved at henvise til noget, som de andre har overset. Men i det lange løb er det for 
kedeligt at tale forbi hinanden. Derfor er praksisforskning i meget høj grad afhængig af 
sine samtalepartnere. 

Jeg var så heldig at finde overmåde engagerede og kompetente samtalepartnere blandt 
Projekt Gadebørns aktører. Grundlæggende er bogen her, som evaluering, positivt stemt 
overfor sin genstand. Tommelfingeren opad! Flot arbejde! Det var ikke svært at finde 
mening, nødvendighed, mulighed og perspektiv i det, Projekt Gadebørns praktikere fore-
tog sig. 

Men det var heller ikke svært at rejse diskussioner om meningen, nødvendigheden, mu-
lighederne og perspektiverne. Det er kedeligt at tale forbi hinanden, men det er også ke-
deligt at tale hinanden efter munden. Selvom jeg har bestræbt mig på at lære af Projekt 
Gadebørns dygtige og tænksomme praktikere, og at formidle den lære videre her i bo-
gen, så har jeg også bestræbt mig på at forholde mig kritisk til den. 

Ikke sådan at forstå, at jeg har søgt en taktisk balancegang mellem en høflig imøde-
kommenhed og en markering af kritikerens uafhængighed. Mere på den måde, at netop 
når der laves banebrydende arbejde, hvor nye muligheder udnyttes og nye perspektiver 
toner frem – dér støder man også ind i nye vanskeligheder og dilemmaer, som det er 
værd at hæfte sig ved.  
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I front 

Den frontlinie, der således aftegner sig, er ikke nødvendigvis repræsentativ for et eller 
andet felt som helhed. Projekt Gadebørn gik langt i retning af at udvikle en dialogisk og 
bevægelig form for socialt arbejde, og de gjorde det på en så dristig og kvalificeret måde, 
at jeg i deres arbejde har set konturerne af, hvad man måske med et lidt forslidt udtryk 
kan kalde det 21. århundredes sociale og pædagogiske arbejde. De var konsekvente nok 
til, at meget almene perspektiver viste sig. Det er til syvende og sidst det, der gør det 
værd at skrive hjem om.  

Men det er jo for det første ikke det samme som at alle andre, der arbejder med udsatte 
unge, er kommet lige så langt: Der er netop tale om et udviklingsprojekt. For det andet er 
det heller ikke givet, at fronten overhovedet flytter sig den vej – feltet er konfliktfyldt og 
omkæmpet. Og for det tredje kan der selvfølgelig vise sig at være vilkår og problematik-
ker på andre frontafsnit, hvis relevans jeg ikke har kunnet se fra København, al den stund 
man jo ikke på forhånd kan sammenligne på de parametre, der først skal udvikles i det 
praktiske arbejde. 

Det var nok en overvejelse værd, om ikke man snarere burde lægge alle kræfterne i at få 
hovedfronten med. Nogle af de aktører i Projekt Gadebørn, som i 1999 befandt sig midt i 
de rasende socialpolitiske storme omkring holdningen til især kriminelle unge med ind-
vandrerbaggrund, og for hvem den ’Københavnske model’  (med baggrund bl.a. i Projekt 
Gadebørn) på ingen måde ligner en sikker vinder over ’Odense-modellen’ (med vægten 
på tvang, institutionalisering og behandling), - for dem kunne det virke lidt spidsfindigt og 
verdensfjernt at fokusere så meget på problemerne og modsigelserne i at arbejde på de 
unges præmisser1. Måske har de ret; måske har jeg overentydiggjort udviklingen i pæda-
gogikkens og det sociale arbejdes diskurser og vilkår – og måske har jeg undervurderet 
levedygtigheden af internering og behandlingsinstitutioner som interventionsform. Min 
usvækkede overbevisning om aktualiteten og relevansen af de problematikker, som jeg 
tager under behandling i denne bog, giver mig anledning til at formode, at der kan ligge 
interessante erkendelser på spring til den, der sætter sig for at undersøge, hvordan de to 
diskurser eller metoder måske ikke bare modsiger, men også forudsætter hinanden. 

Tak 

Udforskningen af Projekt Gadebørn har været stærkt præget af de alt for individualistiske 
traditioner i humanistisk forskning. Netop derfor tilkommer det mig at takke de mennesker 
og institutioner, der har hjulpet mig med det. 

Først selvfølgelig alle Projekt Gadebørns aktører, som har været med fra starten, og som 
gennem praksisforskningens dialog har foræret mig de fleste af de praksisnære idéer, jeg 
har skrevet om. Mange af dem har faktisk også bidraget udfra en ægte almen politisk og 
etisk udviklingsinteresse, som også har rummet en stræben mod sandhed. Jeg tillader 
mig særligt at takke mine mest ansvarlige og seriøse sparringspartnere og mod-kritikere ‘i 
feltet’, først og fremmest Søren Magnussen, men også H.P. Hansen og Sisse Carelse. 

Dernæst vil jeg gerne sige tak til alle de forskere og studerende, som har deltaget i 
diskussioner af Projekt Gadebørn, ofte udfra tidligere versioner af dele af denne bog, og 

                                            
1 Udtrykt på et seminar om Projekt Gadebørn, bl.a. med baggrund i en tidligere udgave af denne bog, i Kø-
benhavns Kommune, november 1999 
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derved kvalificeret den væsentligt: Lad mig især nævne forskningsnetværket Kritisk 
Psykologi På Langs, Center for Sundhed, menneske og Kultur, Center for Forskning i 
Socialt Arbejde, samt netværket af evaluatorer ved Storbypuljen.  

Endelig en stor tak til Statens Humanistiske Forskningsråd, som har støttet udgivelsen af 
denne bog økonomisk.  

 

 

 

 



1.3. Generel orientering 
I det følgende vil jeg helt kort redegøre for den lære, som jeg har uddraget af Projekt Ga-
debørns erfaringer og nedfældet i denne bog. Efter en helt overordnet beskrivelse følger 
en sammenskrivning af, hvad jeg selv opfatter som denne bogs analytiske hovedpointer, 
efterfulgt af en oversigt over bogens opbygning.  

Kapitlet kan, håber jeg, både bruges til en helt generel og ’overfladisk’ orientering om bo-
gens indhold, og som orienteringsredskab for den mere dybtgående læsning. 

1.3.1. Hvad var Projekt Gadebørn? 

Projekt Gadebørn er navnet på en styrkelse af arbejdet med de mest socialt belastede 
unge i København, som har fundet sted fra 1993 og frem. Det blev igangsat som for-
søgsprojekt i forbindelse med Socialministeriets Storby-pulje, den såkaldte 50M-pulje, og 
henover den treårige projektperiode 1993-1996 har Københavns Kommune trinvis over-
taget finansieringen. Fra 1996 har Projekt Gadebørn været fuldt kommunalt finansieret. 
Projektet kostede fra starten ca. 5 mio. kr. om året. 

Projekt Gadebørn har først og fremmest bestået af de to selvejende institutioner Tjek-
Punkt og Sjakkets Aktivitetscenter. Efter 1996 er De Vilde Unge kommet til (se Malmborg 
& Nielsen, 1999). 

Materialet til denne bog er fra projektperioden 1993-1996. 

Tjek-Punkt udførte opsøgende arbejde, drev et værested 3 aftener om ugen, og formid-
lede sociale hjælpemuligheder til unge under og omkring 18 år, hvis situation var så al-
vorlig, at stofmisbrug, prostitution og kriminalitet oftest dominerede billedet. De 7½ med-
arbejdere og et par frivillige rådede over en ganske lille nedlagt butik og to lejligheder til 
akut overnatning. Tjek-Punkt havde base og tyngdepunkt på Vesterbro, men drev opsø-
gende arbejde principielt over hele København, alt efter hvor det antoges at være påkræ-
vet. 

Sjakkets Aktivitetscenter var en stående aftale mellem Københavns Kommune og den 
frivillige hjælpeorganisation for udsatte unge Sjakket. Til gengæld for finansieringen af 5 
medarbejdere forpligtede Sjakket sig på at udvikle aktiviteter relevante for socialt udsatte 
unge, og på at udvikle samarbejdet med socialcentre og andre lokale instanser. Sjakket 
var deltagerstyret og arbejdede efter et udvidet selvhjælps- eller ung-til-ung-princip, hvor-
efter aktiviteter og organisationsformer knopskyder efter deltagernes ønsker og mulighe-
der. Sjakket havde base på Nørrebro, og fra 1995 også i Nordvestkvarteret.  

Selvom Sjakkets unge generelt var lidt mindre omfattende socialt udstødte end Tjek-
Punkts, så kan betegnelsen 'gadebørn' til en vis grad beskrive en fællesnævner: Der var 
for den største del tale om børn og unge, som i perioder "havde hjemme på gaden" i den 
forstand, at de savnede stabile og omsorgsgivende forhold til voksne mennesker som 
modvægt til ungdomslivet. En meget stor del af dem havde vanskelige forhold til repræ-
sentanter for det sociale system, og det var en af de vigtigste målsætninger for begge 
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projekterne at søge at etablere en brugbar kontakt, således at en mere omfattende og 
målrettet hjælpeindsats kunne sættes i værk2. 

Ialt har der i projektperiodens ca. tre år været 221 unge under 20 år 'indskrevet' i Projekt 
Gadebørn (108 i Tjek-Punkt og 113 i Sjakket), hvilket vil sige at der er foretaget et syste-
matisk socialt og pædagogisk arbejde af et eller andet omfang. I begge projekterne er 
indsatsen overfor de enkelte unge indrettet meget fleksibelt efter den unges behov og 
ønsker, og tallene dækker derfor over uhyre forskellige slags indsats. 

De to projekter blev begge drevet i et partnerskab mellem Københavns Kommune og en 
privat organisation, nemlig hhv. Kristelig Forening til bistand for Børn & Unge og Forenin-
gen Sjakket. De lededes hver af en budgetansvarlig bestyrelse med neutral formand, 
hvori partnerne havde sæde. Alle partnere i Projekt Gadebørn mødtes halvårligt i en 'Sty-
regruppe', hvori en fælles politik for Projekt Gadebørn blev markeret.  

Udover de to projekter har Projekt Gadebørn rummet et forsøg på at knytte en case ma-
nager til projekternes arbejde med de enkelte unges sager. Tanken var, at case mane-
ger'en gennem projekterne skulle opnå et overblik over den unges sociale sag på tværs 
af de enkelte foranstaltninger og projekter, og derved lette arbejdet med at koordinere og 
mobilisere hjælpemuligheder. Stillingen blev af forskellige byrokratiske grunde først op-
rettet efter et år, og de sparede penge blev brugt til at ansætte to kulturforskere på pro-
jektet Udstødelsesprocesser blandt unge i København. Case manageren måtte efter et 
lille år konstatere, at idéen ikke lod sig realisere, og da hun opsagde sin stilling, blev 
pengene for det sidste projektår anvendt til at igangsætte projektet De vilde Unge, der 
som nævnt herefter har været et tredje projekt i Projekt Gadebørn. 

Begge Projekt Gadebørns to hovedprojekter blev videreført efter projektperioden, fuldt 
kommunalt finansieret, men stadig som selvejende institutioner styret gennem partner-
skaber. Generelt set har især Sjakket og dets forgrenede netværk erobret og  konsolide-
ret en position som modelprojekt og konkret realisering af en vigtig del af arbejdet med 
udsatte unge i Københavns Kommune, mens Tjek-Punkt mere eller mindre simpelthen 
har bevaret den position som spydspids i arbejdet med de aller-aller-mest udsatte unge, 
som det havde fra sin begyndelse. 

Som de fleste andre 50M-projekter er en andel af projektmidlerne afsat til evaluering. I 
dette tilfælde er det 5%, som er gået til Københavns Universitet ved undertegnede. Den-
ne bog er frugten af dette arbejde3.  

Evalueringsprojektet tog form af deltagerobservation, interviews med alle slags aktører i 
feltet (med vægt på de unge), optællinger af brugermønstre, og deltagelse og diverse 
mødefora. Herunder har jeg bidraget i processen på alle niveauer med skriftligt og 
mundtligt formidlede tilbagemeldinger.  

                                            
2 Termen 'gadebørn' er temmelig omdiskuteret. Nogle (f.eks. Juul og Ertmann, 1991) finder at den bør 
undgås fordi den associerer til latinamerikanske storbyer og dermed en mere absolut social udstødelse end 
vi kender herhjemme. Jeg konstaterer, at ordet bruges af ‘gadebørnene’ og deres hjælpere, og mener at 
forskellene i betydningsindhold alt efter perspektiv og situation er vigtige at holde for øje, hvad angår mange 
andre ord, måske alle. I kapitel 4.3  diskuterer jeg ‘Gadebørn’ nærmere som målgruppebegreb. 
3 Jeg har også brugt materiale fra Projekt Gadebørn i flg. artikler: Nissen, 1995, 1996c, 1997b, 1998a, 
1998b, 1998c, 1999b, in press/a, in press/b, in press/c, in press/e 
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1.3.2. Hovedpointerne 

Individuel støtte og projekter 

Min indfaldsvinkel til Projekt Gadebørn er først og fremmest spørgsmålet om, hvilke dis-
kurser, forstået som forhold mellem mål, midler, aktører og objekter, som er realiseret i 
praksis, og i hvilke handlesammenhænge, dvs. konstellationer af handling i konkrete si-
tuationer. Den tilgang indebærer et særligt fokus på, hvordan det sociale arbejdes orga-
nisation, refleksion og brugerflade – styringsformer og institutionstyper, fagligheder og 
metoder, samt de sociale og psykiske problemer, der arbejdes med – er tre sider af 
samme sag. Dette teoretiske fokus er i god tråd med Projekt Gadebørns eget praktiske, 
som netop har handlet om at udvikle det sociale arbejdes rammer og indhold i samme 
proces. 

Ligesom denne evaluering iflg. opdraget fra Socialministeriet ”i særlig grad” skulle ”tage 
udgangspunkt i brugernes oplevelser, ønsker og krav”, så var det et afgørende træk ved 
Projekt Gadebørn, at brobygningen mellem gadebørnene og det sociale system skulle 
realiseres ved at orientere sig i langt højere grad efter de unges præmisser end det i øv-
rigt havde været almindeligt.  

Arbejdet på de unges præmisser indebærer udvikling af to hovedakser eller former i det 
sociale arbejde (ligesom indenfor andre praksisfelter, hvor man har med mennesker at 
gøre). Den ene er individuel støtte: Den dialogiske relation mellem en bruger, der betrag-
tes som subjekt, et selvbevidst menneske anskuet i et helhedssyn, og en hjælper, som 
fleksibelt, ansvarligt og responsivt formidler systemressourcer og stiller sig til rådighed for 
spejling og identifikation. Den anden er projekter: Gruppeaktiviteter / aktivitetsgrupper, 
der etableres og knopskydes ad hoc, selvbestaltet og uden fast institutionel forankring.  

De to former er umiddelbart modsatte: Den dialogiske relation er netop løsrevet fra, og 
står i et distanceret reflekterende forhold til, ethvert bestemt socialt eller institutionelt fæl-
lesskab; og projekternes individuelle deltagere er principielt udskiftelige elementer, hvis 
fortid og fremtid er sat i parentes. Men de er også ved nærmere eftersyn hinandens for-
udsætninger. Hvis en dialogisk pædagogik skal realiseres udover en rent verbal kommu-
nikation – som f.eks. hvis man arbejder med gadebørn – så fordrer den et bevægeligt 
bagland og en inddragelse af brugerens netværk. Og hvis projekterne skal realisere mere 
omfattende pædagogiske mål end blot at etablere kontakt, så må brugeren uvægerligt 
træde frem som reflekterende subjekt, med en livssituation og en historie.  

I det skæringspunkt, hvor de to sider udelukker hinanden, viser sig et skræmmebillede af  
ansvarsforflygtigende kobleri og psykologiserende individualisme. Netop dér, hvor de to 
former forudsætter hinanden, viser sig til gengæld et perspektiv om dannelse af fælles-
skaber og af mennesker i dem, som ellers så ud til at blive eroderet i den proces, hvor 
det sociale systems traditionelle institutionelle og byrokratiske strukturer nedbrydes.  

Den dialogiske pædagogik og helhedssynet 

Lad os først følge helhedssynets, den dialogiske pædagogiks spor. Et helhedssyn på 
brugeren er et opgør med de éndimensionale og stemplende problembegreber, der be-
tegner klienter og patienter i velfærdsstatens differentierede system af specialiserede 
institutioner. I stedet for at møde de unge som stofmisbrugere, kriminelle, sindslidende 
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eller prostituerede, mødes de som unge og som mennesker. Så viser det sig, at de for-
holder sig bevidst reflekteret til de foranstaltninger, som de tilbydes, og udfører et arbejde 
med at få dem til at danne en helhed i deres liv.  

Ungdomsperspektivet er et alment perspektiv, samtidig med at fokus rettes mod identi-
tetsdannelse og kvalificeret selvbestemmelse – mod, altså, et subjekt, der selv definerer 
det gode liv, selv etablerer de (sub-) kulturelle sammenhænge, det kan udfoldes i, og 
selv – med større eller mindre held – søger at integrere samfundsmæssige ressourcer og 
institutioner i det. 

Kategorien ’gadebørn’ er en funktion af, at vi ser socialt udsatte unge fravælge både 
hjemmet, det sociale system og andre voksenstyrede sammenhænge. De unge aner-
kendes som selvstændige subjekter ’med kniven for egen strube’. Det subjektive i fraval-
get modsvares imidlertid af en objektiv udstødningsproces. Helhedssynets og dets foran-
staltningers udtryk for denne udstødning er orienteringen mod ’de mest udsatte’ – i sin 
konsekvens en ny stempling i form af vage totalbegreber og dertil måske en bevægelse 
væk fra velfærdsstatens universalisme: Værstingernes socialpolitik. 

Intentionen i Projekt Gadebørn var imidlertid at bidrage til en ændring af hele det sociale 
system i retning af brugerorientering. Brobygning mellem de unge og systemet var derfor 
ikke bare formidling og kontaktetablering, men også indfaldsvinkel til reformer. Helheds-
synet bliver alle institutioners ansvar – princippet er ikke en præcis fordeling af opgaver 
og ressourcer, men at ”der er ingen, der ikke har ansvar” for enhver bruger. De enkelte 
institutioner skal ikke forholde sig til systemets helhed som stykker af en lagkage, men 
som stumper af et holografi. Projekt Gadebørns opsøgende arbejde, følgeskab, case 
management, samt ikke mindst dets generelle brugerorientering, indebar til stadighed en 
udfordring af det (omgivende) sociale system med dette udgangspunkt. Det vigtigste per-
spektiv var her, at det i vid udstrækning lykkedes at overgå fra det sociale systems tradi-
tionelle abstrakt-generelle målgruppe-bestemmelser til et arbejde med konkrete mål-
grupper. 

Overfor de unge udfoldedes en dialogisk pædagogik, som kom til udtryk i, at de oplevede 
sig hørt og taget alvorligt, i og med deres reelle livssituation og ikke bare udfra institutio-
nens eller den enkelte medarbejders forhåndsgivne udgangspunkt. Den kom også til ud-
tryk i et tillidsprincip, som faciliterede et samarbejdsforhold og overlappende ansvar mel-
lem den unge og hendes hjælpere. Samt i, at de unge identificerede sig med projekter-
nes medarbejdere og frivillige – som ressourcepersoner i en ung-til-ung pædagogik eller 
blot helt abstrakt som ’mennesker’. Identifikationen og dermed spejlingen indebar som 
problematisk sideeffekt, at en – i mange tilfælde uundgåelig – fiasko for brobygningen 
slog om i, at den unge oplevede diffus skyld overfor sine venlige hjælpere.  

Forudsætningen for etableringen af den dialogiske relation, og for den løbende omstilling 
til det konkret nødvendige, var i de to projekter en udtrakt organisatorisk fleksibilitet og 
autonomi. I det praktiske sociale arbejde kunne autonomien på den ene side indebære 
friheden til selv at definere arbejdsopgaver og målgrupper (til en vis grad), men på den 
anden side indebar den også, at en organisatorisk egeninteresse blev en del af syste-
mets samarbejdsrelationer. Adskillige organisationer stredes i nogle tilfælde om at re-
præsentere et helhedssyn på den samme bruger – det almene skulle rummes i særlige, 
forskellige, modstridende (ideologiske) former – i andre tilfælde var koordineringen mere 
konfliktfri, men til gengæld afmægtig overfor den unges fravalg. 
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Opsøgende arbejde er at spille ud, at tage initiativ til at definere sociale problemer, enten 
som direkte magtudøvelse, eller, som i Projekt Gadebørn, som led i en dialogisk pæda-
gogik, der også udfoldes på brugernes hjemmebane. Selvom billedet af den ’patruljeren-
de socialarbejder’ indgik som orienterende (helte-)metafor i Projekt Gadebørn, så fortalte 
de praktiske erfaringer snarere om opsøgende arbejde og projektudvikling som en udvi-
delse af sociale netværker, både via de unges og socialarbejdernes aktive indsats i deres 
og hinandens respektive netværker, og om hvordan det var det sociale systems helhed, 
og projekternes identitet indenfor og overfor denne helhed, som brugerne stod overfor og 
forholdt sig til.  

Projektformen: Hvervning i bevægelige netværker 

Mødet mellem netværker leder os over i retning af det andet hovedspor, nemlig projekt-
arbejdet. Projekt Gadebørn kunne give substans til en opfattelse af socialt arbejde som 
en bevægelig og mangesidet hvervning af forskellige aktører, ressourcer og midler til be-
stemte ’mulige’ konstellationer, hvoraf nogle var relativt bløde og mobilisérbare, mens 
andre var fast etablerede ’sorte boxe’. Opfattes brobygningsarbejdet udfra dette (på godt 
og ondt) ’opportunistiske’ perspektiv, kan pædagogiske, socialfaglige, ledelsesmæssige, 
socialpolitiske og også videnskabelige indsatser ses som aspekter af én og samme pro-
ces.  

Mest direkte kom denne indfaldsvinkel til udtryk i den knopskydning af projektaktiviteter, 
som fandt sted på Indre Nørrebro, først i Sjakket, siden mere og mere også i samar-
bejdsfladen mellem Sjakket, forvaltningen, og øvrige lokale samarbejdspartnere. Den 
kunne også ses i Tjek-Punkts smidige tilrettelæggelse af støtten til de få brugere, der 
lagde beslag på størstedelen af dets ressourcer. Ad-hoc-institutionens princip står som 
modsætning til den traditionelle ubevægelige institution med et flow af klienter og en fast 
aktivitetsstruktur som disciplinerende matrix; ad-hoc-institutioner kan omdefinere alle sine 
elementer, herunder sine målsætninger, etableres og nedlægges efter behov, og formes 
efter sine konkrete brugere – forudsat et administrativt og politisk bagland, og et omgi-
vende landskab af institutioner, der gør det muligt.  

Tjek-Punkts organisationsform var groft sagt et fællesfagligt professionelt adhocrasi, og 
dertil en partnerskabsstyring, som trods en særdeles ujævn magtfordeling mellem part-
nerne muliggjorde at projektet ikke var bundet af præcedens eller af standarder for en-
trepriseaftaler. Adhocrasiets fleksible stadige omdefinering af opgaver og kompetencer 
fordrede og muliggjorde karrierelivsformens deltagelsespræmisser; her var de ’frivillige’ 
en håndfuld ambitiøse og selvbevidste socialarbejdere tidligt i karriereforløbet, og her var 
hensynet til medarbejdernes uddannelse, fagidentitet og profileringsmulighed livsvigtigt 
og prekært.  

Sjakket kunne som selvbestaltet frivillig organisation baseret på ’ung-til-ung-princippet’ 
bevare sin bevægelighed og sin placering som et organiseret brugerperspektiv, samtidig 
med at forhandlingsforholdet til forvaltningen på én gang sikrede ressourcer og opret-
holdt organisationens politiske uafhængighed. Internt var Sjakket som organisation gea-
ret nærmest optimalt til realisering af projektformens potentialer i arbejdet med udsatte 
unge, fordi den ikke rummede faste strukturer: Udover Fællesmødet, som gendannede 
Sjakket som organisatorisk enhed hver uge, så bestod næsten intet andet end letbevæ-
gelige, lavteknologiske aktivitetsgrupper, som man indgik i efter ’lyst-princippet’. 
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Projekt Gadebørns realisering af partnerskaber som dialogisk styringsform blev etableret 
gradvist henover projektperioden, hvor der dels blev overvundet traditionelle byrokratiske 
rutiner, dels også etableredes et vist ideologisk fællesskab, der muliggjorde et egentligt 
tillidsfuldt samarbejde. Det betød, at det mere og mere blev grænsefladerne til nabo-
felter i det sociale system, der stod som indholdsmæssige og organisatoriske barrierer. 
Tættest på, og konkret vanskeligst, var hele tiden ’helhedssynets’ legemliggjorte achilles-
hæl i skikkelse af sagsbehandlerne og lokalkontorerne, med deres byrokratiske rutiner, 
magtspillene omkring handleplaner, og den urokkelige fastholdelse af CPR-numre som 
organiserende princip. Herudover satte berøringsfladerne til ungdomsklubberne og til 
narko-behandlingssystemet grænser for hvervningsprocesserne; lidt fjernere, men for-
mentlig til gengæld langt mere ’sorte boxe’ – set herfra – var politiet, sygehusene og sko-
lerne. 

Ideologi og interpellation 

Det ville imidlertid hverken være tilstrækkeligt at beskrive Projekt Gadebørns pædagogik  
som dialogiske relationer til brugerne som givne subjekter, eller dets organisationsformer 
som hvervningsprocesser til løsrevne bevægelige projekter. Et hovedperspektiv i analy-
serne af Projekt Gadebørn er en slags solidarisk ideologikritik, hvilket er ensbetydende 
med opsporingen af, hvordan der er dannet ideologiske fællesskaber og konstitueret (in-
terpelleret) selvbevidste subjekter som deres deltagere.  

Sjakkets ideologiske form kom generelt til udtryk i dets lokalkulturelle organisationsform. 
En lokalkultur er en bestemt måde at opretholde et hverdagsliv, som er defineret af og 
definerer en organisation. Ved at definere egne standarder for det gode liv og egne ar-
bejdsbegreber kan en lokalkulturel organisation åbne for nye måder at håndtere psyko-
sociale problemer, – forudsat  at den har magt dertil, dvs. anerkendes samfundsmæssigt 
og er i stand til at interpellere sine deltagere ideologisk. Frivilligt socialt arbejde viser sig 
her at rumme ganske omfattende socialpolitiske perspektiver i skikkelse af den lokal-
kulturelle organisations potentiale for skabelse af nye arbejdsbegreber og udvikling af 
kollektive  former for ’selvet som refleksivt projekt’. Sjakkets lokalkulturelle ideologi, som 
skabtes og udtryktes i mangfoldige politiske og kulturelle aktiviteter, kunne danne en kol-
lektiv ’nærmeste udviklingszone’ eller en ’re-framing’ for de unges selvbevidsthed, og 
blev formen for en gensidig dannelsesproces, der lagde substans i den overfladiske ung-
til-ung-pædagogiske formel ’hjælp som selvhjælp’. Sjakket talte til og skabte samtidig en 
identitetskategori af stolte og selvbevidste gadebørn, hvis logiske konsekvens var delta-
gelsen i Sjakket selv. 

Tilsvarende var Sjakkets opsøgende arbejde ikke blot en hvervning i og til bevægelige 
netværker, men også en ideologisk mobilisering til, og dermed samtidig en nyskabelse af, 
et konkret og vedvarende fællesskab. Dets løse, netværksprægede organisationsform 
udviklede sig generelt set i små og store rytmer af spredning og samling, som havde at 
gøre med dets stadige gendannelse som lokalkulturel organisation. Projektperioden 
mundede ud i en omfattende spredning på Indre Nørrebro, som var resultatet af en of-
fensiv overfor forvaltningen, der var nødvendig for Sjakkets eksistens, men som samtidig 
underminerede dets lokalkulturelle identitet og førte til en delvist fejlslagen satsning på en 
samling i et nyt lokalmiljø. 

Tjek-Punkt etableredes primært som ideologisk form i kraft af sin udviklingsopgave. Både 
medarbejdere, frivillige og brugere priste Tjek-Punkts dobbelte identitet som eksperter og 
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som fortalere for en humanistisk og socialpolitisk kritik overfor det sociale system – og 
samarbejdspartnere, der ikke identificerede sig med Tjek-Punkt, lagde afstand til de 
selvsamme forhold. Positionen ’udenfor systemet’ var afgørende for Tjek-Punkts dialogi-
ske pædagogik: Dialogen etableredes ved at ’starte på en frisk’, på den unges nulpunkt 
og Tjek-Punkts selverkendte fallit på systemets vegne; den fortsatte her, når den brød 
sammen andetsteds; og den blev slidt tynd, når identifikationen ikke kunne forløses i re-
elle forbedringer i den unges forløb. Et vigtigt modtræk var mobilisering af netværk af so-
cialarbejdere (især med deltagelse af Døgnkontakten for Børn og Unge), som lå ideolo-
gisk på linie og dermed kunne samarbejde i tillidsforhold. 

Både i Sjakket og i Tjek-Punkt var en afgørende problematik, at de fællesskaber, der blev 
etableret, og deres ideologiske grundlag, blev systematisk underbestemt. De træk ved 
det socialpædagogiske arbejde, som blev fremhævet, og som anvendtes med held til at 
hverve ressourcer og aktører, var dets forankring i brugerpræmissernes diskurser og 
handlesammenhænge. Dialogiske relationer og ad-hoc projekter, deltagerstyring, at mø-
de den unge, hvor han er (i sin omfattende udstødthed), og ung-til-ung metoden – alle 
disse forhold var synlige og styrende; mens til gengæld indholdet i fællesskaberne og de 
pædagogiske krav, de stillede til sine deltagere, blev nedtonet eller skubbet ud som ken-
detegn ved ’systemets’ institutioner.  

Konsekvenserne var omfattende. Tjek-Punkt fastholdtes i høj grad på ’nulpunktet’ som 
systemets ’fejebakke’ og måtte give op overfor at anvende brugerorienteringens ’magnet-
effekt’ på sociale problemer til at kanalisere ressourcer hen til de problemer og mulighe-
der, som viste sig; og projektets brobygningsindsats blev tilsvarende uhyre skrøbeligt 
overfor de unges fravalg. Sjakket stod jævnligt overfor forsumpninger af steder og miljø-
er, fremkaldt af glidninger fra tolerance til konfliktskyhed; og Sjakket blev som kun delvist 
selvbevidst organisation forsvarsløs, både overfor vanskeligheder i rekruttering og oplæ-
ring af ressourcepersoner, og overfor den udtynding af dets lokalkulturelle kvaliteter, som 
fulgte med dets spredning. 

Den socialpædagogiske og organisatoriske eftertanke vil typisk lægge afstand til de ideo-
logiske identiteter, verdensbilleder og organisationsformer, der præger udviklingsprojek-
ter i deres tilblivelse og i den første tids kamp for anerkendelse. Også her vil det virke 
rimeligt f.eks. at kritisere Tjek-Punkts ’dygtighedsforestilling’, altså forestillingen om på én 
gang at være dygtigere end kollegerne og i opposition til dem, eller at se med overbæ-
rende nostalgi på Sjakkets mest revolutionære periode, før dannelsen af Sjakkets Aktivi-
tetscenter, hvor meget unge ressourcepersoners politiske ideologi gik op i en højere en-
hed med kompromisløs foragt for systemet og høje tanker om hvad et alternativ kunne 
udrette. Samtidig må jeg imidlertid udfra Projekt Gadebørns erfaringer dels fastholde, at 
netop disse ideologiske dynamikker kan have vigtige pædagogiske, demokratiske og le-
delsesmæssige forcer, dels pege på det paradoksale i, at idealet om ’den responsive 
stat’, i form af den smidige og opportunistiske hvervning af elementer omkring konkrete 
målgrupper, tilsyneladende realiseres i takt med at den indholdstømmes. Resultatet er 
måske ikke bare en fragmenteret velfærdsstat, men også en demokratisering, der vender 
velfærdsstaten til sin modsætning. 
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1.3.3. Om denne bogs opbygning og udformning 

Bogens opbygning 

Denne første del har til hensigt at give en introduktion og et generelt overblik over bogens 
indhold. 

Anden del placerer Projekt Gadebørn som forskningsprojekt. Efter en teoretisk redegø-
relse for bogens videnskabelige tilgang (kap. 2.1.), følger en redegørelse for undersøgel-
sens organisering, forløb, aktiviteter og materiale (kapitel 2.2). Metoden fremstilles, med 
afsæt i overvejelser omkring evaluering, som en form for praksisforskning, der særligt 
tematiserer de diskurser og handlesammenhænge, der kendetegner praksis.  

De næste to dele af denne bog afspejler to forskellige forfatter- og læser-positioner i for-
hold til Projekt Gadebørns praksis. 

Tredje del bevæger sig især indenfor Projekt Gadebørns egen systematik. De analyse-
enheder, som den er bygget op af, er konkrete og umiddelbart genkendelige for Projekt 
Gadebørns aktører – nemlig dets organisationer og udviklingsforløb. Umiddelbart finder 
man således her de brede beskrivelser af Projekt Gadebørn som praksis. Det betyder 
imidlertid ikke, at der ikke foretages analyser og vurderinger. Enhver beskrivelse er redi-
geret, og enhver analyse må henvise til et materiale. Her finder – med termer, som jeg 
skal forklare i kapitel 2.1 – en objektivering og rekontekstualisering af Projekt Gadebørns 
erfaringer sted. Jeg har valgt at lade dette tætte forhold mellem beskrivelse og analyse 
fremstå tydeligt i tredje del. Der betrædes generelt veje fra det umiddelbart genkendelige 
(f.eks. Sjakket) til nogle for praktikerne mere ukendte størrelser (som f.eks. 'lokalkulturel-
le organisationer'). Men trænger vi, på grundlag af det ovenstående, lidt dybere ned i, 
hvad det overhovedet vil sige at beskrive en praksis, vil vi imidlertid også støde på, at 
det, der beskrives, er noget intentionelt, rationelt, ideelt. Beskrivelsen må altså være loyal 
nok overfor aktørerne til at denne rationalitet er indeholdt. Samtidig står evaluator som 
deltager med egne interesser og dagsordener, der ikke er sammenfaldende med denne 
rationalitet, og derfor rummer selv en nokså praksisnær beskrivelse også en vurdering.  

Kapitel 3.1. beskriver Projekt Gadebørns grundlæggelse. Herefter er kapitel 3.2. helliget 
Tjek-Punkt og kapitel 3.3. Sjakkets Aktivitetscenter. Kapitlerne søger at give et generelt 
indblik i projekternes praktiske udformning, arbejdsform, organisation og brugerflade. 
Begge de to projekter forandrede sig en hel del gennem projektperioden, men for at 
fremstille helhederne ’synkront’ har jeg valgt at konstruere et tværsnit, hvor hovedvægten 
ligger på et tidspunkt omkring midten af projektperioden. Kapitel 3.4. ser til gengæld 
nærmere på Sjakkets historie, fordi der ligger så vigtige pointer gemt i selve projektets 
udviklingsforløb. Endelig tager jeg i kapitel 3.5. fat i Projekt Gadebørns fælles eller tvær-
gående organiseringer, tiltag og forløb. 

Karakteristisk for hele del 3 er altså beskrivelse, analyse og vurdering af det, som Projekt 
Gadebørn umiddelbart bestod af, i tværsnit og i dets forløb. 

I modsætning hertil er systematikken i den fjerde og sidste del opbygget af analytiske 
vinkler, som modsvarer de 5 mål-midler, som jeg har identificeret som overordnede di-
mensioner i evalueringen af Projekt Gadebørn (se s. 223). Også i del 4 er materialet 
transformeret en omgang ind i en videnskabelig systematik, og altså også her objektive-
ret på ny som nogle størrelser, mange af Projekt Gadebørns deltagere slet ikke vil kunne 
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genkende – forhold som det aktive samfund, konkrete målgrupper, hvervninger, ad-hoc-
organisationer, og meget andet. Men selve udgangspunktet er her, i modsætning til i del 
3, også en tak mere kunstigt, fordi de fem mål-middel-sammenhænge allerede fra første 
færd etableres som videnskabelige problematikker. Det er gennem en problematisering 
af, hvad disse mål og midler egentlig vil sige, at indfaldsvinklerne i del 4 bliver til. Karak-
teristisk for del 4 er altså, at Projekt Gadebørn ses gennem 5 særlige, til lejligheden ud-
viklede, men også almene, prismer. 

Del 4 indledes med mit forsøg på indkredsning af den centrale problematik som er sty-
rende for bogens efterfølgende analyser. Det er så at sige mødet mellem på den ene 
side Projekt Gadebørns empiriske forløb og dets selvforståelse, og på den anden side de 
teoretiske problemstillinger, som kendetegner min tilgang. Gennem denne indkredsning 
får jeg samtidig opstillet arbejdets overordnede mål i form af den relevans, det har som 
overskridelse af feltets ideologiske selvforståelse. 

Kapitel 4.2 diskuterer Projekt Gadebørns ungdomsperspektiv: Hvordan Projekt Gadebørn 
fungerede set i lyset af ungdomslivets forhold, og hvilken betydning ungdomsperspektivet 
fik i Projekt Gadebørns praksis. 

Kapitel 4.3 diskuterer Projekt Gadebørns målgrupper, sådan som de ’målgruppeunge’ 
kunne ses i projekterne og sådan som projekterne definerede og bevægede deres bru-
gerflader, herunder intentionen om at opnå kontakt med de mest udsatte. 

Kapitel 4.4. diskuterer den centrale målsætning om brobygning mellem de mest udsatte 
unge og det sociale system. Hertil hører det opsøgende arbejde, kontaktfladen ind mod 
det sociale systems institutioner, og samarbejdet omkring et helhedsmæssig indsats 
overfor den enkelte unge; desuden er det her, at perspektivet om hvervning af aktører og 
ressourcer omkring lokale indsatser træder frem. 

I kapitel 4.5. er det de to projekters realisering af frivilligt socialt arbejde, der diskuteres; 
efter en indgående begrebslig analyse gør jeg projekterne til prototyper for to forskellige 
grundmodeller og dermed almene problematikker i feltet, navnlig spørgsmålene om ar-
bejdsbegreber og om kollektive selvforståelser.  

Kapitel 4.6. omhandler Projekt Gadebørns styringsmetode, nemlig partnerskaberne mel-
lem forvaltning og frivillige og private organisationer, samt de generelle træk ved organi-
sationsformerne for en responsiv velfærdsstat, som Projekt Gadebørn vidner om. 

Endelig udgør femte del bogens vedhæng: Referenceliste, tabeller og et enkelt bilag. 

Tekstlige konventioner 

Projekt Gadebørns aktører, især dets unge brugere og deltagere, spiller en vigtig rolle i 
denne bog, ikke bare fordi bogen handler om dem, men også fordi deres udsagn udgør 
en stor del af det materiale, bogen  bygger på, og som i løbet af teksten også mange 
gange træder direkte frem som citater.  

Projekt Gadebørn var i perioder stærkt medieombrust, og mange unge gjorde tvivlsomme 
erfaringer med at optræde i aviser, blade, TV-udsendelser og meget andet. Som 
modvægt til disse erfaringer har jeg bestræbt mig på at overholde skrappe etiske princip-
per for, hvordan de unge kommer til orde i bogen her.  

For det første er de unge blevet anonymiseret, dvs. deres navne og andre oplysninger, 
som man ville kunne identificere dem med, er ændret. For det andet har de unge – såvidt 
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det overhovedet har været mig muligt – haft mulighed for at godkende eller fravælge 
deres optræden i teksten. Og endelig for det tredje, og nok vigtigst, har jeg bestræbt mig 
på at iscenesætte de unge på en loyal og solidarisk måde i mit udvalg af citater og 
fortællinger. 

Medarbejdere, ledere, embedsfolk og frivillige har jeg generelt ikke beskyttet nær så me-
get. De fremtræder generelt med navns nævnelse, og har nok haft mulighed for at se 
teksten, men ikke for at nedlægge veto. Jeg har vurderet, at de havde krav på den 
goodwill, som den i det store hele positive fremstilling af deres arbejde må give dem. Og 
jeg har naturligvis også overfor dem søgt at være fair og solidarisk. 

Direkte citater fra mine interviews og mine observationsnoter er i teksten markeret med 
indryk og mindre skrifttyper. I transskriptionen har jeg generelt fulgt følgende retnings-
linier: 

• Udsagn er gengivet ordret: Dvs. at jeg ikke har ændret den konkrete ordlyd, men dog 
ofte bortredigeret øh’er, stammesekvenser, decideret fejltale m.v., således at teksten 
bliver forståelig – medmindre netop disse træk ved samtalen var betydningsbærende. 

• Aktørernes udsagn blev i praksis som regel akkompagneret af små bekræftende og 
opmuntrende lyde fra min side: Mmm, ja, jo osv. De er nødvendige i interviewets in-
teraktion, men som regel ikke vigtige for udsagnet som tekst. Derfor har jeg i det store 
hele udeladt dem. 

• Interviewerens udsagn er markeret med kursiv 

• Mange interviews er fyldt med standardfraser, som jeg har tilladt mig at forkorte. Her 
er en nøgle: 

• Og så videre = osv. 
• Og sådan noget = osn. 
• Eller sådan noget = esn. 
• Et eller andet / en eller anden = eea. 

 



 

ANDEN DEL: TILGANGEN 
 

"Den forstandige form for videnskab er den vej til den, som tilbydes alle og er gjort lige for 
alle, og det at komme gennem forstanden til den fornuftige viden, er det berettigede krav, 
som den bevidsthed, der går til videnskaben, stiller; thi forstanden er tænkningen, det rene 
Jeg overhovedet; og det forstandige er det allerede bekendte og det som videnskaben og 
den uvidenskabelige bevidsthed har tilfælles, og igennem hvilket den første formår at træde 
umiddelbart ind i den sidste-" 

Hegel: Åndens Fænomenologi (1988/1807) 

 

 

"Jeg skal nok sørge for at rette mit arbejde ind mod dette århundredes behov" 

Evaluator Morten Nissen, ved forhandlinger om evalueringsprojektet i 1993 

 

 

"Du må for vores skyld da gerne skrive doktordisputats om det her, hvis du vil" 

Søren Surland, Socialdirektoratet, 1993 

 

 

"Jeg skal lige først se efter, at det ikke er forskning" 

Embedsperson, Socialministeriet, ved vurdering af en ansøgning om publikationsstøtte i 
1999 

 

 

 



 

2.1. Teorier og metoder 
Hovedformålet med at evaluere er overordnet formuleret at finde frem til mulige former 
for praksis – mulige metoder – og deres forudsætninger og konsekvenser, med grundlag 
i en refleksion af en bestemt praksis. Sagt på en anden måde, evaluering er systematisk 
efterrationalisering og dens produkt er metoder.  

Denne formulering af, hvad evaluering er og bør være er selv en efterrationalisering af de 
aktiviteter, som jeg beskriver i næste kapitel. Derudover udgør den dels et bestemt 
standpunkt i den standende diskussion om evalueringsformer og -metoder, dels en kon-
kretisering og videreudvikling af en mere almen forskningsmetode, som kaldes praksis-
forskning – et projekt som jeg har haft gang i længe (se Nissen, 1994, 1995, 1997a, 
1998b, 1998d, 1998e, in press/d, Nissen & Clausen, 1997). 

I det følgende vil jeg kort placere den opfattelse af evaluering, som ligger til grund for den 
nærværende, og derefter redegøre mere udførligt og alment for praksisforskningens teori 
og metode. 

2.1.1. Evalueringsformer 

I 90'erne er evalueringsforskning stærkt i vækst og stærkt i opbrud. I vækst, fordi den 
samfundsmæssige udvikling stiller stadig højere krav til lokal monitorering og refleksion 
af praksis. Og i opbrud, fordi den samme udvikling stiller spørgsmålstegn ved nogle af de 
grundlæggende forestillinger, som evalueringsforskning har hvilet på. Denne situation gør 
det muligt og rimeligt at beskrive evaluering gennem en udviklingslogik, hvor dens ele-
menter trin for trin problematiseres, sådan at den bliver stadig mere kompleks. Den ne-
denfor følgende kortfattede redegørelse er dog ikke et forsøg på at skrive evaluerings-
forskningens historie, bl.a. fordi den aktuelle evalueringsforskning har flere forskellige 
parallelle rødder, og fordi alle de forskellige ‘logiske’ trin i udviklingen kan findes samti-
dig4.  

I sin mest enkle udformning er evalueringsforskning knyttet til bestræbelsen på en viden-
skabelig rationalisering af praksis. Grundspørgsmålet er, i hvilken udstrækning en given 
praksis realiserer sine mål. Gennem en systematisk udforskning af, hvorvidt de midler og 

                                            
4 Guba & Lincoln (1989) er blevet kendte (se f.eks. Krogstrup, 1997) for en slags blandingsform. De 
beskriver deres egen evalueringsmodel som en ‘fjerde generation’, der har lært af de foregående tre gener-
ationers erfaringer. Første generation var optaget af at måle resultater; anden generation udbyggede en 
beskrivelse eller analyse af forhold mellem virkemidler og succeskriterier; tredje generation tilføjede en 
bedømmelse af alt dette på baggrund af almene eksterne standarder. Guba & Lincolns egen fjerde genera-
tion kaldes en responsiv konstruktivistisk evaluering, som tager højde for den værdi-pluralisme, der er 
gældende i feltet, inddrager alle dets forskellige aktører, og medtænker forskellige mulige konstruktioner af 
dets problemstillinger. Den historiske fremstilling, som primært bygger på evaluering af uddannelsestiltag, 
lægger således pænt og nydeligt op til deres egen konstruktion som den mest avancerede. Som historisk 
fremstilling er den nok problematisk: For det første derved, at hele baggrunden i arbejdsvidenskaben, fra 
Taylor og frem, er næsten fraværende, og for det andet derved, at den konkrete udvikling af evaluerings-
praksis langtfra så entydigt er en progressiv fremadskriden. Men som baggrund for deres egen model er 
den nyttig – og jeg har lært af den til min egen fremstilling. 
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procedurer, som kendetegner den evaluerede praksis, faktisk afstedkommer de ønskede 
effekter, nås en klarhed over dens rationalitet. En sådan udforskning af en praksis' mål-
opnåelse kaldes traditionelt for en effekt-evaluering – en måling af praksis' effekt. Forud-
sætningen for effekt-evaluering er, at en eller anden instans har defineret målene for 
praksis, forud for dens evaluering, samt at den pågældende praksis er afgrænset som 
middel til disse mål.  

Når evalueringen er professionel, dvs. udføres af en anden (dertil specialiseret) organisa-
tion, end den, den evaluerede praksis udfoldes indenfor, rekvireres evalueringen hos 
evaluator af en instans, der har en styringsinteresse i forhold til den evaluerede praksis: 
Rekvirenten. Denne er da typisk den måldefinerende instans, fordi det er rekvirentens 
interesser, der styrer evalueringen.  

For at realisere dette program må evaluator operationalisere mål og midler sådan at de 
lader sig afbilde i en beskrivelse. Mål må omskrives til præcise succes-kriterier, og midler 
må defineres på en sådan måde, at man har styr på, hvad det er, der tænkes at have 
frembragt effekten. Operationaliseringen af mål og midler er samtidig en kategorisering af 
den konkrete praksis i almene begreber eller standarder. 

Typisk styres succes-kriterierne af, at de skal svare til generelle målbare standarder, som 
evaluator har kendskab til, og at de skal tillade vurdering af omfang og grader af målop-
nåelse (kvantitative mål). Midlerne defineres enten simpelthen som den bestemte organi-
sation, underafdeling eller individ, der er i fokus, og som ‘har ansvaret’ for den, eller som 
en idealiseret procedurebeskrivelse, en ‘metode’. 

Fra dette udgangspunkt kan evalueringsforskningens udfoldes ved, at flere og flere af de 
nævnte grundopfattelser bliver rokket ved, og/eller at de tilsvarende elementer bliver gjort 
til genstand for nærmere analyse. 

I første omgang viser det sig utilstrækkeligt at afgrænse midlerne, årsagerne til de målte 
effekter, rent organisatorisk, eller som idealprocedurer. Når de målte effekter skal vurde-
res med henblik på praktiske konklusioner – udover den formelle ansvarspålæggelse – er 
det under alle omstændigheder nødvendigt at skæve til, hvilke konkrete aktører, der har 
arbejdet, hvordan de har arbejdet sammen, hvilke betingelser, de har arbejdet under, og 
hvilke konkrete midler (redskaber, ressourcer m.v.), de har haft til rådighed. Man må 
m.a.o. kunne forklare det fremkomne resultat. Og hvis arbejdet skal vurderes udfra en 
almen standard, må erfaringer med betingelser, midler og arbejdsorganisering kunne 
generaliseres. Det kræver typisk en nærmere udforskning, fordi en sådan generalisering 
kun er uproblematisk når der er tale om forhåndskendte standardprocedurer – hvad der 
jo kun sjældent er indenfor socialt arbejde. En vigtig barriere for anvendeligheden af 
mange evalueringer er således, at de erfaringer, der gøres, formuleres i et lokalt sprog, 
som man stort set kun kan forstå ved at være med. Og omvendt er en anden, og lige så 
vigtig barriere for evalueringers brugbarhed, at erfaringerne har fået hugget hæle og klip-
pet tæer, så de passer til en given almen standard, men ikke længere til den konkrete 
praksis.   

Hvilken praksis, der egentlig er tale om, er altså langtfra noget enkelt spørgsmål. For at 
komplicere det yderligere må man endvidere tage højde for ændringer i alle disse forhold 
over tid, navnlig hvis der er tale om forsøg eller omlægninger af arbejdet. Man taler ofte 
samlet om proces-evaluering i kontrast til effekt-evaluering, fordi man her fokuserer på de 
komplekse processer, der frembringer evt. effekter.  
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Opmærksomheden på processen indebærer, at evalueringen ikke nødvendigvis kun træ-
der ind med sine resultater efter forløbet. Den kan indgå undervejs og bruges i en rullen-
de styring eller rationalisering af praksis i sin udvikling. En sådan løbende evaluering kal-
des ofte en formativ evaluering i kontrast til en summativ, fordi man som evaluator er 
med til at danne de processer, man studerer, snarere end blot opsummerer deres resul-
tater. 

Fordi en sådan proces-evaluering umiddelbart står i modsætning til den ansvarspålæg-
gelse, som rene effekt-evalueringer anvendes til (idet man så at sige finder forklaringer 
og dermed ‘undskyldninger’ for evt. problemer), er de ofte knyttet til en helt anden evalu-
eringstradition. Baggrunden er typisk en mere akademisk, kvalitativ og/eller deskriptiv 
forskningstradition, i modsætning til effektevalueringens mere pragmatiske og kvantitative 
tilgang. Imidlertid er der, når det kommer til stykket, næppe nogen evaluering, som ikke – 
enten direkte eller indirekte – er orienteret mod, hvad formålet med den evaluerede prak-
sis er. Når man rationaliserer en praksis, kommer man ikke udenom, at den er sammen-
sat af mål og midler. Ligesom effekt-evalueringer må have begreber for, hvad der frem-
bringer effekterne, selvom de kan være upræcise og formelle, så må proces-evalueringer 
have begreber for, hvad processerne er til for, også selvom de kan være meget løst for-
muleret eller endda helt implicitte. Meget ofte sammensættes evalueringer pragmatisk af 
proces- og effektmål, der hviler på meget forskellige traditioner, sådan at det bliver rekvi-
renten, der får ansvaret for at vurdere sammenhængene mellem mål og midler. 

Det er imidlertid ikke kun midlerne, der er komplekse. En tilsvarende differentiering kan 
foretages på mål-siden. Meget ofte er de målsætninger, som rekvirenten formulerer ek-
splicit, i realiteten kun toppen af det isbjerg, der udgør den samlede vifte af hensyn, der 
må tages, og også kun et lille hjørne af indsatsens samlede effekt. Det kan f.eks. være 
fint, hvis en narkoinstitution med skrappe regler kan opnå et mål om ‘stoffrihed efter 3 
måneder’ hos mange klienter, men det er knap så fint, hvis prisen var en mere snæver 
selektion af klientellet, flere narkodødsfald m.v. Som evaluator kan man derfor, udover at 
operationalisere målene som succes-kriterier, finde måder at forstå det, man kunne kalde 
indsatsens bivirkninger eller ‘uintenderede konsekvenser’. Man kan naturligvis ikke be-
skrive alle de effekter, en given praksis har. Men man kan som evaluator bidrage til, at 
feltet af de mulige og relevante effekter, som man er opmærksom på, på baggrund af 
generelle erfaringer udvides i forhold til dem, de formelle målsætninger går på. 

Evalueringsforskningen beror på den generelle samfundsudvikling i retning af rationalise-
ring af praksis i almene (videnskabelige) standarder. Denne udvikling er paradoksal i sine 
konsekvenser for de mennesker, der udøver praksis. På den ene side bliver den viden, 
som de kan bruge, og de redskaber, hvormed de kan reflektere og styre praksis, stadig 
mere forfinede og præcise, og rummer stadig mere almene erfaringer om årsager og 
virkninger / mål og midler. På den anden side bliver deres selvstændige rådighed over 
dem stadig mindre, fordi nettet af forhåndsfastlagte rationelle procedurer og det organi-
satoriske hierarkis styring udfra dem bliver mere fintmasket. Omvendt bliver ledelsen 
ganske vist styrket, men samtidig bliver styringen af de stadig mere kompetente praktike-
re, der opererer udfra mere og mere professionelle standarder, også mere og mere kom-
pleks. Det gør sig generelt gældende i alle former for praksis, og det gør sig særligt gæl-
dende i den (voksende) sektor, hvor man arbejder med mennesker – mennesker, som 
igen er eller forlanges at være mere og mere selvstændige.  
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Den modsigelse har ført til nye styringsparadigmer eller styringsrationaliteter, hvor de 
lokale aktører, fremfor at bliver underlagt fastlagte almenstandarder, i stigende grad får 
mulighed for hhv. afkræves en selvstændig rådighed over mål og midler for praksis – in-
denfor mere bredt definerede rammer. Det betyder for evalueringsforskningen, at aktø-
rerne træder i fokus på en anden måde end førhen. Brugere, praktikere, ledelser, rekvi-
renter, og også evaluator selv – alle bliver både anerkendt og må forstås som selvstæn-
dige aktører, der har egne perspektiver, meninger om tingene, og må problematiseres i 
deres forhold til hinanden og til praksis. Det betyder ikke mindst, at evalueringen ikke 
længere kan gå ud fra en given rekvirents givne målsætninger, og heller ikke kan tage 
almene faglige standarder (praktikernes eller sine egne) for givet. I stedet må evaluerin-
gen forholde sig til og/eller formidle i feltets forhandlinger mellem aktører i deres forskel-
ligartede roller, styrkeforhold osv. 

Opmærksomheden på forskellige standarder og forskellige aktører medfører også, at 
objektet, genstanden for praksis kan ses på forskellige måder fra forskellige perspektiver. 
Det er f.eks. indenfor en veldefineret klinisk standard, at sygdomsenheder er objekt, lige-
som lovovertrædelser er det i en juridisk. Ser man de samme fænomener fra brugernes 
perspektiv, er der måske tale om forhold i en livssituation, der må håndteres. Evaluator 
må her tage højde for, at det, man i det hele taget arbejder med, i sig selv er til forhand-
ling og i bevægelse i praksis. 

Alt dette indebærer ikke nødvendigvis, at de fokuspunkter og metoder, som er udviklet 
indenfor den rationalistiske tradition, bliver uanvendelige; men de må indtænkes i en bre-
dere forståelse af feltet og af den forskningsindsats, som står overfor det.  

Det samlede billede af feltet bliver således meget komplekst, så komplekst, at det grund-
læggende strategiske spørgsmål om praksis og dens rationalitet kan forsvinde helt ud af 
synsfeltet. Nogle moderne evaluatorer betragter således de felter, som de studerer, gan-
ske som ethvert andet socialvidenskabeligt genstandsfelt, hvor man studerer komplekse 
sociale systemer i udvikling under konkrete forhold, og mere eller mindre radikalt afviser, 
at der overhovedet kan overføres erfaringer i form af metoder og deres effekter (således 
Guba & Lincoln, 1989). Man kan måske her tale om en idiografisk evalueringstradition, 
som er rettet mod en beskrivelse og/eller analyse af det konkrete, unikke genstandsfelt, 
men som ikke fastholder fokus på praksis i sig selv på en måde, der kan generaliseres. 
Idiografiske evalueringer udføres ofte med grundlag i videnskabstraditioner, som ikke 
selv er professionsbaserede, som f.eks. antropologi, sociologi m.v., og rekvireres typisk 
særligt med sigte på at rette et nyt og anderledes lys på feltet, end det, de fagprofessio-
nelle traditioner kan give (se f.eks. Bovbjerg & Kjær, 1995). 

Min egen evaluering udgør et forsøg på i højere grad at fastholde et praksisperspektiv, 
også selvom alle de elementer, som praksis er sammensat af, er ikke-selvfølgelige og i 
bevægelse. Hovedargumentet for det er ikke kun det umiddelbare, at en sådan evalue-
ring er mere praktisk relevant, men i lige så høj grad det, at eftersom evalueringens prak-
tiske relevans under alle omstændigheder er afgørende, både for feltet og for udforsk-
ningen af det, så må en refleksion af denne praksisforankring også kunne bidrage væ-
sentligt til evalueringens videnskabelige objektivitet.  

Igennem dette praksisperspektiv vil der også vise sig en vej til generalisering, fordi en 
videnskabelig udforskning af praksis netop sigter mod at udpege, fastholde, transformere 
og formidle det almene i den specifikke praksis, som sættes under lup. 
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2.1.2. Evaluering som praksisforskning 

Praksisbegrebet - den almene teoretiske model 

Til dette formål er en teoretisk forståelse af, hvad praksis er, brugbar. I den her fremførte 
forståelse er netop de problematikker, som er udviklet i evalueringsforskningens tradition, 
søgt integreret i en helhedsforståelse, som er hentet fra en mere almen filosofisk og 
samfundsvidenskabelig tradition. 

Den almene karakteristik af feltet som praksis indebærer en teoretisk model, hvor de 
grundlæggende elementer mål, midler, aktører og objekter allesammen forudsætter hin-
anden, er ikke-selvfølgelige og bevægelige; hvor denne struktur5 reflekteres bevidst af et 
subjekt (eller flere), og hvor den også forudsætter og tilvejebringer betingelser for sig selv 
og for andre praksis’er. 

 

 

                 SUBJEKT 

 

                      

                        MÅL       MÅL 
 

 
AKTØRER     OBJEKTER                AKTØRER  OBJEKTER 
 

 

   MIDLER     MIDLER 

 

 

          BETINGELSER 
 

Fig. 1. Praksisbegrebet 

 

Modellen er videnskabeligt set en udformning af praksisbegrebet, sådan som det er ud-
viklet i en dialektisk materialistisk tradition (se Ilyenkov, 1977). Oprindelig stammer prak-
sisbegrebet fra Hegel, som bl.a. brugte det til at forstå den indre sammenhæng mellem 
kausalitet (årsag-virkning) og teleologi (middel-mål). For Hegel var det imidlertid ikke til-
strækkeligt at forstå subjektet alene som udøver af eller deltager i praksis, som aktør, 
navnlig fordi såvel videnskab som praksis udfoldes som former for selvbevidsthed (eller 

                                            
5 Struktur skal ikke opfattes som det modsatte af proces – i denne sammenhæng skal det tværtimod forstås 
som relationer i og af bevægelse. 
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reflekteret bevidsthed). Som grundlag for etableringen af en praksis, og (især) for dens 
udforskning, er der altid et selvbevidst subjekt. Dette selvbevidste subjekt må iflg. Hegel 
forstås gennem dets forhold til andre, og derigennem til sig selv. Subjektet må anerken-
des og anerkende sig selv som subjekt. Ganske vist bliver subjektet samtidig netop ud-
viklet gennem praksis, det subjektiveres, men det er også hele tiden noget udover den 
enkelte praksis6. 

Den materialistiske videreudvikling af Hegels praksisbegreb (som Marx var hovedfigur i) 
satte dertil et begreb om (materielle) betingelser. Betingelser kan ganske vist kun forstås, 
når de gøres til objekt eller middel i en ny praksis – og bliver betingelser for noget – men 
på den anden side overskrider de hele tiden den enkelte praksis’ rammer. I et historisk 
perspektiv er alternativet til at forstå udvikling idealistisk som den subjektive selvbevidst-
heds bevægelse (den absolutte ånd, der kommer til sig selv) netop at lægge vægt på, 
hvordan man i praksis producerer, ikke blot midler, der uforandret overtages i andre 
praksis’er, men betingelser, der indoptages på nye måder som midler og objekter. Denne 
proces kan betegnes som en objektivering.  

Figur 1 er et forsøg på at sætte denne almene begrebsstruktur op i en grafisk form. 

Praksisforskning og kvalitetsudvikling 

Med dette praksisbegreb har jeg forudsat, at praksis ikke blot i sin sammensætning er 
bevægelig, men også reflekteres som sådan af de implicerede, fordi de er selvbevidste 
subjekter.  

Det giver et andet forhold mellem på den ene side den evaluerede praksis og på den an-
den side evalueringsarbejdet, end det, der forudsættes i den rationalistiske model. Sna-
rere end en rationalisering implicerer det nemlig et møde mellem rationaliteter, mellem 
evaluators og feltets egne aktørers udviklingsorienterede refleksioner af praksis. Eller 
sagt på en anden måde, et forhold mellem på den ene side en praksisforskning, der ud-
går fra, anvender og videreudvikler bestemte teoretiske modeller om praksis og dens for-
skellige elementer, og på den anden side en kvalitetsudvikling, der reflekterer praksis og 
dens elementer i et internt strategisk perspektiv.  

Praksisforskning er altså her begreb for udforskning af praksis. Praksisforskning er som 
term blevet til som en af flere traditioner for aktionsforskning, der bygger på en grundtan-
ke om, at samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning må fastholde et dobbeltper-
spektiv på genstandsfeltet og på sig selv som reflekteret praksis. Som jeg vil uddybe 
nærmere i det følgende, nødvendiggør dette genstandsfelt nemlig generelt set en meto-
dologisk refleksion af forskningen selv som en form for praksis, indlejret i samfundsmæs-
sig praksis generelt7. 

Kvalitetsudvikling er på sin side begreb for en praksisrefleksion, som forbliver intern (dvs. 
udført af de aktører, der bestemmer i praksis), men som alligevel sprænger rammerne for 
den almindelige løbende orientering mod de hensyn, der indgår i praksis, sådan at i prin-

                                            
6 Hegels teori har jeg dels fra ham selv (Hegel, 1988), dels – og nok især – fra anden hånd, se Højrup, 
1995, Ilyenkov, 1977. Især tanken om anerkendelse er desuden taget op i psykologien af G.H. Mead og 
hans efterfølgere (såsom Goffman), og den er i nogen grad blevet forsømt i de marxistiske teorier, bl.a. 
fordi Marx selv ikke tog Hegels anerkendelses-dialektik op. 
7 Se herom f.eks. Dreier, 1994, Markard, 1993, eller Nissen, 1995, in press/d.  
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cippet alle de væsentlige aspekter ved en praksis (mål, midler, aktører, objekter) proble-
matiseres. Denne udvidede praksisrefleksion er relevant i sammenhæng med, at per-
spektivet ikke blot er realisering af en given standard eller reproduktion af den givne 
praksis som den er, men derimod en egentlig udvikling. 

Man kan generelt sige, at den ovenfor kort skitserede udvikling af evalueringsforskningen 
fører med sig en problematisering af forestillingen om rationalisering af praksis med en 
neutral professionel ekspertise, som hviler på en abstrakt videnskabelig standard. Uden 
denne forestilling er der ikke længere noget ligefremt og entydigt forhold mellem forsk-
ning og kvalitetsudvikling. I stedet bliver det nødvendigt at tematisere dette forhold sær-
skilt. 

 

 

           Teori II               Erfaring II 

 

 

 

                   Forsknings-                JOINT           Udviklings- 
  projektet            VENTURE           projektet 

 
 
 
 

           Referencer 
           Teori I               Erfaring I 
 

Fig. 2. Praksisforskning som et joint venture 

 

Netop denne forståelse findes i hovedparten af de evalueringstiltag, som er foretaget in-
denfor 15M og 50M-puljerne - selvom de teoretiske modeller af praksis og af dens ind-
holdsmæssige elementer naturligvis er forskellige, ligesom de kvalitetsudviklings-
processer, der knyttes an til, er organiseret forskelligt.  

Selv har jeg gennem de seneste års praksisforskningsprojekter8 udviklet en model for 
praksisforskning forankret i et joint venture mellem en forskningsbestræbelse og en kvali-
tetsudvikling – mellem forskningsprojekt og udviklingsprojekt. Modellen er gengivet gra-
fisk i figur 2.  

Modellens pointe er, at den væsentlige indfaldsvinkel hverken er forskningens anvendel-
se af praksis (som empiri), eller praksis' anvendelse af forskningen (som evaluering), 
men derimod selve samarbejdet, der vokser frem og definerer hvad det arbejder med i en 
indeksikal proces, dvs. en proces, hvor begge sider definerer samarbejdet og i sin tur 

                                            
8 Se også Nissen, 1995, 1997a, 1998d, og Nissen & Clausen, 1997 
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defineres af samarbejdet. Det sker gennem indhentning af referencer, der er de hhv. teo-
retiske og erfaringsmæssigt baserede begreber og forståelser, som  

• hentes ind og gives en særlig betydning i samarbejdsprojektet;  
• organiserer de konkrete tiltag, der producerer forskningens materiale, og  
• selv transformeres gennem processen.  

Forskningens særkende 

Det gælder generelt, at en formativ og procesorienteret evalueringsforskning, som er 
åben overfor de fundamentale ændringer af praksis, og som indtænker en dialog med 
selvreflekterende aktører i feltet, selv kommer til at ligge meget tæt op ad en professionel 
understøttelse eller organisering af kvalitetsudviklingstiltag9. Det rejser et problem om, 
hvorvidt og i givet fald hvordan forskningen er eller bør være andet og mere end dette, 
fordi man med involveringen i kvalitetsudvikling ikke længere kan påberåbe sig ‘værdifri’ 
standarder som styrende for evalueringen. Heller ikke den ovenstående ‘joint-venture’-
model giver noget svar på, hvad det er, der gør forskningsprojektet til noget andet og 
særligt. 

Hvad dette angår, kan man vælge at afvise, at der overhovedet skulle være nogen indre 
nødvendighed i en skelnen. I så fald vil det primært være forskerens institutionelle place-
ring og status, som – berettiget eller uberettiget – gør forskning til noget særligt, i form af 
en større eller mindre grad af uafhængighed og (dermed) gennemslagskraft.  

Der er ingen tvivl om, at forholdene mellem evaluators og de evaluerede aktørers materi-
elle interesser generelt har stor betydning for, hvordan evalueringen kommer til at se ud, 
uanset evalueringsmetoden. I et samarbejde mellem praksisforskning og kvalitets-
udvikling er der en god chance for, at disse forhold kan diskuteres åbent, fordi selve det, 
at både praksis og forskning er interessebundet, ikke er tabubelagt. Typisk er evalue-
ringsforskning, også universitetsbaseret, stærkt påvirket af de måder, hvorpå forskernes 
karriere er organiseret m.v. 

Bagved denne problematik gemmer sig imidlertid også en anden og dybere problemstil-
ling om, hvad  forskning egentlig er. Bestemmes forskning alene gennem sin institu-
tionelle placering (‘forskning er det, forskere gør; forskere er de, der er ansat til at for-
ske’), bliver det uklart, hvorfor og hvortil denne institutionelle organisering er hensigts-
mæssig. Hvis vi derimod søger at indkredse forskningens særkende, kan vi måske også 
bedre se, hvad den kan bruges til i forbindelse med kvalitetsudvikling. 

Relevans og konsistens 

Forskningens særlige kvalitet har at gøre med, at den forarbejder det almene i andre 
former for praksis. Til det formål kan forskningen etablere eller forbinde sig med særlige 
(empiriske) praksis’er, som antages at være prototypiske, dvs. på bestemte måder rum-
mer det almene. Selve forarbejdningen af det almene sker i en særlig abstrakt begrebslig 
form, i sprogligt fastholdte teorier og modeller, i mere eller mindre direkte forbindelse 
med at de realiseres i prototyper. Teorier er særligt kendetegnet ved, at forholdene mel-
lem begreberne er eksplicitte, eller kendte. Dette implicerer en principielt uendelig meta-
refleksion, fordi det i sig selv fordrer, at også de begreber, som teorien etableres ved 

                                            
9 Det er formuleret klart og godt i Krogstrup, 1997 
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hjælp af, må være kendte. De eksplicitte forhold mellem begreber gør det muligt at etab-
lere konsistens på det teoretiske plan, dvs. modsigelsesfrihed. Den begrebslige konsi-
stens er til syvende og sidst videnskabens særlige kvalitet som form for erfaringsgenera-
lisering, og det, der gør den interessant, fordi det er den, der gør det muligt at udpege 
abstrakte eller hypotetiske handlemuligheder.  

Imidlertid står konsistensen i et spændingsforhold til forskningens relevans. Relevansen 
er forskningens forbindelser til, afhængighed af andre praksis’er – af samfundet som hel-
hed. Gennem relevansforankringen stilles videnskaben hele tiden overfor erfaringer, der 
modsiger hinanden. Enten direkte og eksplicit gennem sine prototypiske modeller, eller 
indirekte gennem sin ideologiske funktion. Og gennem sin relevans afgrænses (bevidst 
eller ubevidst) forskningens uendelighed. 

Videnskabens stræben mod gyldighed er en løbende overskridelse af en bestemt, lokal 
relevans. Overskridelsen giver problemer med konsistensen, fordi der integreres nye er-
faringer. Arbejdet med at etablere konsistens giver på den anden side problemer med 
relevansen, fordi det fører til udpegning af betydninger på tværs af de relevansstrukturer, 
som forskningen i udgangspunktet var forankret i. På den måde er relevans og konsi-
stens både hinandens modsætninger og hinandens forudsætninger, i en stadig bevægel-
se. 

Denne opfattelse af forskningen indebærer, at evalueringsforskning er et systematisk 
forsøg på at anvende den evaluerede praksis som prototype for almene forhold, og at de 
almene tænkemåder og praksisformer i feltet selv sættes under lup i et fortløbende ar-
bejde med at lave konsistente teorier. Det er denne evne til at stille spørgsmålstegn ved 
udbredte almene tænkemåder og ideologier, og dermed til med konsistente teorier at 
udpege overraskende muligheder, der gør forskning brugbar på en anden og mere ind-
gribende måde end en professionaliseret kvalitetsudviklingskonsultation.  

2.1.3. Diskurser og handlesammenhænge  

I et samarbejde mellem praksisforskning og kvalitetsudvikling bidrager forskningen altså 
til at reflektere de mest almene træk ved en praksis, der er i forandring og reflekterer sig 
selv.  

Udgangspunktet for dette joint venture er som nævnt problemstillinger, der udformes i 
samspillet mellem parterne, gennem transformation af deres forskellige referencer til og 
gennem den konkrete sammenhæng.  

I denne proces må evaluator råde over redskaber til at reflektere feltets almene begreber, 
sådan at de kan gøres til genstand i arbejdet med at udvikle relevans og konsistens.  

I denne evaluering er det almene praksisbegreb udfoldet i to teorier, som håndterer hver 
sin side af praksis. Den ene er Foucaults teori om diskurser. Den retter søgelyset mod de 
generelle strukturer, som forholdene mellem aktør, objekt, mål og middel kan være orga-
niseret i. Den anden er den kritiske psykologis teori om handlesammenhænge, som 
handler om, hvordan selvreflekterende subjekter konstitueres og udvikles i samspil med 
hinanden i en lokal kontekst. Selvom de to teoretiske modeller er hentet ind som referen-
cer fra to meget forskellige videnskabstraditioner, så er de efter min opfattelse velegnede 
til at supplere hinanden.  
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Foucaults diskursbegreb10 

Diskurser er de grundlæggende strukturer, tænke- og handlemåder i et praksisfelt, de 
grundlæggende regler for hvad der kan tales om og hvordan. Diskursen definerer selv de 
objekter, de forhold i verden, som man har med at gøre, og de aktører, som gør det. Ek-
sempelvis skabte den traditionelle psykiatri såvel den sindssyge som hans behandler. 
Ikke i den forstand at folk blev sindssyge af at være på anstalt, men mere forstået på den 
måde, at man begyndte at inddele folk efter deres ‘adfærd’, man satte nye grænser og 
definerede nye forbindelser til afløsning for gamle. Det vanvid, som før var noget, alle 
kendte som en ‘rem af huden’, blev nu en sygdom, der ramte nogle og ikke andre, et ob-
jekt i en medicinsk diskurs. Den medicinske diskurs udpeger samtidig også aktørpositio-
ner i form af professionelle behandlere. 

Tilsvarende kan en lang række af de forhold, som vi normalt betragter som givne, siges 
at være blevet til historisk på den måde at man fra et bestemt tidspunkt italesætter og 
organiserer noget, som før var upåagtede aspekter ved andre forhold – de kriminelle, de 
unge, stofmisbrugere, seksualitet, incest osv.  Diskurserne udvikler sig historisk og over-
går i hinanden – hvor man f.eks. før opererede med ‘klienter’, der havde ‘behov’ for be-
handling, har man nu ‘brugere’, der har ‘ønsker’, der skal tages alvorligt. 

Uanset om man taler om ‘klienter’ med ‘behov’ eller om ‘brugere’ med ‘ønsker’, angiver 
selve begreberne nogle måder, hvorpå mennesker håndterer mennesker, og i den for-
stand udøver en magt. I forlængelse heraf taler man også om styringsrationalitet (gover-
nmentality). Det betyder ikke, at diskursen sættes igennem fra oven og som en bevidst 
manipulationsstrategi el.lign., men snarere at interesser og styrkeforhold er en uadskille-
lig del af enhver praksis11. Dette forhold kommer særligt til udtryk, når det drejer sig om 
diskurser, som italesætter mennesker og menneskelige handlinger som objekter. Selvom 
diskursen iflg. Foucault er ‘taktisk polyvalent’, dvs. kan bruges af forskellige aktører til 
forskellige formål, så indebærer den under alle omstændigheder en sammenfletning af 
viden og magt. Italesættelse er beherskelse. 

I spillet mellem de aktørpositioner og de (menneskelige) objekter, som diskursen orga-
niserer, kommer en særlig problematik tilsyne, som Foucault kalder subjektivering. Det 
franske ‘sujet’ er ligesom det engelske ‘subject’ dobbelttydigt, fordi det både betyder den 
handlende aktør og det emne, der underkastes behandling. Pointen med den dobbelt-
tydighed er netop at pege på de bevægelige forhold mellem diskursens italesættelse af 
det menneskelige som objekter og dens udpegning af aktørpositioner. 

Også i Foucaults teori er aktørpositioner og italesatte objekter indlejret i en praksis, som 
er  kendetegnet ved telos og techne, dvs. mål og midler. På den måde har Foucault også 
fat i praksisbegrebet, som vi bestemte det ovenfor. Imidlertid er det her mål-middel-
sammenhængene, der ses som det udviklingsmæssigt drivende og primære. I Foucaults 
historiske analyser er det primært dialektikken mellem mål-midler og betingelser, der 

                                            
10 Der er udviklet en hel videnskabstradition, som er beskæftiget med at finde ud af, hvordan Foucault til 
stadighed udviklede teorien gennem sin omfattende produktion. Den følgende redegørelse springer hele 
dette spørgsmål over og nøjes med at give et forhåbentligt konsistent billede af diskursbegrebet. De vigtig-
ste kilder til denne udformning af diskursbegrebet har været Foucault, 1977, 1978, samt Rose, 1996a. 
11 En analyse, der tager sit udgangspunkt i Foucaults metode, er dermed helt forskellig fra de aktuelt ud-
bredte forestillinger om, at man kan etablere en såkaldt ‘herredømmefri kommunikation’ i Habermas’ for-
stand - hvadenten det drejer sig om evalueringsinterviews eller om projektets daglige praksis. 
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fremkalder udvikling. Derimod er tanken om subjekter, der afstedkommer udvikling eller 
forandring udfra en refleksion af deres praksis, fraværende. Selvom Foucault viede sine 
sidste år til netop spørgsmålet om subjektets refleksion, var det helt konsekvent som en 
'selvets teknologi', en subjektivering, udspillet i forhold og bevægelser mellem aktør- og 
objekt-positioner i praksis'er. Den skævhed kan sættes i forbindelse med Foucaults ‘vi-
dens-arkæologiske’ ærinde. Foucaults bidrag er først og fremmest kulturhistorisk. I kul-
turhistorien bliver konkrete subjekter og situationer udvisket, mens diskurser efterlades, 
genstandsmæssiggjort i værktøj, herunder skrifter m.v.   

Foucault måtte selv afslutte sin ‘Overvågning og Straf’ med at minde os om, at  

“Det, der til syvende og sidst behersker alle disse mekanismer, er ikke et apparats eller en 
institutions samlede funktion, men kampens nødvendighed og strategiens regler…”  derfor 
er institutionernes egne begreber ikke tilstrækkelige forklaringer på forholdene. I stedet må 
vi hele tiden i disse diskurser  “…høre det fjerne brøl fra slagmarken”. (1977, s. 308) 

Som bekendt er det sejrherrerne, der fører historiens pen. Derfor synes magtbegrebet, 
når det anvendes i en vidensarkæologi, måske også mere deterministisk, end det egent-
lig burde være. Sætter vi derimod Foucaults forståelse af diskursens taktiske polyvalens i 
forhold til en aktuel praksis, som vi med praksisforskningen vil bidrage til at reflektere, 
kan vi se hvordan Foucaults teori rummer muligheden for at tematisere subjektet som 
andet og mere end diskursernes aktørpositioner. 

Den kritiske psykologi og handlesammenhænge   

Denne mulighed udfoldes i den kritiske psykologi. Den kritiske psykologi er den teori-
dannelse, som mest konsistent med det ovenfor beskrevne praksisbegreb tematiserer 
subjektet som selvreflekterende og samtidig historisk udviklet.  

Med den kritiske psykologi forstås menneskelige handlinger udfra deres grunde, som er 
knyttet til menneskers praktiske stræben efter handleevne. Handleevne er deltagelse i 
den samfundsmæssige rådighed over livsbetingelserne. Teorien udfolder det subjektive 
perspektiv på verden fra et ‘første person perspektiv’ (altså principielt i jeg-form) i sine 
forskellige psykiske funktionsaspekter og forankrer det i en forståelse af, hvordan det er 
samfundsmæssigt formidlet. Den samfundsmæssige formidling realiseres gennem sub-
jektets tilegnelse og skabelse af kulturelle genstandsbetydninger fra sit bestemte, socialt 
organiserede ståsted og position i verden (se Holzkamp, 1983, Tolman & Maiers, 1991, 
Højholt og Witt, 1996).  

I de senere år har man rettet opmærksomheden mere mod, hvad man kalder handlin-
gens situerede og dermed også socialt interaktive karakter. Bl.a. med inspiration fra den 
amerikanske etnometodologi har vi12 udviklet en teori om handlesammenhænge, som 
kan bruges til at tematisere det subjektive aspekt ved praksis, som diskursteorien under-
betoner.  

En handlesammenhæng er ifølge denne teori en organisering af handlinger i en konkret 
situation. Handlinger er på den ene side diskursivt organiserede, men pointen er, at si-
tuationen, den konkrete praktiske kontekst, på den anden side altid omformer betydnin-
ger. Mål og midler, aktørpositioner og objekter kan ses som noget, der i sidste instans 

                                            
12 Dvs. bl.a. Ole Dreier, Erik Axel, Charlotte Højholt, Hysse Forchhammer, Line Lerche Mørch, Lotte Hu-
niche (og mig selv, sagde hunden). 
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forhandles og forandres praktisk (transformeres) mellem praktisk implicerede subjekter 
under konkrete betingelser.  

Subjekterne indgår på bestemte præmisser i de (objektive) aktørpositioner eller stå-
steder, som handlesammenhængen organiserer, og realiserer derved bestemte (subjek-
tive) standpunkter, dvs. deltagelsesmåder. Da ståsteder som nævnt også er forhandleli-
ge, er der hele tiden bevægelser og overgange mellem deltagelsens objektive og subjek-
tive side. Man taler her også om, at subjekter både er positioneret og positionerer sig13. 

Dermed rummer begrebet om handlesammenhænge også en mulighed for at studere 
hvordan subjekter konstitueres i deres forhold til hinanden og til sig selv i konkret praksis. 
Selvom subjektet naturligvis er andet og mere end sin deltagelse i denne eller hin hand-
lesammenhæng – hvilket jeg kommer nærmere ind på nedenfor – så er nøglen til at for-
stå dannelsen af selvrefleksiv subjektivitet (hvis denne teori holder) de relationer mellem 
deltagelse og anerkendelse, som kommer i spil i handlesammenhængene. Det forhold, 
at et subjekt konstitueres på én gang i et inter-subjektivt anerkendelsesforhold og et del-
tagelsesforhold, kaldes her (efter Althusser, 1983, og Højrup, 1995) en interpellation: 
Fællesskabet påkalder subjektet i sit eget billede (som deltager) og giver det samtidig 
derved en egen identitet. 

Begrebet om deltagelse og interpellation implicerer således et ‘vi’, dvs. et lokalt situeret 
kollektiv, som selv har subjektkarakter – altså at udgangspunktet er et vi, der er sammen 
om noget. Samtidig implicerer det, hvis dette ‘noget’ skal kunne forstås som menings-
fuldt, at der identificeres eller konstrueres et mere alment kollektiv – en samfundsmæssig 
produktions- og livsproces – som den konkrete handlesammenhæng er deltager i og 
dermed formidler og organiserer sine deltageres deltagelse i. I (og i forhold til) dette ‘vi’ 
udspilles den inter-subjektive refleksivitet, hvori selvbevidsthed bliver til, og gennem dette 
‘vi’ kan det fænomenologiske ‘indefra’ perspektiv bevares og alligevel overskrides i en 
videnskabelig almengørelse. Et nærliggende eksempel på en sådan konstruktion af en 
almen samfundsmæssig proces er de velfærdsstatslige og velfærdsstats-kritiske politiske 
projekter, som også Projekt Gadebørn såvel som dens udforskning henter næring fra14.  

Refleksionen af de handlesammenhænge, der realiserer den konkrete praksis og dens 
udforskning, og analysen af de samfundsmæssige bevægelser, livsformer, udviklings-
bestræbelser m.v., som de indholdsmæssigt konkretiserer og perspektiveres med, går 
således hånd i hånd. Vi kan f.eks. ikke forstå det ‘opsøgende sociale arbejde’ eller ‘del-
tagerstyret pædagogik’ uden at medreflektere den velfærdsstat, som det er en del af og 
som det evt. er forsøg på at udvikle, og omvendt bliver begrebet om velfærdsstaten – i 
hvert fald i sammenhæng med praksisforskning i den her beskrevne forstand  – ufuld-
stændigt og ukritisk, hvis ikke det er funderet metodologisk i en refleksion af de prak-
sis’er, som det menes at komme til udtryk i. 

Den samfundsmæssige sammenhæng kan på den anden side ikke alene forstås som et 
eller flere 'kollektiver' eller afgrænsede 'projekter'. Det er ganske vist en vigtig erkendelse, 
at ‘samfundet’ – i bestemt éntalsform – kun giver konkret mening hvis man taler om be-
stemte organisationer og bestemte konstellationer af samfundsmæssige subjekter. Som 

                                            
13 Begrebet positionering - som verbumform af position - er hentet fra Rom Harré (Davies & Harré, 1996) 
14 Se evt. mere herom i Nissen, 199b, in press/a, in press/c, in press/d, in press/e. Høgsbros (1992) analyse 
af selvorganiseret selvhjælp er et godt eksempel på en videnskabelig refleksion af forholdet. Winsløws 
(1991) diskussion af den sociologiske udforskning af narkospørgsmålet et andet. 
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samfundets mest almene bestemte form spiller 'staten' her en afgørende rolle. Men det 
er ligeså vigtigt at holde fast i, at enhver bestemt form, også enhver stat, er en betinget 
og forgængelig realisering af en altomfattende samfundsmæssig proces. I modsat fald 
får man ikke øje på, hvordan ideologier – dvs. diskurser som italesætter det almene per-
spektiv, men er bundet til reproduktionen af bestemte subjekter – kan overskrides. Den 
almene samfundsmæssige proces kommer ikke på banen ved at man udråber den, men 
ved at man konkret studerer den historiske udvikling, med særligt fokus på, hvordan 
mennesker løbende skaber og forandrer de materielle betingelser for sig selv og hinan-
den. 

Perspektivet om almengørelse er her ikke blot et generelt metodologisk, men har en sær-
lig betydning i forbindelse med tematisering af det subjektive. I kontrast til den Foucault-
ske tilgang ligger nemlig her – nærmere bestemt i begrebet om handleevne som deltagel-
se i rådighed over livsbetingelserne – en forestilling om, at bestemte former for handle-
evne og bestemte konstitueringer af handlesammenhænge kan overskrides i retning af 
varetagelse af en almeninteresse, relativt i forhold til den givne praksis' reproduktion af 
særinteresser. Denne idé rummer dermed noget så umoderne modernistisk som en etisk 
dimension, en opfordring til at inddrage videnskabelig refleksion i en analyse af, hvori 
progressiv udvikling kan bestå i en konkret situation. Det placerer den videnskabelige be-
skæftigelse med det almene som nærmere identisk med end modsat politiske og moral-
ske udviklingsbestræbelser, men fordrer også en systematisk refleksion af deres mulig-
hed. 

Begrebet om modsigelser mellem almen- og særinteresser er imidlertid ikke en udefra 
bestemt, påklistret etisk dimension. Det er helt nødvendigt for at kunne forene den viden-
skabelige stræben mod gyldighed med subjektperspektivet. Uden en selv-kritisk, ideolo-
gikritisk, dimension bliver en fænomenologisk tilgang selvtilstrækkelig. De almene betyd-
ningssammenhænge – den samfundsmæssige produktions- og livsproces – som kon-
strueres som referenceramme for anerkendelse/deltagelse i bestemte handlesammen-
hænge, er altid ideologiske konstruktioner, forstået på den måde at, de på én gang ud-
peger det almene eller universelle, og reproducerer det særlige15. Den forsknings-
mæssige bestræbelse på at overskride en given lokal relevans er set i dette perspektiv 
en ideologi-kritisk bestræbelse, som i logisk forlængelse af subjektperspektivet tillige er 
selv-kritisk.  

2.1.4. Et par metodologiske implikationer 

Praksisforskningens udgangspunkt 

Den generelle hovedpointe ved på denne måde at kombinere diskursbegrebet og begre-
bet om handlesammenhænge er, at dyderne ved to socialpsykologiske traditioner kom-
bineres. Den ideologikritiske, diskursanalytiske forståelse, hvor intet tages for givet – hel-
ler ikke subjektet for praksis – og alle komponenter kan bevæges. Og den inter-
aktionistiske forståelse for, hvordan praksis skabes og udvikles af mennesker fra neden. 
                                            
15 'Ideologi' er således ikke et skældord. Påstanden er ikke, at jeg selv eller andre kan være rent faglige eller 
videnskabelige i modsætning til ideologiske. Det almene kan netop kun udtrykkes i særlige former. Men 
begrebet kan alligevel indfange en dynamik fordi det retter opmærksomheden mod de særlige former, som 
almene fordringer er organiseret i. Se nærmere herom i Nissen, 1998b, 1999b, in press/e 
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Diskursen organiserer handlemuligheder, som konkretiseres til handlesammenhængens 
lokale mål, midler og genstande, samtidig med at den konstituerer dens aktører. Men det 
er også omvendt, subjekter bruger diskurser som sæt af referencer i den praksis, hvor-
med de under konkrete betingelser reproducerer og forandrer sig selv og de forhold, som 
de arbejder med.  

Det betyder metodologisk set, at den subjektvidenskabelige (og fænomenologiske) 
grundforudsætning om, at forskningens prototypiske grundlag er en refleksion i en inter-
subjektiv relation – hvor de udforskede altså principielt set er ‘med-forskere’ – må realise-
res gennem en kritisk analyse af de diskurser og handlesammenhænge, som organiserer 
praksis og dens udforskning (m.a.o. gennem en reference-transformation). 

Dette udgangspunkt udelukker naturligvis ikke, at man i praksisforskning (som evaluering 
eller på anden vis) udforsker betingelser for praksis – dens vilkår og dens effekter – 
udenom de måder, hvorpå disse betingelser er italesat i den givne praksis. Man kan gi-
vetvis slet ikke lade være. Det udelukker heller ikke, at man forstår subjektiv mening 
gennem dialoger med aktørerne i praksisfeltet på tværs af den måde, hvorpå denne me-
ning konstitueres i dets handlesammenhænge som selvforståelse. Det kan man forment-
lig heller ikke lade være med.  

Pointen her er blot den, at nøglen til en metodologisk refleksion af disse ‘objektive’ og 
‘subjektive’ data i en praksisforskningssammenhæng altid må være forskningssamar-
bejdets konkrete ‘joint venture’ mellem praksisforskning og kvalitetsudvikling (eller mere 
generelt det ovenfor nævnte dobbeltperspektiv på genstandsfeltet og forskningspro-
cessen selv som praksis’er). Ingen subjektiv mening kan kommunikeres uafhængigt af de 
begreber og den kontekst, som meningen og kommunikationen indgår i. Og ingen objek-
tive betingelser kan analyseres i deres relevans som betydninger for nogen, hvis man 
ikke kan analysere forholdene mellem deres italesættelse i forskningen og i praksis. 

Mellem pragmatisme og realisme 

I forhold til den ovenfor nævnte, såkaldte 'fjerde generation evaluering' (Guba & Lincoln, 
1989, Krogstrup, 1997) udgør denne tilgang til praksisforskning et klart alternativ, netop 
hvad angår forskningens udgangspunkt. For den pragmatiske videnskabstradition findes 
der intet mere fundamentalt end forskellige aktørers standpunkter og perspektiver på for-
holdene, og videnskabelig udvikling er til syvende og sidst en social forhandlingsproces, 
der søger mod konsensus. Evaluering på et sådant grundlag må begynde med at udpege 
relevante berørte aktører, og tage deres status som 'interessenter' for givet. Deres stand-
punkter kan derefter klargøres, udveksles, udfordres og forhandles – men de forbliver 
selv hele vejen igennem, hvad de er, som aktører. I praksisforskning, som jeg her har for-
muleret det, begynder man derimod i en refleksion af praksis, sådan som den også kon-
stituerer aktører i dialektikken mellem diskurser og handlesammenhænge. Denne reflek-
sion er, som jeg vil argumentere med igen og igen i løbet af bogen her, netop nødvendig, 
når praksisudviklingen i høj grad handler om at feltet af relevante aktører er bevægeligt 
på en måde, der står i et tæt indholdsmæssigt forhold til praksis' mål og midler.  

Tilgangen er på den anden side også et opgør med dem, der opfatter materialismen som 
en metafysisk realisme, hvor man som forsker må kunne beskrive sammenhænge i den 
uafhængige, objektive samfundsmæssige virkelighed for at kunne forstå praksis. Dette 
perspektiv er specielt i relation til evaluering af sociale forsøgsprojekter herhjemme ud-
foldet af Sven Mørch (1993). I Mørchs ‘projektmodel’ må man som evaluator (eller som 
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projektmager der vil kunne styre sit projekt rationelt) formulere projektets målsætninger 
som succeskriterier ved at gå bagom og foretage en videnskabelig analyse af projektets 
genstand. Et ungdomsprojekt må altså bygge på en videnskabelig analyse af de unges 
livsbetingelser, muligheder og begrænsninger, og deres udviklingsopgaver i den sam-
fundsmæssige sammenhæng. Når man udfra denne analyse har lagt sig fast på operati-
onelle succeskriterier, kan man gå videre til – på grundlag af en teori om praksis – at fin-
de frem til de midler, der bedst svarer til målene.  

Fra mit synspunkt er problemet med denne model først og fremmest, at praksis bliver 
skilt ad – mål for sig, midler for sig, genstand for sig, og subjekt eller aktør for sig. Når 
man med det udgangspunkt skal se på genstanden, i virkeligheden, så har man først 
trukket det subjektive og praktiske aspekt væk. Derfor bliver det også en grundlæggende 
funktionalistisk samfundsteori, på én gang objektivistisk og normativ, der kommer til at 
danne rammen om forståelsen af ‘virkeligheden’. Mørch forstår ungdommen udfra at de 
unge har givne betingelser og en forhåndsdefineret opgave i samfundets opretholdelse, 
en opgave, som så nogle af dem med de vanskeligste betingelser har svært ved at leve 
op til. Selvom opgaven formuleres som ‘kvalificeret selvbestemmelse’, og selvom Mørch 
vil forstå hvordan de unge ‘handler’ under deres betingelser, så er der på forhånd taget 
monopol på den overordnede ramme og de overordnede sammenhænge, som selvbe-
stemmelse og handling ses i. Det svarer til teoriens rationalistiske forudsætning om at 
mål er primære i forhold til midler. 

Problemet, som leder frem til denne funktionalistiske og normative faldgrube, er netop, at 
det ikke lader sig gøre at bestemme 'samfundsmæssige betingelser' som noget rent 'ob-
jektivt' udenfor enhver praksis. Objektivitet bliver reelt et skalkeskjul for en sikring af for-
skerens autoritet. I stedet må man besinde sig på, at vilkår altid håndteres som referen-
cer i en praksis, også når det er forskerens praksis. Det indebærer en kritisk og selvkritisk 
distance til samfundsanalysen som praksisforankret diskurs. Dermed behøver teoriens 
normativitet heller ikke blive vilkårlig og påklistret. F.eks. kan 'ungdommens opgave' fast-
holdes som indfaldsvinkel til analysen af ungdom, men netop som diskursivt objekt, dvs. 
som aspekt ved mulige praksissammenhænge. 

Om metode og udvikling 

Teorien om handlesammenhænge er et led i bestræbelsen på at udvikle en psykologisk 
eller subjektvidenskabelig forståelse tættere på en kritisk praksisrefleksion, dvs. finde 
måder at fundere den kritiske psykologi i forhold til empiriske prototyper. I denne hense-
ende udgør teorien et opgør med den udbredte tendens til idealisering af ‘metoder’ som 
begreber for de praktiske anvendelser af og empiriske grundlag for psykologiske teorier. 
Hvor Foucaults kritiske blik på ‘metoder’ blev til ved at sætte gåseøjne om deres ele-
menter og se dem i sammenhæng og i historisk udvikling, så udgør den kritiske psykolo-
gis metode-kritik først og fremmest en påpegning af nødvendigheden af at indtænke en-
hver mål-middel-sammenhæng i konkrete subjekters begrundede og situerede handlen.  

Som jeg var inde på ovenfor, så indebærer denne metode-kritiske tilgang imidlertid ikke, 
at det er umuligt eller utilladeligt at generalisere praksis til begreber om metoder (gjorde 
den det, skulle jeg stryge hele dette kapitel og måske opgive hele evalueringen). Forestil-
lingerne om en 'idiografisk' evaluering, hvis resultater ikke kan generaliseres, hviler efter 
min opfattelse på den samme uholdbare modstilling mellem det unikke og det almene, 
som er grundlag for den ny-kantianske forestilling om en 'nomotetisk' videnskab om uni-
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verselle lovmæssigheder, og som i sin konsekvens opretholder et ureflekteret gab mel-
lem videnskab og praksis (se Markard, 1991). Argumentet er derimod, at sådanne meto-
de-generaliseringer netop må ske gennem en analyse af forholdene mellem alment og 
specifikt i den givne praksis – og at denne givne praksis kan forstås med den her be-
skrevne praksisteori.  

En metode er i denne forståelse en generaliseret praksis. I den generalisering, der fore-
tages, er naturligvis indeholdt en abstraktion, en fremhævning af særlige forhold (som 
har relevans og som indgår i en konsistent teori); men det teoretiske udgangspunkt i be-
greber om diskurser og handlesammenhænge fraråder den gængse abstraktion fra sub-
jektive, historiske og situerede aspekter ved praksis (til i denne negative forstand ’ab-
strakte’ idealer16). 

Den udviklingsforståelse, som er impliceret i det teoretiske praksisbegreb, rummer endnu 
en relativering af antagelsen om, at man uden videre kan overføre abstrakte idealiserede 
metoder. Både gennem overførslen fra en praksis til en anden, og også i løbet af en gi-
ven praksis' udviklingsproces, forandres enhver metode fordi den re-kontekstualiseres. 
Den bruges af nye eller forandrede subjekter og den bruges under nye eller forandrede 
betingelser.  

Indenfor en del praksisfelter har man kunnet slippe afsted med at abstrahere fra denne 
udviklingsdynamik, og fastholde en selvforståelse, hvorudfra standardprocedurer er di-
rekte overførbare, og det forhold, at de forandres når de konkretiseres, gøres til et rand-
fænomen. Adskilt fra metodebegreberne er der så en hel verden af erfaringsbaseret vi-
den om hvordan man ‘klunser’ og ‘ad-hoc-er’ sig frem i konkrete situationer for at skabe 
mulighed for de idealiserede standardprocedurer17. Og, ligeså adskilt, en idé- eller tekno-
logihistorisk afstandtagen til ‘forældede’ standarder. Man kan argumentere for, at selve 
denne abstraktion faktisk er uhyre produktiv, selvom den blænder for en udviklings-
forståelse, fordi den så at sige er velegnet til at slagte hellige køer. Det bliver muligt at 
producere en hel verden af nye teknikker og betingelser, uden at deres konkrete og soci-
ale implikationer er synlige nok til at stå i vejen18. 

Den grundlæggende strategi, som begrunder denne evaluering, er, i modsætning til en 
sådan kynisk idealisme, en (måske endnu mere idealistisk) forestilling om, at udviklings-
processer kan både reflekteres og udvirkes, også selvom de selv indebærer forandring af 
alle forudsætninger for en sådan refleksion og intervention. Det betyder, at metoder 
hverken idealiseres eller afvises – de udvikles, overføres, anvendes og forandres i en 
stadig proces. Og en af faserne i denne proces er den refleksion af dem, som praksis-
forskning muliggør gennem deres ‘overførsel’ i og gennem tekster som denne. 

2.1.5. Deltagelsespræmisser og mulighedstyper  

De ovenstående betragtninger er, selvom de delvis er udviklet fra et socialpsykologisk 
udgangspunkt, i princippet tværvidenskabelige og hævdes at kunne gøre sig alment gæl-
dende som koncept for evalueringsforskning. Jeg har endnu ikke gjort noget ud af at dis-

                                            
16 Se også Nissen & Clausen, 1997, kap. 8 
17 Se Axel, in press, Garfinkel, 1967 
18 Se Latours provokerende diskussion af modernismen, 1993 
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kutere hvordan dette koncept skulle udfoldes i og overfor praksis'er, der er organiseret i 
særlige faglige standarder, med særlige objekter osv. Alt efter det bestemte praksisfelt, 
man har med at gøre, må man naturligvis søge at integrere dets erfaringer og teorier. 
Ikke blot dem, der umiddelbart er synlige som referencer, men også de faglige standar-
der, idealer, diskurser og institutionsformer, hvis relevans ikke udtømmes i deres formu-
lering, men som kan antages allerede at organisere en ‘tavs viden’, eller som kan træde 
ind som relevante referencer i løbet af processen. Selvom kvalitetsudvikling i princippet 
implicerer at afgrænsede faglige referencer overskrides, så bliver de naturligvis ikke med 
et slag irrelevante. F.eks. er det rigtignok vigtigt, at man i en praksisforskning kan få øje 
på, at kvalitetsudvikling i en folkeskole rummer andet og mere end det, de professionelle 
begreber om indlæring, undervisning m.v. kan rumme; men det er på den anden side 
også vigtigt, at man kan gå ind og tage stilling til ‘læring’ og ‘undervisning' – ellers vil man 
være henvist til at ‘kvalitetsudvikle’ og ‘praksisforske’ på noget, der på forhånd er define-
ret udenfor en ‘kerneydelse’. 

I hele denne bog vil jeg på forskellige steder søge at integrere faglige referencer, i det 
omfang, de forekommer mig relevante og har været til min rådighed. Som følge af Projekt 
Gadebørns socialpædagogiske hovedsigte og min egen psykologiske baggrund er der på 
dette sted grund til særligt at uddybe de redskaber, hvormed jeg går til psykologiske pro-
blematikker.  

Psykologiske problematikker er de, der rummer relevante spørgsmål om individers hand-
linger. Spørgsmålet er derfor i første række, på hvilke måder, individers handlinger træ-
der frem i praksisforskning og kvalitetsudvikling som relevant problematik, og med hvilke 
teoretiske begreber, de kan forstås. Og dernæst, hvilke særlige metoder, der er velegne-
de til at almengøre denne forståelse. 

Deltagelsespræmisser 

Som jeg vil vende tilbage til flere gange i det følgende, er det et særkende ved Projekt 
Gadebørn, at der direkte trækkes en forbindelse mellem arbejdets genstand og dets or-
ganisering, sådan at de psyko-sociale problemer, der arbejdes med, kan forstås med de 
samme grundbegreber som arbejdsorganiseringens individuelle aspekter. I begge ender 
af denne problematik er der, oversat til mit psykologiske sprog, tale om en opmærksom-
hed på deltagere i handlesammenhænge og deres deltagelsespræmisser. Derfor vil jeg 
her uddybe begrebet deltagelsespræmisser som metodologisk nøglebegreb, der både er 
en central reference i udviklingen af den teoretiske problematik om handlesammen-
hænge, og udgør en indfaldsvinkel til hvordan psykologiske problematikker er relevante i 
Projekt Gadebørn. 

På grundlag af den teoretiske model for handlesammenhænge har vi som strejfet oven-
for et udgangspunkt for at operere med et begreb om deltagelsespræmisser. En præ-mis 
betyder noget forud-taget. Det er den generelle ramme for deltagerens deltagelse, og 
dermed går det i en vis forstand forud for deltagelsen selv, for standpunktet.  Men sam-
tidig er det alligevel netop præmisser for deltagelse i denne handlesammenhæng, og 
dermed altså noget som konstitueres i og med handlesammenhængen og er bevægeligt 
med den.  
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Deltagerpræmisser er deltagelsens logiske udgangspunkt, dvs. handlesammenhængens 
grundlæggende mål og midler i deres betydning for deltageren19. Men da dét netop igen 
afhænger af hvad deltageren bruger handlesammenhængen til i sit liv, så kan man også 
sige at deltagerpræmisserne er deltagerens sammenfatning af sin livssituation i relation 
til handlesammenhængen – dvs. hans samfundsmæssige position, hans deltagelse i for-
skellige handlesammenhænge, og hans forankring i et livsforløb20. 

Deltagelsespræmisser er ikke diagnoser eller problemtyper. Ærindet er mere begrænset 
og mere knyttet til den praktiske sammenhæng, hvori vi møder hinanden – hvadenten det 
er i projektarbejdet eller f.eks. i et forskningsinterview. Med den indfaldsvinkel har man 
ikke på forhånd lagt sig fast på, at en given reaktion fra en person kan tilskrives egen-
skaber ved ham eller hende. Samtidig ligger vægten mere på, at deltagerne selv er med 
til at skabe de sammenhænge, vi ser dem i.  Denne tilgang er således et afgørende me-
todologisk brud med psykologiens traditioner for at opfatte sine handlesammenhænge 
(såsom tests, psykoterapi, miljøterapeutiske institutioner) som neutrale redskaber til at 
afbilde ‘personligheden’ som en essens eller ting der findes for sig selv udenfor praksis. 

Deltagelsespræmisser er subjektive og situationelle, men de har vidt forgrenede objektive 
forudsætninger. De kan skifte fra det ene øjeblik til det andet, men til gengæld kun som 
om-accentueringer af et spindelvæv af mere faste relationer og vilkår, hvis forandring 
kræver mere omfattende og mere fælles anstrengelser.  

Deltagelsespræmisser bliver således i en vis forstand umiddelbart synlige, men de har 
også tavse dimensioner og skjulte forudsætninger, som måske især træder frem som 
betydningsfulde når deltagelsen udvikler sig. Pointen ved præmis-tænkningen som til-
gang er netop, at disse forudsætninger viser sig i løbet af en udvikling i praksis. Man skal 
ikke tænke i en årsagssammenhæng fra forudsætninger over præmisser til adfærd. 
Tværtimod må man tænke i handlemuligheder og deres vilkår og grunde, og man må 
hele tiden holde fast i, hvordan man ser personlige forhold gennem deltagelses-
præmissernes prisme. 

                                            
19 Netop denne sammenhæng mellem logik på den ene side og subjektiv betydning på den anden side 
tematiseres ofte også i en systemisk og konstruktionistisk tradition. Den ‘logiske’ indfaldsvinkel er imidlertid i 
denne tradition den afgørende – det er begreber impliceret i sprogspil eller kommunikation, som fokuseres 
på – bl.a. fordi traditionen overhovedet ikke har udviklet teoretiske kategorier om det psykiske. Derfor bliver 
de analytiske redskaber ofte meget abstrakte. Men opmærksomheden på deltagerpræmisser har denne 
tradition tilfælles med den kritiske psykologi, og med denne opmærksomhed følger en lang række fælles 
udgangspunkter i praksisanalyser. 
20 Denne måde at differentiere aspekter ved et menneskes livssituation er oprindeligt foreslået af Line Ler-
che Mørck (1996). Der er aktuelt diskussioner om, hvordan et konsistent individualpsykologisk begrebs-
apparat  kan udformes indenfor den kritiske psykologi på baggrund af den ‘situerede’ vending i teoriudvik-
lingen. De mest omfattende skridt i denne retning er taget af Ole Dreier (1997, 1999), hvor projektet er at 
forstå personen i sin bevægelse mellem handlesammenhænge (trajectories) og med personens konkrete 
subjektive livsførelse som indfaldsvinkel. Med de nævnte begreber foreslår jeg at fastholde et fokus på livs-
situationen (som livsførelsens objektive side), og at differentiere den i sine almene, særlige og partikulære 
aspekter. Positionen er begreb for de mest almene træk ved individets produktion-reproduktion som sam-
fundsmedlem (den eller de livsformer, som individet realiserer, dets konstituering som statsborger m.v.); 
deltagelsen i handlesammenhænge rummer individets relationer til alle de særlige betydningsstrukturer og 
interpersonelle relationer, som er relevante for det; livsforløbet er individets kropsbundne eksistens som 
partikulært subjekt. De tre aspekter skal ikke forstås adskilt og opstilles i hierarkisk orden; de forudsætter 
hinanden og realiseres gennem hinanden. 



 

44                                                                                                          Morten Nissen 

Teori og metode 

Det gælder også for de handlesammenhænge, der særligt indrettes til at reflektere psy-
kologiske problematikker. Et psykologisk forskningsinterview som led i en evaluering ad-
skiller sig ikke principielt fra den pædagogiske projektaktivitet, der evalueres, hvad dét 
angår, at nøglen til metodologisk refleksionen af det sagtes og det gjortes psykologiske 
betydning ligger i spørgsmålet om deltagerpræmisser. Det er derfor nødvendigt at rette 
fokus mod, hvordan forskningsinterviewet som helhed og for dets enkelte deltagere er 
forbundet med de praksis'er, som evalueres. 

Denne metodologiske refleksion kan ikke uden videre underbygges ved at spørge de in-
volverede om disse forbindelser. Når man gør det, etablerer man nemlig straks en ny 
handlesammenhæng, hvis konstituering, deltagelsespræmisser m.v. igen kan reflekteres, 
- osv. i det uendelige. Det er ikke et argument imod at eksplicitere, eller foretage meta-
refleksion osv., kun en påpegning af, at hensigtsmæssigheden af en sådan meta-reflek-
sion på ethvert niveau afhænger af dens konkrete relevans, og ikke er givet a priori som 
løsning af et principielt metodologisk problem. 

Uanset hvor mange udtalelser man optager på bånd, så er og bliver refleksion af praksis 
grundlaget for videnskabelig gyldighed. 

Mulighedsalmengørelse 

Når indfaldsvinklen her lægger vægt på Projekt Gadebørns diskurser og handlesammen-
hænge, og den psykologiske problematik udfoldes ‘indefra’, som en refleksion af delta-
gelsespræmisser, så er det allerede givet, at den afgørende metode til almengørelse i 
denne evaluering ikke kan være en standardisering af objekter og procedurer eller en 
ansamling af ‘subjektive data’. Som jeg beskriver i kapitel 2.2 er sådanne metoder også 
her bragt i anvendelse, men de udgør ikke grundstammen i evalueringsprojektets reflek-
terede metodeanvendelse/-udvikling. Det gør i stedet en mulighedsalmengørelse, som er 
en generaliserings-model og –metode, der er udviklet i den kritiske psykologi.  

Principperne for mulighedsalmengørelse trækker på de almene erkendelser, som jeg 
ovenfor har redegjort for som generelle for enhver praksisforskning: Først og fremmest 
praksisbegrebets forståelse af, at en praksis kan producere betingelser, der kan indop-
tages som midler og objekter i en anden praksis. I denne proces sker en objektivering, en 
produktion, almengørelse og re-kontekstualisering af betydninger. Praksisforskningens 
analyser af en given praksis' forskellige aspekter udgør en sådan objektivering (gennem 
reference-tranformation) af betydninger – uanset hvordan og i hvilket omfang, dette er 
reflekteret – allerede i kraft af sin sproglige rekonstruktion af træk ved praksis. 

Den psykologiske udfoldelse af denne generelle praksisteori retter nu et særligt fokus på 
disse betydninger som handlemuligheder for (individuelle) subjekter. Det, som almengø-
res psykologisk, kaldes en mulighedstype. 

En mulighedstype er en hypotese om en problematik, dvs. sammenhængende struktur af 
begrundede handlemuligheder, hvis relevans er sandsynliggjort i dialog med en eller flere 
involverede personer, og hvis almene, særlige og specifikke træk er udarbejdet såvidt, at 
den kan fremlægges til bredere relevansprøvning. Mulighedstypen knytter objektive (kul-
turelle) betydninger - dvs. almene handlemuligheder, som er genstandsmæssiggjort på 
den ene eller anden måde (f.eks. sprogligt) – til personers subjektive handlegrunde under 
konkrete betingelser. Derfor har den en prekær form som psykologisk teori: Den er umid-
delbart en analyse, der gør personen til genstand (handler om personen), men ved nær-
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mere betragtning er det samtidig i et eller andet omfang personen selv, der handler og 
gør til genstand.  

Sagt på en anden måde udfoldes her den problematik som i Foucaults teori blev kaldt 
subjektivering, med et eksplicit mål om at nærme sig et subjektperspektiv. 

Fra dette grundlag kan forskellige funktionelle eller kvalitative aspekter uddifferentieres 
og udfoldes særligt, f.eks. særlige kvaliteter ved interpersonelle relationer, særlige forhold 
mellem emotionelle og kognitive processer osv., hele tiden altså som kvaliteter ved mu-
lighedstypen. 

Almengørelsen er en forsøgsvis løsrivelse af betydninger fra de konkrete kontekster, som 
de er fundet i. Denne løsrivelse er naturligvis ikke absolut, men en rekontekstualisering af 
disse betydninger i videnskabens praksis, hvis realisering og hensigtsmæssighed altid 
også afhænger af deres relevans. Hvis man imidlertid betragter dette løsrevne moment 
for sig selv, dvs. abstraherer fra relevansforholdet, så er mulighedstyperne ‘àkrone’ (tid-
løse) og abstrakte ‘idealtyper’, der betegner objektive strukturer af begreber (sml. Højrup, 
1989, 1995). Først i mulighedstypernes anvendelse i en levende praksis træder det 
egentligt subjektive moment igen på banen i form af subjekters relative genkendelse af 
sig selv i mulighedstypen.  

Når den afgørende indfaldsvinkel til psykologiske empiriske data er analysen af delta-
gelsespræmisser, kommer den metodologiske refleksion og de indholdsmæssige re-
sultater, der produceres, til at være meget tæt forbundne. Det betyder igen, at objektivitet 
og almenhed som gyldighedskriterier (mere præcist i denne sammenhæng: Som aspek-
ter ved relevans) er snævert forbundne. For hvis relevansen af almene træk ved en mu-
lighedstype skal kunne reflekteres, så må de samme almene træk kunne ses som for-
hold, mulighedstypens konkrete empiriske subjekter forholder sig til, direkte eller indirek-
te.  

Samtidig er det selvfølgelig et kvalitetstegn ved en psykologisk analyse, at den ikke blot 
fastholder det almene og det objektive, men også når så langt som muligt i retning af for-
ståelse af partikulære subjektive forhold. I begge disse to komplementære henseender 
bliver det afgørende, hvordan almene forhold og forskellige subjektive forholdemåder kan 
forbindes med hinanden og reflekteres intersubjektivt i forskningens handlesammen-
hænge. 

2.1.6. En smule mere konkret 

Konkretiseringen af alle disse overvejelser er emnet for hele denne bog. Men for at tyde-
liggøre min metodiske tilgang vil jeg slutte dette kapitel med at pege lidt mere konkret på, 
hvordan den kommer til udtryk i arbejdet med mit empiriske materiale. 

Når mine dialoger og møder med Projekt Gadebørns aktører i det hele taget er blevet til 
'materiale', så er det objektiveret og rekontekstualiseret ind i forskningens praksis og in-
stitutioner. To hyldemeter papirer, og en kasse og en aflåst skuffe med kasettebånd. Der-
til ca. 9,4 MB data på harddisken med filer, som jeg kan gennemgå med en søgefunktion 
efter nøgleord, og tekstbidder, jeg kan klippe ud og putte ind i min egen tekst.  Uden 
denne objektivering ingen forskning. 

Alligevel forsøger jeg i bearbejdningen af materialet at rekonstruere en levende praksis. 
Interviews og deltagerobservationer forstås som mennesker der handler begrundet i be-
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stemte handlesammenhænge. De medvirker til konstituering af handlesammenhængene, 
og de positionerer sig ved at bruge bestemte diskurser. Dermed opfatter jeg hverken et 
givet udsagn som vidneudsagn om, hvordan forholdene er, eller for den sags skyld som 
uomgængelige beviser på, hvad den pågældende aktør oplever. Jeg opfatter det derimod 
som en handling i en bestemt handlesammenhæng.  

Når f.eks. Peter siger det her (på s. 247 f.) om Tjek-Punkt: 

Fordi at - altså det er jo fordi de - altså, de laver jo opsøgende arbejde her i Vesterbro, de - 
altså de lærer jo mere sådan ungdommen at kende end andre mennesker (utydeligt) - og 
Christiania gør de jo også, altså, ikke. Så - jeg ved det ikke, de forstår… 

Altså de forstår det bedre? 

Ja, de forstår unge mennesker meget bedre end nogen andre steder jeg nogen sinde har 
prøvet at snakke med - det offentlige, eller hvad man kan sige, ikke. Det er sgu det sted, og 
så Sjakket, også, ikke, som… men altså Sjakket, der snakkede vi jo mest med unge, lige 
som os selv, ikke - der var jo ikke rigtig nogen af lederne, vi snakkede med, vel. Der var det 
de unge lige som os selv, ikke - og vi kender Sembo og Jørgen. Altså de var godt nok ansat, 
men - altså de var lige som os selv, kan man sige, ikke 

-så kan det godt være, at han må lede efter ordene og roder lidt rundt – men han er også 
bevidst om, hvad han gør: På den ene side samarbejdet med mig om at analysere for-
holdet mellem ekspertise og ligeværdighed og anvendelsen af interviewet til refleksion af 
sin situation; på den anden side påvirkningen af forholdene gennem en målrettet præ-
sentation af bestemte sider af sagen, og opretholdelsen af et godt forhold til Tjek-Punkt 
ved at være frisk på et interview og bakke Tjek-Punkt op. Og så, formentlig, den særlige 
form for kombination, der ligger i at være og opfatte sig som deltager i Tjek-Punkt og der-
for 'spontant' tænke sit forhold til Tjek-Punkts medarbejdere som et dialogisk forhold til 
en professionel voksen. At gå ind på en café ved siden af Tjek-Punkt sammen med mig 
og bruge en time er en prioriteret handling.  

Tilsvarende har jeg som evaluator efterhånden lært, at Sjakket repræsenteres af sine 
deltagere på to forskellige måder. Den ene er den ‘officielle’ version, som er ret veludvik-
let og gives af mange deltagere, både fordi det at fortælle om Sjakket er en omfattende 
og udbredt aktivitet, og fordi Sjakkets ideologi eller selvbevidsthed, som vi skal se, er et 
vigtigt middel i Sjakkets pædagogik og i dets organisationsform. Den officielle version er 
det, der definerer Sjakket, og som de allerfleste kan blive enige om. Det betyder ikke, at 
den er overfladisk og ligegyldig, for der er, netop fordi ideologien har en så stor betyd-
ning, megen information gemt i den måde, hvorpå de enkelte deltagere formulerer hvad 
Sjakket er, hvordan de konkretiserer det, hvordan de fortæller om sig selv i forhold til det, 
og hvordan fortællingen om Sjakket forandres over tid eller afhængigt af konteksten. Be-
arbejdningen af denne form for fortælling om Sjakket tager sit udgangspunkt i teorien om 
selvbevidstheden og de mere konkrete teorier om ideologiske institutioner og om lokal-
kultur, som er vokset frem i analysen af Sjakket. 

Borer man lidt i den officielle version i forbindelse med en aktuel problemstilling, kommer 
man som regel lige ind til den anden, for der er ikke ret meget hemmelighedskræmmeri. 
Den anden måde at repræsentere Sjakket på er dialogisk og retorisk, dvs. den består af 
udsagn, som ikke søger at give et helhedsbillede, men som må opfattes som indlæg i en 
løbende debat, og som man derfor altid i tankerne må sætte i forhold til et eller flere 
modsatte eller afvigende synspunkter for at forstå det. Med sådanne udsagn positionerer 
de talende sig, såvel i Sjakket som i interviewet, ved im- eller eksplicit at åbne den tilsva-
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rende debat. Fraværet af standardiserede faglige eller politiske referencerammer bety-
der, at opsporingen af sådanne positioneringer, og de tilsvarende genrer – altså måder at 
tale på – er relativt let, hvilket i høj grad opvejer det forhold, at hele begrebsdannelsen 
omkring de forhold, der omtales, af samme grund kan være svær at forstå, fordi den er 
lokal. Disse positionerende debatindlæg kan naturligvis ikke tages for pålydende hver for 
sig, men sat i forhold til hinanden og til ‘den anden side’ af det dilemma, som de peger 
på, er de særdeles oplysende. 

F.eks. udtalte en pige i Sjakket i 1994: 

Da jeg først startede i Sjakket røg jeg 7-8 gram om dagen... 

7-8 gram om dagen!?!? 

Ja (griner). Og så - folk fik selvfølgelig at vide i Sjakket at jeg røg hash, ikke. Men de havde 
så bare ikke vidst hvor meget jeg røg. Og så begyndte én person at køre på mig specielt, 
hver gang jeg havde røget, så kom hun hen og skældte mig ud, ikke. Og kørte virkelig på 
mig hele tiden på grund af at jeg røg hash, ikke. Problemet var bare, at hun vidste ikke, at 
mit forbrug var blevet sat så meget ned, vel, så det var noget med at vi kørte en strid mod 
hinanden, hvor vi faktisk var to grupper mod hinanden, ikke. Altså dem der forsvarede mig, 
ikke, og så dem der var imod at jeg røg hash, ikke. Men det har vi så fået ordnet, - altså jeg 
må selv bestemme hvad jeg vil, ikke, altså det er jo det der er meningen med Sjakket. 

Udsagnet her giver en bestemt udgave af Sjakkets 'officielle version': Når hun lægger 
vægt på at hun har sat forbruget ned, og siger at meningen med Sjakket er, at man selv 
må bestemme hvad man vil, så svarer det til filosofien om at arbejde på brugernes præ-
misser og det udgør også en udgave af Sjakkets generelle humanistiske tolerance. Den-
ne præsentation er helt i tråd med, at hun generelt i begejstrede vendinger gør sig til tals-
kvinde for Sjakket.  

Men hun prøver også at øve indflydelse på Sjakket via interviewet. Hun taler ind i debat-
ten mellem 'hashhovederne' og 'småpædagogerne' (se s. 174 ff.). Ikke fordi hun forven-
ter, at jeg som evaluator skal have direkte indflydelse; men det er – med god grund – 
vigtigt for hende, at Sjakket i denne 'officielle' sammenhæng repræsenteres som et pro-
jekt uden løftede pegefingre hvad angår hashrygning. I sammenhænge som denne etab-
leres Sjakkets og dermed indirekte også de enkelte deltageres identitet. Defineres Sjak-
ket som en institution med 'småpædagoger', så må hun også opfatte sig selv som 
'hashhovede', og ikke som den deltager i politisk-kulturelle projekter, som hun i øvrigt 
præsenterer sig selv som. "Det, der er meningen med Sjakket", skal formuleres på en 
bestemt måde for at give plads til hendes positionering og selvforståelse. Gennem debat-
ter som denne, og de dilemmaer, som de bearbejder, har jeg kort sagt lært Sjakket at 
kende og fået direkte adgang til en af dets pædagogiske mekanismer. 

Denne måde at opfatte 'materialet' på rummer altså, at konteksten for udsagn og forteel-
ser såvidt muligt fastholdes i sigte, også selvom man har 'objektiveret' det og taget det 
med hjem i en helt anden sammenhæng. Det implicerer f.eks. at enhver formel eller 
skematisk måde at bearbejde materialer på, som løsriver det fra sine kontekster, er søgt 
undgået. Jeg har f.eks. ikke fundet det relevant at bruge søgeprogrammer til at optælle 
forekomsten af bestemte ord eller vendinger i mine interviews, eller at gå alt for tæt ind i 
analysen af bestemte ordvekslinger. 

Det er bl.a. også grunden til, at de opremsninger af udsagn fra bestemte typer af aktører, 
som er udbredte dokumentationsformer i kvalitativ evalueringsforskning, her er søgt er-
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stattet af mere omfattende og sammenhængende uddrag af interviews og beskrivelser af 
konteksten omkring. Jeg håber, at læseren ligesom jeg vil finde – især de unges – ud-
sagn interessante nok til at følge dem henover sider.  

Naturligvis kan man ikke kontekstualisere udsagn og observationer fuldstændigt. Det er 
hver gang påny et stort arbejde, så snart den analytiske vinkel er udarbejdet, at tage af-
sæt i en sådan 'abstrakt', forskningsmæssigt defineret problematik og derfra genetablere 
de mere konkrete praktiske sammenhænge, som man mener at have set den i. Trods 
nokså gode intentioner vil man til en vis grad uvægerligt have – og har jeg givetvis – 
iscenesat det hele som fiktive 'stemmer' i en rundbordsdiskussion om temaer, som jeg 
selv har fundet interessante21. Selvom praksisforskningens ideal er at at forstå hvordan 
forskningens temaer formes og udvikles gennem en reference-transformationen, så kan 
man let forfalde til en mere traditionel metodeforståelse, hvor man veksler mellem at re-
præsentere aktørperspektiver og at eksplicitere egne forforståelser (som det f.eks. be-
skrives i Kvale, 1997).  

 

 

                                            
21 Se Staunæs, 1998, hvor dette ligefrem gøres til en dyd, en metode.  



 

2.2.  Evalueringsprojektets organisation, 
forløb og m ateriale 
I det følgende vil jeg konkret, men generelt beskrive, hvordan jeg har grebet min udforsk-
ning af Projekt Gadebørn an og hvorfor, og under hvilke rammer og vilkår.  

Redegørelsen er på sin vis en konkretisering af de mere almene metodeovervejelser, 
som jeg gjorde i sidste kapitel. Men som det vil fremgå, har jeg langtfra kunnet realisere 
alle de ideelle muligheder, som et design af et forskningsprojekt om Projekt Gadebørn 
udfra den ideelt beskrevne almene metodologi ville kunne udpege. Ligesom alle andre 
forskningsprojekter har dette været underlagt konkrete betingelser, som har gjort nogle 
muligheder realistiske og hindret andre, og ligesom alle andre har jeg selv grebet nogle 
realistiske muligheder og forsømt andre. 

2.2.1.  Evalueringens organisation 

Evalueringen af Socialministeriets 50M-pulje koordineredes af det daværende Kontoret 
for Ressourcesvage (senere ’Ressource-kontoret’!) i Socialministeriet. Der afsattes som 
hovedregel 4% af projektmidlerne til deres evaluering, som realiseredes af 7 forskellige 
forsknings- og formidlingsinstitutioner landet over.  

Den sammenfattende evaluering af puljen forestodes af Janne Seemann, Birte Bech-
Jørgensen og Tore Jacob Hegland fra Institut for sociale forhold og Organisation ved 
AUC, samt Lars Hulgård fra RUC22. Til brug for den – og for Socialministeriets beslut-
ningsgrundlag – stilledes krav til alle evaluatorerne på de enkelte områder om, at de  

- ‘‘i særlig grad tager udgangspunkt i brugernes oplevelser, ønsker og krav (bruger-
evaluering), men også indeholder oplysninger om hvor mange der benytter tilbudene og 
hvor ofte m.v.’’, og  

- ‘‘at der rettes særlig opmærksomhed mod udvikling af metoder i socialt arbejde specielt 
rettet mod socialt udstødte, der typisk ikke kan eller vil bruge de almindelige tilbud’’.  

(Fra Socialministeriets bevillingsskrivelse, august 1993) 

Indholdsmæssigt stilledes ikke yderligere krav til de enkelte evaluatorer, bl.a. fordi del-
områderne var vidt forskellige organisatorisk og størrelsesmæssigt.  

Hoved-evaluatorerne foranstaltede at samtlige evaluatorer mødtes ca. hvert halve år 
med de ministerielle embedsmænd og drøftede puljens og evalueringsarbejdets fremad-
skriden. Ved disse seminarer blev foreløbige resultater fremlagt, der blev udvekslet aktu-
elle nyheder, og der blev diskuteret forskningsmæssige såvel som socialpolitiske pro-
blemstillinger. 

I Projekt Gadebørn besluttede man at spendere 5% af projektmidlerne, hvilket gav et 
årsbudget på 250.000 kr. alt inklusive, svarende til ca. 25 ugetimers forskning. Evaluator 

                                            
22 Se Bech-Jørgensen (1996, 1998), Hegland (1994, 1995, 1997), Hegland & Hulgaard (1998), Hulgård 
(1997), Seemann (1996, 1998) 
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var kontraktligt forpligtet på årlige regnskaber og arbejdsberetninger til Socialministeriet, 
til at gennemføre evalueringen i samarbejde med professionelle, frivillige og brugere, og 
til at formidle og offentliggøre evalueringens resultater såvel løbende som efter projektpe-
rioden. 

Evalueringen af Projekt Gadebørn forankredes på Psykologisk Laboratorium, Køben-
havns Universitet. Evaluator deltog desuden i forskningscentret Sundhed, Menneske og 
Kultur, som er forankret på Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet, og brugte i høj grad 
dette som bagland. Efter projektperiodens afslutning, men inden den foreliggende bogs 
udgivelse, har jeg været ansat dels som forskningsassistent på Center for Forskning i 
Socialt Arbejde, dels som adjunkt ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. 

Evalueringsarbejdet har således praktisk og karrieremæssigt været forankret på Køben-
havns Universitet, knyttet til et forskningsmiljø, som har været orienteret mod praksis-
forskning, men som ikke har bedrevet evaluering i nævneværdigt omfang. I praksis er der 
stor forskel mellem en akademisk og en mere pragmatisk forskning, selvom de evt. – 
som her – kan hylde de samme idealer om en løbende dialog mellem forskning og kvali-
tetsudvikling. Hvor evalueringsforskningen er kollektivt organiseret og rettet primært mod 
formidling af information indenfor givne organisatoriske og tidsmæssige rammer, så er 
den akademiske forskning i langt højere grad bundet til personer og rettet mod at gøre en 
forskel i den videnskabelige offentlighed – hvor tidsrammer og organisatorisk forankring 
er mindre afgørende. For evalueringsforskningen er samarbejdspartnerne i feltet blivende 
netværksforbindelser (såvel rekvirenter som informanter), mens forskningens eget per-
sonale er udskifteligt og dets videnskabelige orientering sekundært. I den akademiske 
tradition er det omvendt.  

Disse forskelle giver forholdet mellem forskning og praksis temmelig forskellige kvaliteter. 
Hvor de pragmatiske evalueringer placerer forsøgsprojekter ind i det socialfaglige land-
skab, og anvendes som referencer i en aktuel debat – selvom det er meget sjældnere, 
end det ofte antages, at de anvendes direkte som dokumentation der lægges til grund for 
beslutninger om de evaluerede projekter – så placerer de akademiske praksisforskninger 
snarere i udgangspunktet forsøgsprojektet som 'empiri' i en videnskabelig offentlighed 
(dog sjældnere, end det indimellem tænkes, på en måde der direkte underbygger de teo-
retiske konklusioner). Hvor den pragmatiske evaluering let risikerer blot at skrive det, alle 
ved i forvejen, så risikerer den akademiske praksisforskning helt at miste kontakten med 
feltet. Hvor den pragmatiske evaluering i bedste fald kan give en samlet og fokuseret 
selvforståelse og give redskaber til nødvendige forhandlinger i et praksisfelt, så kan aka-
demisk praksisforskning i bedste fald give et modspil, der kan bidrage til udvikling af selv-
forståelser og redskaber på et mere alment og grundlæggende plan. 

Når de involverede aktører valgte Københavns Universitet som samarbejdspartner om-
kring Projekt Gadebørn, var det formentlig netop for at opnå den sidstnævnte kvalitet. 
Bortset fra AUC, ved Institut for Sociale Forhold og Organisation, der i 90'erne indtager 
en særstatus som Socialministeriets stabile sparringspartner omkring forsøgsprogram-
merne, og som formidler mellem akademiske og pragmatiske forskningsmiljøer, så ligger 
hovedparten af ministeriets evalueringstiltag klart med vægten på det pragmatiske og 
dermed også på de organisationer, der har specialiseret sig i kontraktforskning (SFI, SBI, 
CASA, SUS, senere også Formidlingscentrene). Samarbejdet med Københavns Univer-
sitet omkring Projekt Gadebørn er nok Storbypuljens mest 'vilde' forsøg på at nyttiggøre 
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en akademisk forskningstradition i et socialfagligt og socialpolitisk reformarbejde – også 
når man skæver til, at det skulle 'bæres' af en løstansat på halvtids ansættelse. 

Jeg skal ikke vurdere hvor vidt det er lykkedes – eller vil lykkes – blot konstatere, at eva-
lueringsprojektets og min egen arbejdssituation og karriere siden 1993 til fulde har be-
kræftet, at forskningen mere skal ses på en akademisk end en pragmatisk baggrund. Set 
på denne baggrund har evalueringsprojektet både nydt godt af den meget dynamiske 
udvikling, som har præget dansk akademisk psykologi indholdsmæssigt i 90'erne, og væ-
ret indirekte ramt af den dybe økonomiske og organisatoriske krise, som har raset i den 
samme periode.  

Evalueringsprojektets eget netværk 

Ved siden af min egen personlige indsats var evalueringsprojektet i perioder udvidet med 
andet personale – moderatorer ved midtvejskonferencen (tak til Erik Axel, Lotte Huniche 
og Helle Brynjolf Pedersen), udskrivere af lydbånd (tak til Johan Melchior og Inge Bør-
ven), og en praktikant (tak til Claus Rasmussen).  

Desuden var jeg så heldig at få nogle studerende til at bruge Projekt Gadebørn som 
studieobjekt (se Huniche, 1997; Kousholt & Christoffersen, 1997, Bostrup & Kousholt, 
1998). De arbejdede selvstændigt med egne projekter, men i tæt samarbejde med mig 
og under min vejledning. 

Herudover blev etnologen Kirsten Marie Bovbjerg og folkloristen Bjørg Kjær i 1995 ansat 
for Projekt Gadebørn-midler, der blev sparet ved Case Managerens afskaffelse, til at ud-
forske Udstødelsesprocesser blandt unge i København (Bovbjerg & Kjær, 1995). Projek-
tet var ligesom jeg selv tilknyttet Center for Sundhed, menneske og Kultur. Det indgik 
ikke direkte i evalueringsarbejdet, men mit tætte samarbejde med kulturforskerne var 
frugtbart i forhold til den meget store og uomgængelige opgave, som det var at opnå et 
vist etnografisk indblik i forholdene blandt unge og andre på Indre Nørrebro. 

Ved siden af disse helt direkte 'søsterprojekter' indenfor Projekt Gadebørns eget felt var 
jeg tæt knyttet til 4 andre forsknings- og evalueringsprojekter i København (se Axel, 
1995; Huniche & Mørck, 1996; Mørck, 1995; Elholm & Hansen, 1996). Disse 'søsterpro-
jekter' gav særdeles nyttige inputs, dels i form af en bredere viden om det københavnske 
sociale system og de aktuelle udviklingstendenser i det, dels – da de alle i et eller andet 
omfang også var knyttet til mit eget forskningsmiljø på Psykologisk Laboratorium – i form 
af inspirationer til koblingen mellem teori, metode og praksis. 

2.2.2. Generelt om evalueringsprojektets praktiske udformning 
og forløb 

Det overordnede design for evalueringsprojektet var bestemt af min baggrund i praksis-
forskning, ca. som den er beskrevet i sidste kapitel, men også af den opbakning til akti-
ons- og deltagerorienteret forskning, som samarbejdsrelationerne ind i Socialministeriet 
gav.  

Ved begyndelsen af projektperioden fremlagde Tore Jacob Hegland og Carsten Ander-
sen en evalueringsmodel, som havde været anvendt i forbindelse med 15M-puljens pro-
jekter. Modellen bygger på, at evalueringen finder sted i en organiseret dialog med pro-
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jekterne og aktørerne omkring dem, sådan at den går ind og fungerer som organisator og 
formidler af de erfaringer, som gøres i systemet – altså en formativ og procesorienteret 
evaluering (se s. 33). Hegland og Andersen var på det tidspunkt langtfra tilfældige forske-
re, men kan tværtimod betragtes som talerør for de forventninger til evalueringsformer, 
som dengang fandtes i Socialministeriet. På denne baggrund er det ikke svært at forstå, 
at Socialministeriet accepterede mit aktionsforskningsprægede oplæg til evalueringsplan. 

Da jeg skrev oplægget i sommeren 1993 kendte jeg ikke disse forventninger, men tog 
udgangspunkt i, hvad jeg mente at kunne stå inde for og fandt interessant med min bag-
grund og min generelle tilgang. Hvad angår den nærmere udformning lagde jeg op til en 
vifte af redskaber og fremgangsmåder: 

"-Feltobservation: 'Bredspektret' og/eller fokuseret direkte iagttagelser af forteelser. 

 -Informantnetværk: Et fast netværk af personer/instanser, der repræsenterer forskellige 
perspektiver (herunder bruger-), som belyses rutinemæssigt og/eller om særlige spørgsmål. 

-Faste målestokke: Et sæt af basis-mål for projekternes aktiviteter, som der indhentes data 
om med jævne mellemrum hele forløbet igennem. 

 -Mål-middel-refleksion: Samarbejde med projekterne eller dele af dem om systematiseret 
analyse af begrebslige sammenhænge (hvilke hensyn er målene sammensat af; hvilke akti-
viteter realiserer hvilke mål; hvordan kan mål operationaliseres til målestokke; hvilke teori-
er/ideologier begrunder mål og midler osv.). 

 -Feed-back-cyklus: Løbende feedback til projekterne på forskellige organisatoriske niveau-
er, oplæg til diskussion, opfølgning af konsekvenser af beslutninger osv. 

 -Brændpunkter: Særlige problem- eller nysgerrighedsfelter udvalgt til nærmere granskning. 

 -Sammenligninger: Med tilsvarende eller 'modsatte' projekter m.v. i ind- og udland.  

Både af hensyn til de begrænsede tidsmæssige ressourcer og tilevalueringens indbygning i 
projekternes egen refleksion og styring må væsentlige dele af evalueringen udføres af pro-
jekternes deltagere og ansatte, og anvendelsen af de nævnte redskaber må derfor tilpasses 
de konkrete samarbejdsforhold." 

(Fra evalueringsplanen, august 1993.) 

Den sidste sætning trækker tildels i land på alt det andet, og det viste sig at være klogt. 
Evalueringsprojektets konkrete forløb og samarbejdsrelationerne i feltet blev langt mindre 
systematisk end de nævnte metoder synes at indebære, og vægten blev forskubbet no-
get undervejs. 

Først og fremmest indebar evaluator-rollen i langt højere grad end forudset at samar-
bejdsforhold måtte opbygges gradvist, og at det i mindre grad end forudset var muligt at 
bygge evalueringen på en direkte fælles indsats. Alle aktører i feltet havde deres særlige 
grunde til at se evaluator an og vurdere taktisk hvordan samarbejdet kunne udvikles. 
Samtidig var evalueringen i projektperiodens første halvdel i høj grad en instans, som der 
blev henvist til som grundlag for beslutninger om videre samarbejde – den blev m.a.o. 
også (især fra Socialdirektoratets side) brugt som 'syltekrukke'. Fremfor et forløb hvor der 
kunne etableres en stabil og konstruktiv samarbejdsrelation omkring evalueringen efter 
en indledende usikkerhed, udviklede der sig et forløb, hvor de interne samarbejdsforhold 
i Projekt Gadebørn skiftede og var med til at få evaluatorrollen til at skifte. 

Samtidig var min egen hovedprioritering i begyndelsen at få et indholdsmæssigt indblik 
gennem interviews og observationer over hele feltet. 'Feltet' var ganske overvældende: 
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Antallet af relevante aktører og miljøer, de indbyrdes forskelle mellem dem på næsten 
alle planer, og graden af foreløbighed og usikkerhed i deres indbyrdes relationer, foran-
kringer og opgaver. Denne prioritering var også medvirkende til, at der ikke kunne læg-
ges så omfattende kræfter i udviklingen af systematiske dialogfora, som kunne have for-
pligtet især projekterne til at medvirke til dataindsamlingen.  

Konsekvensen blev at min forskning fik et noget mere traditionelt og mindre aktionsforsk-
ningspræget tilsnit end det var forudset. Evaluator indsamlede 'data' af forskellig slags og 
meldte på særlige tidspunkter 'resultater' tilbage. De dialogfora og -forløb, som jeg be-
skriver nedenfor, var ikke uvæsentlige, men de fik heller den dominerende plads i forlø-
bet, som de var tiltænkt. 

En anden skævprioritering angår vægtningen af hhv. Sjakket og Tjek-Punkt. I udgangs-
punktet var Tjek-Punkt en økonomisk større satsning end Sjakkets Aktivitetscenter, altså 
en større 'andel' af Projekt Gadebørn. Omvendt var Sjakket som organisation mange 
gange større end Tjek-Punkt, havde langt flere målgruppeunge og repræsenterede på 
mere omfattende måder vigtige udviklingstendenser i socialt arbejde. I mange henseen-
der – metoder, problemer, brugere – rummede Sjakket så at sige både Tjek-Punkt og 
mere til. Gradvist i og også efter projektperioden har jeg erkendt at jeg reelt har prioriteret 
imellem de to projekter udfra den sidste af de to overvejelser – og at denne prioritering 
var berettiget.  

En sidste, og mindre heldig, skævvridning udgøres af den store tidsmæssige forskydning 
mellem projektperioden og udgivelsen af denne bog. Det har hele tiden været sværere 
end forudset for mig at organisere analysearbejdet pragmatisk rettet mod at gøre projek-
tet færdigt og afgrænset. En del af forklaringen er mine skiftende ansættelser og dermed 
sammenhængende orienteringspunkter og kontekster. En anden del den nævnte, at jeg i 
den periode i stigende grad orienteredes mod akademiske traditioner. Uanset forklarin-
gen har forsinkelsen gjort det sværere at fortsætte den dialogiske proces henover skrive-
perioden. 

Udgivelsen blev desuden forsinket et år af, at først Socialministeriet, og siden Statens 
Humanistiske Forskningsråd, overvejede om de skulle beville publikationsstøtte. 

2.2.3. Evalueringens praktiske former og materiale 

I det følgende vil jeg beskrive de konkrete, praktiske former, som evalueringen antog, det 
materiale, der kom ud af det, samt redegøre for nogle af de metode-overvejelser, der lå 
til grund for dem. 

Deltagerobservationer 

Bevæbnet med notesbog, kalender samt evt. baggrundspapirer brugte jeg en del tid på 
at være tilstede i Projekt Gadebørn. Situationer og begivenheder blev så vidt muligt note-
ret undervejs og/eller umiddelbart bagefter. Min deltagelse var generelt set styret af den 
etnografiske metodes vekslen mellem en uspecifik tilstedeværelse, som giver mulighed 
for, at observationer leder til nye hypoteser, og en iagttagelse af fænomener, hvis rele-
vans på forhånd var udpeget.  

Omfanget var svingende, bl.a. af hensyn til mine øvrige ansættelser, skriveperioder m.v. 
Gennemsnitligt gennem projektperioden gik ca. en ugedag 'i feltet'. Jeg havde ikke mu-
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lighed for at deltage i projekterne i længere sammenhængende tidsperioder, hvilket ville 
have været en klar fordel m.h.t. etnografisk indblik, især på 'gulvplan' i projekterne.  

Jeg overværede to ret forskellige slags situationer: Dels strukturerede og forhåndsaftalte 
begivenheder (som møder), og dels de uspecifikke og ikke på forhånd strukturerede for-
teelser i væresteder og miljøer. En del af min deltagerobservation var forhåndsaftalt. Det 
gjaldt især ved møder mellem professionelle, samt i Tjek-Punkt, for hvem situations-
kontrollen var særligt fagligt afgørende.  

Der var naturligvis tider og steder, som jeg på forhånd var nægtet adgang til: Tjek-Punkts 
opsøgende arbejde blev hele vejen igennem vurderet til at være for følsomt og personaf-
hængigt til at en evaluator – som ikke ville/kunne forpligte sig til at indgå i egentlige frivil-
lige vagter – kunne være med uden at forstyrre arbejdet til belastning for de unge. Både 
Sjakkets og Tjek-Punkts supervision var lukket for at afskærme supervisionsrummet fra 
evalueringens kontrolaspekter.  

I Tjek-Punkt var min tilstedeværelse i butikken – i alt 22 gange – af generel karakter. Jeg 
var med i det offentlige rum på en så lidet påfaldende måde som muligt. Det indebar at 
redegøre for formålet med min tilstedeværelse og indimellem også diskutere med de un-
ge og/eller medarbejdere/frivillige, men uden at det blev til egentlige interviews. Det inde-
bar også at deltage i TV-kigning, madlavning, spisning og oprydning, alt efter hvor jeg var 
mindst i vejen og samtidig var med hvor der skete noget interessant. Det var en særlig 
balancegang fordi Tjek-Punkt var så småt (se beskrivelsen s. 73). De unges fortrolighed 
blev beskyttet. Jeg kunne kun deltage i fortrolige interaktioner med den enkelte unges 
eksplicitte accept. Tjek-Punkts medarbejdere var generelt set utrolig opmærksomme og 
hjælpsomme med at gøre min tilstedeværelse forståelig for de unge og at introducere 
mig m.h.p. evt. at aftale interviews.  

Af de mere strukturerede forteelser overværede jeg i Tjek-Punkt 14 personalemøder, 12 
overlapningsmøder, 9 bestyrelsesmøder samt enkelte ad-hoc-samarbejdsmøder og et 
par gange, hvor medarbejdere fra Tjek-Punkt informerede/underviste om Tjek-Punkts 
arbejde. 

I Sjakket var miljøet generelt langt større og mindre tæt kontrolleret. Også her var res-
sourcepersonerne generelt set hjælpsomme formidlere, men der var tale om en gradvis 
proces, hvor Sjakkets deltagere i større eller mindre grad fik personlig tillid til mig og fik 
forholdt sig til min rolle. For Sjakket var denne proces i begyndelsen (efterår 1993) tæt 
forbundet med diskussionerne om samarbejdsforholdet til Kommunen – nogle mente at 
evalueringen var en uting, der både symboliserede og var en praktisk del af en af-
hængighed af systemet, som ødelagde Sjakket. Jeg fik i denne periode øgenavnet 'Spi-
on-Nissen'. Selvom der hele perioden igennem fandtes modstandere af Projekt Gade-
børn og dermed evalueringen, så blev fronterne generelt set blødt meget op, dels i kraft 
af det personlige kendskab, dels fordi Projekt Gadebørn blev en fuldbyrdet kendsgerning. 

Størsteparten af min deltagerobservation i Sjakket var forbundet med bestemte ærinder. 
Det gælder også den ufokuserede tilstedeværelse, på den måde, at jeg blev hængende 
efter et interview, et møde eller lignende. Omvendt var min ufokuserede tilstedeværelse i 
nogle perioder også et middel til at få kontakt med målgruppeunge med henblik på inter-
views. Herudover var der perioder, hvor jeg oplevede et generelt behov for at komme 
mere ind på livet af dagligdagen, typisk efter en forudgående periode med lidt for 'tynd' 
dækning, og derfor satte et par dage af til generel deltagerobservation. 
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Jeg søgte at balancere min deltagerobservation i Sjakket mellem Sjakkets livsrytmer, 
projektgrupper, aktivitetstyper m.v. På den ene side den rutineprægede 'dagligdag', på 
den anden side de hektiske aktiviteter omkring festivaler m.v.; på den ene side Sjakkets 
'egne' miljøer, på den anden side de aktiviteter udenfor Sjakket, som Sjakket var med i; 
på den ene side 'Nørrebrogade 56', på den anden side 'Shoppen'; på den ene side Sjak-
kets base, på den anden side de nye målgruppeunge på Nørrebro. 

Ved siden af min egen tilstedeværelse i Sjakket hentede jeg viden fra Lotte Huniches 
projekt. Hun udførte en relativt omfattende ustruktureret deltagerobservation i Sjakket, i 
bilværkstedsgruppen i foråret 1995, og i Fabrikken i foråret 1996.  

Af de mere strukturerede faste begivenheder var jeg i Sjakket med til 24 Fællesmøder, 9 
Kontaktgruppemøder og 5 lokalemøder. 

Dertil kom en række ad-hoc-møder i og omkring Sjakket: 
• 4 samarbejdsmøder mellem professionelle omkring gruppen af unge i Torsgade; 
• forberedelsesmøder op til Kend din Plads festivalen på Blågårds Plads i sommeren 

1994; 
• rækken af såkaldte 'Pædagogisk Diskussionsgruppe' møder i løbet af 1994 
• 3 diskussionsmøder, der indgik som forarbejde til Lene Byriels bog om Sjakket (1995) 

Sjakkets Aktivitetscenter blev – udover et par ad hoc møder i Socialdirektoratet – dækket 
af min deltagelse i 10 bestyrelsesmøder. 

På Projekt Gadebørns fælles niveau deltog jeg i Styregruppens møder (8 ud af i alt 10 i 
projektperioden), samt en række møder i KooMis-forum (ca. hver anden måned fra for-
året 1994 og frem. Dertil kom en række ad hoc møder, især om case manager funktio-
nen.  

Alle disse deltagerobservationer er beskrevet i form af noter, som dels er taget på stedet 
(især når det gælder møder), og dels er skrevet umiddelbart efter (især hvad angår de 
ustrukturerede tilstedeværelser). 

Interviews 

Jeg foretog i alt 145 interviews med alle slags aktører i og omkring Projekt Gadebørn.  

I almindelighed var disse interviews samtaler under 4 øjne, fortrolige og uforstyrrede. Et 
mindre antal interviews havde flere respondenter ad gangen. Alle interviews blev noteret 
og de fleste (122 ud af 145, herunder alle interviews med målgruppeunge) optaget på 
lydbånd efter aftale med de interviewede. 

Båndene med interviews med de unge blev siden udskrevet i deres helhed. Øvrige bånd-
optagelser blev anvendt som støtte til mine noter.  

Mine interviews var semistrukturerede. Det vil sige, at jeg havde defineret bestemte te-
maer på forhånd som væsentlige, men i øvrigt lod samtalens forløb og de præcise formu-
leringer afhænge af situationen.  

Generelt var interviewenes udgangspunkt dobbelt: På den ene side var de alment konsti-
tueret som aktørperspektiver i evalueringen af Projekt Gadebørn; på den anden side var 
det situeret i tid og sted, således at bestemte begivenheder, forløb og temaer trådte frem 
som særligt aktuelt relevante, og som prismer, hvorigennem de almene problemstillinger 
blev behandlet. Begge dele søgte jeg at gøre tydeligt, dels ved at redegøre grundigt for 



 

56                                                                                                          Morten Nissen 

Evalueringen: Organisation, forløb og materiale 

interviewets placering i evalueringen, samt mine grunde til at stille de spørgsmål, som jeg 
stillede, dels ved eksplicit at spørge til situationen omkring os, helt aktuelle begivenheder 
osv. 

Det var også et generelt træk, at jeg søgte at sætte perspektiver og synsvinkler op over-
for hinanden. Ofte begrundede jeg et spørgsmål med en – som regel anonym – henvis-
ning til et synspunkt, jeg havde hørt fra anden side, eller som jeg selv tænkte kunne være 
relevant. Hensigten hermed var dels, at udsagnenes placering i en argumentation, som 
støtte til dette eller modvægt til hint synspunkt, blev direkte synligt for den interviewede 
og i selve det empiriske materiale, og dels, at relationerne mellem aktørerne i feltet kun-
ne træde tydeligere frem. 

Interviews med målgruppe-unge 

Jeg foretog i alt 36 interviews med 31 'målgruppe-unge'. I Tjek-Punkt 13 interviews med 
11 unge, i Sjakket 23 interviews med 20 unge. 5 unge blev interviewet flere gange - 1 i 
Tjek-Punkt (4 gange) og 4 i Sjakket (én 3 gange og tre 2 gange) 4 unge var eller havde 
været deltagere både i Sjakket og Tjek-Punkt, og blev interviewet om begge projekter. I 
alt 6 unge, 4 i Sjakket og 2 i Tjek-Punkt, blev interviewet sammen 2 og 2.  

Det var noget af en udfordring at skaffe dette materiale, og det kan ikke betragtes som 
fuldstændigt.  

Mange af de unge i Projekt Gadebørn var svære at træffe og endnu sværere at træffe 
aftaler med. De unges omskiftelighed og min egen kalenderbaserede hverdag passede 
dårligt sammen. Den største hindring var imidlertid nok, at mange af de unge simpelthen 
stod i akutte nødsituationer og på forskellige måder ikke havde overskud til interviews. 
Det pædagogiske arbejde og omsorgen kom naturligvis i første række, og ofte var der 
ganske enkelt ikke flere rækker! Endvidere var der en del unge, som simpelthen kun 
kunne fås i tale gennem den form for vedholdende opsøgende arbejde, som projekterne 
udførte – og som jeg hverken var i stand eller parat til. 

En lidt anden dimension var de unges parathed til at blive interviewet. Få nærede egent-
lig modvilje, men mange var usikre og havde negative erfaringer med at blive interviewet, 
især fra møder med journalister. En del var (formentlig og ifølge projektmedarbejderne) 
bekymrede for, hvad deres udsagn ville blive brugt til, og havde en rutinemæssig og ge-
nerelt set velbegrundet tilknappethed. Her var som nævnt projektmedarbejdere og res-
sourcepersoner uhyre behjælpelige med at knytte kontakter m.v., men der stod alligevel 
hindringer tilbage.  

Derudover var interviewets form mere nærliggende for nogle unge end for andre. Især i 
Sjakket var dette felt meget varieret. De institutionsvante og refleksive, især kvindelige, 
brugere, som opfattede Sjakket som en afgrænset enhed, faldt lige ind i formen, mens 
især de mandlige, 'nye målgrupper', som ikke var vante med denne form for 'samtaler om 
sig selv', og for hvem Sjakket primært var en del af et lokalt netværk, fandt den kunstig. 

Overfor de unge lagde jeg særlig vægt på fortrolighed og anonymitet. De unge fik og un-
derskrev en samtykkeerklæring, hvoraf det fremgik, at de kunne trække sig ud af under-
søgelsen, og ville blive spurgt, inden deres – anonymiserede – udsagn blev offentliggjort. 
De blev desuden i særlige tilfælde spurgt om tilladelse til at indhente bestemte oplysnin-
ger fra bestemte andre personer eller institutioner om dem, således at den unge selv var 
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nøgleperson i sin 'sag' i evalueringen. For unge under 18 år blev forældres samtykke 
desuden indhentet hvis jeg skulle have indsigt i bistandssager.  

Mine interviews med de unge tog udgangspunkt i deres deltagelse i projektet. Jeg bad fra 
starten den unge beskrive og vurdere sit forløb som deltager. Fra dette udgangspunkt 
eftersøgte jeg grunde og baggrunde ved at søge udad i tid og rum på en måde, der fore-
kom relevant i forhold til evalueringsinterviewets generelle formål. Således blev den un-
ges livshistorie kun spurgt til i det omfang, den begrundede handlinger eller holdninger – 
og naturligvis kun i den udstrækning, den unge selv fandt det relevant. Det havde også 
den vægtige etiske begrundelse, at der ofte var tale om mennesker i umiddelbare nødsi-
tuationer, og mennesker, der af loyalitet overfor projekterne eller under indtryk af min / 
evalueringens autoritet alt for let kunne lokkes til at fremlægge smertefulde livserfaringer 
og bagefter være utrygge ved deres anvendelse. 

De unge, jeg interviewede flere gange, kunne dels fortælle om forløb og udviklingspro-
cesser, dels bidrage til en mere dybtgående forståelse af temaer, som blev rejst i det før-
ste interview. Desuden gjaldt det for mange af de unge, som jeg kun interviewede én 
gang, at mit kendskab til dem udvidedes og min forståelse af interviewet blev kvalificeret 
af at jeg mødte dem ved deltagerobservationer både før og efter interviewet.  

Øvrige interviews 

De 110 øvrige interviews var fordelt som det fremgår af tabel 1, s. 449. 

Min systematik ved udvælgelse af interviewpersoner var den følgende. Jeg identificerede 
en række aktører, som det var hensigtsmæsigt under alle omstændigheder at interviewe: 
� projektlederne 
� case manageren 
� medarbejdere i Tjek-Punkt 
� frivillige i Tjek-Punkt 
� ressourcepersoner i Sjakket 
� medlemmer af bestyrelser og Styregruppe 

Med disse aktører søgte jeg at 'følge med' og dække dem, der var. Det lykkedes i det 
store hele – idet dog mine 5 interviews med 4 frivillige i Tjek-Punkt ikke dækkede alle, og 
også generelt set er et snævert materiale. Sjakkets ressourcepersoner var desuden i sa-
gens natur en uskarpt afgrænset kategori. 

Projektlederne og case manageren søgte jeg at holde et løbende samarbejdsforhold til. 
Herom mere nedenfor. De her nævnte tal angår egentlige interviews dokumenteret med 
specifikke bånd og/eller noter. 

Jeg interviewede bestyrelsesrepræsentanterne 2 gange hver, så de både kunne bidrage 
med et fremadskuende og et tilbageskuende perspektiv på projektperioden. De fleste 
medarbejdere/ressourcepersoner blev også interviewet 2 gange – personudskiftning 
umuliggjorde at gøre det med alle – for at kunne kontrastere forventninger med erfaringer 
og få en fornemmelse af tidsforløbet i projekterne. 

Dernæst blev interviewpersoner udpeget udfra de problemstillinger, som dukkede op i 
processen.  

En del samarbejdspartnere og øvrige aktører kunne identificeres som generelt relevante 
udfra de af projekternes samarbejdsflader, som jeg undersøgte. Det gjaldt f.eks. Sjakkets 
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'søsterprojekter' på Nørrebro og de institutioner, som Tjek-Punkt oftest samarbejdede 
med. 

En anden del af aktørerne trådte ind i billedet i forbindelse med konkrete sager eller for-
løb, som jeg fulgte. Jeg interviewede bredt rundt blandt involverede professionelle i to 
individuelle sager, den ene i Tjek-Punkt, den anden i både Sjakket og Tjek-Punkt. Og jeg 
interviewede de samarbejdspartnere der var involveret i sagen om 'Torsgade-drengene', 
da jeg fulgte det arbejde.  

Oveni alt dette kommer, at ialt 33 interviews blev foretaget af de studerende, som jeg 
samarbejdede med i projektet. Indhold og fremgangsmåde i disse interviews kan læses i 
deres specialer (Huniche, 1997, Kousholt & Bostrup, 1998). Huniche spurgte især til de 
unges livsforløb og livsførelse i Sjakkets bilværksted og Fabrikken; Kousholt og Bostrup 
interviewede aktører i og omkring KooMis forum samt et antal behandlere, brugere og 
potentielle brugere af narkobehandlingssystemet, og de interviews drejede sig primært 
om narkobehandlingen og dens mulige forbedring. 

Hvem jeg ikke fik interviewet 

145 interviews er mange, men feltet var også temmelig stort, og der var også mange in-
terviews, som jeg ikke fik foretaget. Her er en (sikkert ufuldstændig) liste over de (typer 
af) aktører, som jeg med fordel kunne have valgt også at interviewe: 

Kriminalforsorgen, som havde et samarbejde med både Sjakket og Tjek-Punkt i en lang 
række sager 

Ungdomsklubber på Nørrebro, som dels havde et samarbejds-, dels et konkurrencefor-
hold til Sjakket og til de projekter, der knopskød fra det 

Øvrige aktører på Nørrebro som politi, skoler, kirke, idrætsforening m.fl. 

Netværkspersoner i Tjek-Punkts opsøgende arbejde – som værtshusejere, Christianias 
pushere m.fl. 

Der var også nogle typer af aktører, som sagtens kunne have været dækket bredere og 
med flere interviews: 

Sagsbehandlere – jeg fik kun interviewet 4 kommunale sagsbehandlere. Deres perspek-
tiver var værdifulde og lærerige, og det kunne have været relevant at få mange flere 
af dem repræsenteret. Jeg forberedte en spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbe-
handlere ved slutningen af perioden, men måtte opgive af økonomiske grunde 

Pårørende – en enkelt mor blev det til. I betragtning af den rolle, som familier og familie-
konflikter spillede i de unges liv – ikke mindst iflg. dem selv – så var dette en stor be-
grænsning i forhold til at forstå de unges deltagerpræmisser på anden måde end 'in-
defra' projekterne selv. 

Disse sidste to begrænsninger afspejler mine ovenfor nævnte vanskeligheder med at 
komme tæt på de enkelte unge – eller, sagt på en anden måde, min prioritering af hele 
feltet af aktører, og de praktiske og etiske begrænsninger i hvad jeg ulejligede de unge 
med – fordi de krævede den unges aktive deltagelse som nøgleperson. 
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Dialogfora og dialogmøder 

En del af mine møder med Projekt Gadebørns aktører havde en anden og mere gensidig 
karakter end interviews. Her var der tale om handlesammenhænge, hvor jeg mere direkte 
bidrog med perspektiver og analyser, og hvor mit evalueringsprojekt trådte mere eksplicit 
frem. Som nævnt ovenfor vurderer jeg selv, at denne 'dialogiske' tilgang blev prioriteret 
for lavt gennem projektet som helhed. Det følgende skal imidlertid også give indtryk af, at 
den ikke var helt fraværende. 

Mine møder med de to projektledere samt case manageren havde de fleste gange ikke 
karakter af interviews, men snarere en løbende justering af et samarbejdsforhold og en 
gensidig udveksling af informationer og synspunkter. Til udvikling eller vedligeholdelse af 
sådanne samarbejdsrelationer er gensidigheden vigtig. Det er naturligvis en balancegang 
for en evaluator at blive formidler af konkret information. Jeg tilstræbte hvad det angår så 
megen åbenhed som muligt og prioriterede loyalitet overfor projekterne – og sørgede for 
ikke at gengive fortrolig information.  

I forhold til hele Projekt Gadebørn meldte jeg mere systematisk tilbage til feltets professi-
onelle aktører ved 5 lejligheder: 

• I marts 1994 gav jeg en foreløbig skriftlig status over antal brugere i de to projekter23 
samt mine evalueringsaktiviteter til Styregruppen. 

• I oktober 1994 skrev jeg en samlet status over Projekt Gadebørn til Styregruppen. 
Den blev senere også afgivet til evaluatornetværket og (dermed) Socialministeriet. 

• Forud for midtvejskonferencen i januar 1995 tilsendtes alle den skriftlige status fra 
oktober 1994, et teoretisk oplæg, der udgjorde et forarbejde til kapitel 4.1 i denne bog, 
og en beretning over det udførte evalueringsarbejde. På konferencen indledte jeg te-
madrøftelser med diskussionsoplæg, som blev nedskrevet og efter konferencen blev 
udsendt til alle. 

• I oktober 1995 udsendte jeg en midtvejsevaluerings-rapport 

• I juni 1996 bidrog jeg med skriftlige oplæg til diskussionerne om organisationsformer 
for Projekt Gadebørn ved afslutningen af projektperioden 

I januar 1995 arrangerede jeg midtvejskonference for hele Projekt Gadebørn, dvs. besty-
relsesmedlemmer, medarbejdere/ressourcepersoner og tilknyttede forskere, i alt 40 per-
soner. Konferencen blev forberedt af mig, men efter møder herom med Tjek-Punkts og 
Sjakkets medarbejdere/ressourcepersoner. Den var sammensat af plenumforedrag og 
temadrøftelser. Temadrøftelserne foregik i to omgange i 3 grupper, hvoraf de to var 
sammensat af medarbejder/ressourcepersoner, den tredje (gruppe c) af bestyrelsesmed-
lemmer. De blev modereret af Erik Axel, Helle Brynjolf Pedersen, Lotte Huniche og mig 
selv, optaget på lydbånd og siden udskrevet. De seks temaer var:  

• 1a: Opsøgende arbejde – hvem, hvor, hvordan? 
• 1b: Hvordan mødes de hårdest ramte unge på egne præmisser? 
• 1c: Målgruppen i relation til øvrige opgaver i det sociale arbejde 
• 2a: Frivillige – hjælp som selvhjælp? 

                                            
23 Denne rapportering var en dårlig idé, også selvom jeg 'fik lov' af projekterne, og heldigvis overtog pro-
jektlederne selv dette 'hverv' herefter 
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• 2b: Brobygning – hvor ligger barriererne i systemet? 
• 2c: Partnerskab som forvaltningsmetode og udviklingsredskab 

Temaerne var bestemt, dels af projektfolkenes interesse i fælles diskussioner, dels af 
mine egne ønsker om at fremhæve bestemte problemstillinger. 

Jeg arrangerede to fælles møder mellem de to projekters medarbejdere/deltagere, i fe-
bruar og i marts 1994. Til disse møder lavede jeg skriftlige diskussionsoplæg og var mø-
deleder. De blev efter ønske fra Tjek-Punkts leder ikke båndoptaget. Her var temaet pri-
mært brobygningsproblemer; i denne periode stod begge projekter med vanskeligheder i 
samarbejdet med narkobehandlingssystemet. 

Med udgangspunkt oprindeligt i diskussioner på et samarbejdsmøde mellem Tjek-Punkt, 
Sjakket og Døgnkontakten i november 1993 tog Døgnkontakten initiativ til møderækken 
KooMis – koordineringsforum om behandling af unge misbrugere. Også her spillede jeg 
en aktiv rolle, bl.a. ved at jeg dokumenterede antallet af behandlingstrængende unge 
misbrugere kendt i systemet, og var med til at indkredse problemstillinger og målsætnin-
ger for brugerundersøgelsen. Det er beskrevet nærmere i kapitel 3.5.3. 

Specielt i forhold til Sjakket opstod det problem med tanken om praksisforskning, at der – 
udover lederen – ikke rigtigt var nogen organer eller instanser, der kunne reflektere på 
Sjakkets vegne. På sin vis foregik sådanne refleksionsprocesser overalt og hele tiden, 
udsprang af konkrete situationer, hvilket på godt og ondt i sig selv var en vigtig side af 
Sjakkets opbygning og pædagogiske metode. Det var generelt uhyre svært at pinde ud 
på en formaliseret måde, og det blev sjældent klart skelnet, endsige adskilt fra selve de 
pædagogiske og lokalkulturelle processer. Der var tre undtagelser fra det, hvor jeg bidrog 
mere omfattende. 

I (foråret) 1994 deltog jeg som nævnt i en række møder ved navn Pædagogisk Diskussi-
onsgruppe. Et af flere formål med at etablere denne aktivitet var mit ønske om at diskute-
re pædagogisk metode med Sjakkets deltagere. Det blev til et ujævnt forløb med ca. en 
halv snes møder henover knapt et år. Jeg indgik i diskussionerne, og et par gange var 
det specielt mig, der var ’på’ (med oplæg til diskussion om opsøgende arbejde og om 
kvalifikationer). 

Sjakkets Aktivitetscenter var naturligvis et sted, hvor Sjakkets selvbevidsthed måtte ud-
trykkes. I Sjakkets Aktivitetscenters bestyrelse bidrog jeg i juni 1995 og i juni 1996 med 
mundtlige og skriftlige oplæg til diskussion. Det første handlede generelt om Sjakkets 
pædagogiske metode, det andet særligt om Sjakkets forhold til lokalmiljøet og konse-
kvenserne af udflytningen til Fabrikken. 

I slutningen af 1994, efter et bestyrelsesmøde i Sjakkets Aktivitetscenter, hvor Søren 
Magnussen fremlagde en oversigt over Sjakkets aktiviteter, som forvirrede forsamlingen, 
tilbød jeg at lave en egentlig organisationsbeskrivelse sammen med en gruppe interesse-
rede i Sjakket. Gennem 1995 blev det til et igen særdeles ujævnt forløb, som tydeligt vi-
ste at Sjakket ikke var gearet til at reflektere sin opbygning i abstrakt form, dvs. løsrevet 
fra konkrete diskussioner og beslutninger. En lille håndfuld ressourcepersoner var nys-
gerrige og diskussionslystne, men kunne/ville ikke prioritere det systematisk; i stedet 
brugte jeg møderne som anledning til at skrive og formidle de første udgaver af den be-
skrivelse og analyse af Sjakket, som kan læses i kapitel 3.3.  

Endelig har jeg holdt møder med medarbejdere i Tjek-Punkt og ressourcepersoner i 
Sjakket, hvor vi har diskuteret tidligere udgaver af dele af denne bog. I begge projekterne 
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har man forholdt sig seriøst, konstruktivt kritisk ved disse møder, og de har haft stor be-
tydning for mit videre arbejde med teksterne. 

Optællinger 

Ved starten af projektforløbet aftalte jeg med begge de to projekter, at en optælling af 
brugere var en del af samarbejdet omkring evalueringen. Der var ikke tale om nogen 
avanceret statistik til brug for årsagsanalyser, og heller ikke en opgørelse til brug for le-
delsen – oplysninger blev kun videregivet ’opad’ i systemet efter aftale med projekterne – 
men blot om data til underbygning af proportionsfornemmelser. Konkret aftalte vi flg. 
fremgangsmåde: Hver målgruppeung skulle forsynes med et fast nummer, som skulle 
forblive det samme. Hver tredje måned skulle projektet så notere de numre, de havde 
indskrevet, og for hvert nummer desuden tilføje: Køn, alder, hjemkommune og hvilke ak-
tiviteter eller ydelser, vedkommende havde haft andel i. På den måde ville optællingen, 
uden at overtræde de unges anonymitet, tillade at omfang, proportioner og mønstre i de 
enkelte unges brug af projekterne kunne opgøres. Men optællingen viste sig at være 
vanskelig for de to projekter.  

I Sjakket deltog jeg i ophedede diskussioner i efteråret 1993, som var tæt forbundet med 
den stadig varme debat om Sjakkets samarbejde med stat og kommune, og som symbo-
liserede utrygheden ved den kontrol, der lå i evalueringen. Bl.a. talte en stærkt engageret 
målgruppeung imod statistikken fordi han ikke ville "gøres til et nummer"24. Lederens og 
andre centrale ressourcepersoners fortale, samt bevidstheden om at det stadig var Sjak-
ket, der styrede forbindelsen mellem navn og nummer, bevirkede imidlertid, at Fælles-
mødet besluttede at gå med på idéen. I praksis har Sjakkets leder simpelthen hver tredje 
måned skrevet en liste i hånden på et stykke papir udfra sit personlige kendskab til hver 
enkel målgruppeung og hans eller hendes gøren og laden. Generelt er det mit indtryk, at 
de nussede håndskrevne papirer afspejlede en realitet. Når jeg havde mulighed for at 
'krydstjekke' oplysningerne – og det havde jeg ofte, f.eks. gennem interviews med de un-
ge eller deltagerobservationer – så stemte de.  

Det er disse lister, der danner grundlag for tabellerne i kapitel 5.2. Frem til marts 1995 
rummede de oplysninger om køn, alder og deltagelse i aktiviteter, herefter kun køn og 
alder. Sporadisk rummede de tillige oplysninger om hjemkommune og samarbejdspart-
nere, og disse tal har jeg brugt til skøn og generelle udsagn – men ikke til egentlige op-
tællinger.  

I Tjek-Punkt bestod vanskeligheden i, at projektet selv lavede statistik (se Pedersen, 
1997), efter et lidt andet design, og aldrig fik prioriteret at give mig de aftalte oplysninger. 
Den væsentligste forskel er, at Tjek-Punkts statistik ikke bygger på et nummersystem og 
derfor heller ikke tillader registrering af brugermønstre. F.eks. viser den ikke noget om, 
hvorvidt en 'sag' er en gammel kending, der dukker op igen, eller en helt ny bruger. Her 
ville en samarbejdning af vores anstrengelser have været en rigtig god idé.  

                                            
24 Argumentet er ikke så naivt, som det måske lyder. Hvis Sjakket reelt skulle styres efter fremmødestatis-
tikker, så ville det faktisk indebære en standardisering af deltagelsesforhold i deres betydning for beslut-
ninger i Sjakket, og dvs. at den enkeltes identitet som deltager ville blive gjort til et nummer. 
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Lidt om databehandlingen 

Som det fremgår af ovenstående, har jeg (haft) adgang til et meget omfattende materia-
le. Udover materialet fra alle de nævnte aktiviteter blev jeg løbende forsynet med doku-
menter: Referater fra bestyrelses- og Styregruppe-møder, som jeg ikke selv deltog i, og 
diverse materialer især fra Sjakket og omegn. Materialets omfang indebærer naturligvis 
også, at dybden i analysen af det er varierende.  

Materialet er indgået i den løbende proces med at udvikle analyserne og beskrivelserne, 
dels undervejs gennem projektperioden, dels en gang mere efterfølgende under skriv-
ningen af denne bog og de artikler, der refererer til Projekt Gadebørn. Som hovedregel 
har jeg pioriteret mine brugerinterviews højst som materiale. De er alle udskrevet på pa-
pir og gennemarbejdet flere gange m.h.p. hvilke temaer og hypoteser, de giver anledning 
til. Herudover er udvælgelsen af materiale til nærmere analyse sket i en vekselvirkning 
mellem hypotesedannelse og dokumentation. 

Som allerede nævnt brugte jeg at bidrage aktivt med informationer, vurderinger og hypo-
teser eller mulige analysevinkler, ikke blot i dertil indrettede dialogfora, men også i inter-
views, deltagerobservationer m.v.  På den måde fik jeg i en vis udstrækning alle de invol-
verede aktørers hjælp også ved bearbejdningen af materialet. Analyserne er således be-
tragtet selv blevet til som indlæg i en fortløbende diskussion om hvordan Projekt Gade-
børn skal forstås, i den smeltedigel, som jeg i sidste kapitel omtalte som 'reference-
transformation'.  

 
 



 

 

 

TREDJE DEL: TVÆRSNIT OG FO R-
LØB 

 

 

 

 

 

Det dramatiske teater finder spænding ved historiens udgang, det episke ved dens gang. 
(…)  

Det dramatiske teaters tilskuer siger: Ja, det genkender jeg. Sådan er jeg. Det er kun natur-
ligt. Sådan vil det altid være. Dette menneskes lidelse ryster mig, fordi der ingen udvej er for 
ham. Dette er stor kunst: Alting er selvfølgeligt. Jeg græder med de grædende, griner med 
de grinende. 

Det episke teaters tilskuer siger: Det troede jeg ikke. Sådan kan man da ikke gøre. Dette er 
højst ejendommeligt, næsten ubegribeligt. Det må ophøre. Dette menneskes lidelse ryster 
mig, fordi  der dog var en udvej for ham. Dette er stor kunst: Intet er selvfølgeligt. Jeg griner 
ad de grædende, græder over de grinende. 

Bertolt Brecht: Vergnügungstheater oder Lehrtheater? 1936 

 

 

 

 

Denne tredje del af bogen udgør som nævnt et forsøg på at beskrive, forstå og vurdere 
Projekt Gadebørn indenfor dets egen systematik.  

Kapitel 3.1. beskriver først generelt hvordan Projekt Gadebørn blev til. 

Projekt Gadebørn bestod først og fremmest af Tjek-Punkt og Sjakket(s Aktivitetscenter). 
De to organisationer forandrede sig meget, både under og efter projektperioden fra 1993-
1996.  

Beskrivelsen og analysen af de  to projekter i kapitel 3.2 og 3.3 har kronologisk set karak-
ter af tværsnit. Centrum for denne tværsnitsanalyse er ca. sommeren 1995. Første versi-
on af kapitlerne er oprindeligt skrevet som midtvejsevaluering og udsendt til projekterne i 
efteråret 1995. Siden da er de mange gange skrevet om. Dels har jeg revideret dem efter 
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mange gode kritikker fra de involverede, og dels har jeg i et vist omfang også rettet dem 
til i bagklogskabens lys. Men jeg har fastholdt ambitionen om et tværsnit. 

Denne fiksering af beskrivelsen og analysen på et bestemt (om end ikke knivskarpt af-
grænset) tidspunkt har til hensigt at fremstille en 'synkron' sammenhæng mellem de for-
skellige sider af sagen. Efter min opfattelse svarer dette tidspunkt omtrent til det, hvor de 
mest interessante perspektiver og problemstillinger kom til udtryk i projekterne, og det er 
det rigtige sted at lægge tværsnittet, når jeg skal hjælpe læseren med at sætte billeder på 
de pointer, som jeg diskuterer i næste del.  

Det er klart, at man ikke skal læse kapitlerne som gældende for, hvordan de to projekter 
fungerer i dag.  

De to projekter bliver ikke beskrevet på samme måde og i samme omfang. De er som 
organiseringer så forskellige, som man næsten kan forestille sig. Selvom Tjek-Punkt har 
brugt en væsentligt større andel af Projekt Gadebørns midler end Sjakkets Aktivitetscen-
ter har, så er Sjakket som organisation væsentligt større og mere kompleks end Tjek-
Punkt. Samtidig er der så perspektivrige pointer gemt i en nærmere diskussion af den 
måde at organisere og udføre socialt arbejde, som Sjakket og Sjakkets Aktivitetscenter 
repræsenterer, at jeg har fundet det hensigtsmæssigt at beskrive Sjakket væsentligt me-
re indgående end Tjek-Punkt. 

Kapitel 3.4 fortæller Sjakkets historie fra dets begyndelse til projektperiodens afslutning i 
1996. Begrundelsen for at beskrive Sjakkets historie særligt, bl.a. fremfor Tjek-Punkts, er 
at Sjakket, som 'bevægelse' og som hvad jeg vil kalde lokalkulturel organisation, i særlig 
grad kun er forståelig i sin konkrete historiske kontekst og udviklingsforløb.  

Kapitel 3.5 diskuterer Projekt Gadebørns fælles niveau i form af styringsformen og de 
vigtigste fælles tiltag.  

 



 

3.1. Projekt Gadebørns grundlæ ggelse 
 

Projekt Gadebørn blev til i 1993 i forbindelse med Socialministeriets såkaldte Storby-
pulje, også kaldet 50M-puljen (fordi den oprindeligt var på 50 mio. kr. om året). 50M-
puljen blev til som udmøntning af en forespørgselsdebat i Folketinget 1.12 1992 om "ini-
tiativer ... for hurtigst muligt at afhjælpe hjemløsheden og den sociale nød i storbyerne, 
herunder problemerne for de psykisk syge". Partierne bag forliget om Satsreguleringspul-
jen (alle undtagen Fremskridtspartiet) vedtog at afsætte de 50 mio. kr. årligt (året efter 
forhøjet til 70 mio.) fra denne pulje til særlige initiativer "for socialt udstødte personer, 
herunder personer med psykiske lidelser og misbrugsproblemer, primært i storbyerne", 
og der nævnes i handlingsplanen bl.a. "åbne væresteder, aktivitets-tilbud og opsøgende 
arbejde".  

Pengene blev ikke udbudt i generel licitation. I stedet blev de konkrete projekter til i en 
proces, hvor Ministeriet, kommunale og amtskommunale repræsentanter, og repræsen-
tanter for frivilligt socialt arbejde (SIND, Kirkens Korshær, Kontaktudvalget) inddroges og 
man på den baggrund besluttede den generelle fordelingsnøgle mellem geografiske om-
råder og arbejdsområder (Støtte- og kontaktpersoner, særlige botilbud, væresteder m.v.).  

’Gadebørns-problemet’ var et lille område, men med politisk bevågenhed på alle niveau-
er, bl.a. efter mediebegivenheden ’Gadebørns-høringen’ i 1991, den følgende ’Gade-
børns-rapport’, Juul & Ertmanns bog om Gadebørn i Storkøbenhavn, og flere TV-
udsendelser, så det var ikke overraskende, at Københavns Kommune havde et gade-
børnsprojekt med blandt forslagene til hvad en Storbypulje kunne bruges til. 

Der var en vis utilfredshed i Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforening med, at 
Københavns Kommune var tilgodeset med så stor en andel af midlerne, og formentlig var 
det som led i denne politiske proces, at man endte med også at beville 4.7 mio. kr. til et 
gadebørnsprojekt i Københavns Amt – selvom et sådant projekt ikke var udtænkt eller 
foreslået fra socialarbejdere eller embedsmænd i Amtet. I øvrigt fik Amtet aldrig iværksat 
projektet; efter et par års byrokratiske tovtrækkerier endte man med at sende pengene 
tilbage til Socialministeriet25. Eftersom en ret stor andel af de socialt udstødte med bopæl 
i Københavns Amt drager til Københavns Kommune og bruger dennes langt mere ud-
byggede sociale foranstaltninger for dem, kunne det i et alment socialpolitisk perspektiv 
have været interessant at få denne politiske proces nærmere belyst. 

Der var også blandt nogle kommunalpolitikere, incl. i Københavns Borgerrepræsentation, 
modvilje mod statens strategi med at gennemsætte en blød styring af kommunernes so-
cialpolitik ved at støtte udviklingsprojekter, hvis kommunale forankring og videreførelse er 
delvist sikret på forhånd gennem en aftale om samfinansiering. Selvom kommunerne 
altså i denne pulje (modsat f.eks. i SUM-programmet) var inddraget fra starten, så kunne 
man frygte, at de ’lette’ penge fra staten var attraktive nok til at styre den kommunale so-
cialpolitik og dermed undergrave det kommunale selvstyre. 

                                            
25 Iflg. interview med embedsmand i Københavns Amt Ole Thorbek xx 
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Herefter forhandlede man indenfor de enkelte områder videre om de enkelte projekter. 
Da der så ud til at blive afsat et beløb på ca. 5 mio. om året i tre år til et gadebørnspro-
jekt, satte man i Københavns Kommune Døgnkontakten for Børn og Unge til at udarbej-
de en projektskitse, og den rummede i store træk hvad der senere blev til Tjek-Punkts 
projektbeskrivelse26. Det var en udbygning af det opsøgende arbejde, som man i Døgn-
kontakten længe havde ønsket at lave, og som man havde haft gode erfaringer med i en 
kort periode i 199127,  og inddragelsen af KFBU som partner hang primært sammen med 
positive erfaringer og kendskab på et personligt plan. I denne tidlige fase havde man øn-
sker om at give Døgnkontakten som central visiterende instans en egentlig sagskompe-
tence, som kunne sikre de unges sager en såkaldt ’grøn bølge’ gennem systemet, men 
det måtte man opgive af hensyn til lokalkontorernes (øgede) kompetence. 

Fra Socialministeriet kom de to embedsfolk (Oscar Plougman og Anette Poulsen), tidligt i 
1993, til det første møde med Københavns Kommune med et idéoplæg, som opstiller det 
som et ufravigeligt krav, at der udover forvaltningen og en privat organisation også delta-
ger en selvejende frivillig forening, og som direkte nævner Sjakket som mulig partner. 
Parterne kendte hinanden og var iøvrigt fagligt meget på linie med hinanden, men det ser 
ud til, at det var ministeriets folk, som kanaliserede Sjakket ind i Projekt Gadebørn: 

AP: Vi fanger også de politiske signaler. Lige omkring ministerskiftet skete forhandlinger om 
satsreguleringspuljen og hele udstødteprojektet. Den nye regering meldte kraftigt ud om 
indsatsen for de svageste, i hvilken retning går det, hvilke signaler? 

OP: F.eks. sagde den tdl. minister at private og frivillige skulle ind. 

AP: Og Sjakket var på mange måder ligesom fremme, i TV, i alle medier, der var interviews 
med dem, - alle var enige om, at de var spændende. 

OP: Fagligt kunne man være bange for, at det ville drukne i traditionelle ting, derfor pegede 
vi på Sjakket. Det har ligget i baghovedet hos os, at hvis man skal helt derud, så skal 
man have en organisation som Sjakket med, de havde lavet en masse aktiviteter, hvor 
man kunne se, at der kom en anden gruppe. (...) 

De (Københavns Kommune) kunne godt have sagt: Vi vil have et andet projekt ind. Det 
ville være OK. 

AP: Men der var politisk vilje til at det skulle være Sjakket. Også inden regeringsskiftet hav-
de Jytte Hilden talt for det. Man syntes det var prisværdigt arbejde.  

(Interview 29/11 1993) 

Der var imidlertid ikke af den grund tale om en tilfældig modestrømning28. Selvom Sjak-
kets mediearbejde, helt tilbage fra dets lancering på Gadebørnshøringen i 1991, har spil-
let en rolle for den politiske vægt bag tanken om at støtte Sjakket, så har embedsfolkene 
her et indblik i Sjakket og et bredt kendskab til indsatser for gadebørn. Beslutningen om 
at foreslå Sjakket støttet var fagligt underbygget. 

Københavns Kommunes embedsfolk ønskede på deres side at bevare kontrollen over 
gadebørnsprojektet og var i udgangspunktet temmelig skeptiske overfor frivillige initiativer 

                                            
26 Iflg interview med Lasse Gårdsøe og Bjarne Møller, august 1993 
27 Beskrevet i rapporten "Unge piger og Postitution", Døgnkontakten 1991 
28 Sådan som man kan læse det antydet hos Mørch & Jensen, 19xx 
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på dette felt, bl.a. på baggrund af erfaringer med 'Børnehotellet'29. Sjakket havde allerede 
forhandlet med Direktoratet om at blive godkendt som foranstaltning under §33, men var 
blevet afvist. Man foreslog at Sjakkets bevilling skulle administreres af Døgnkontakten og 
udbetales i forbindelse med enkeltsager, som man samarbejdede om – for at sikre 'for-
anstaltningsgrundlaget'30, men accepterede så til sidst Sjakkets fulde status som partner. 
Denne accept var selvsagt på forsøgsbasis og til gengæld for Sjakkets deltagelse i et 
tættere samarbejde end den entreprise, som de havde søgt om godkendelse til.  

Tjek-Punkt var såvidt jeg har fået oplyst ikke kontroversielt på noget tidspunkt i disse for-
handlinger. Nogle af aktørerne omkring Tjek-Punkts tilblivelse udtrykte bekymring for, at 
den meget 'liberale' tilgang til de unge, accepten af prostitution og misbrug, også i Tjek-
Punkts egne akutlejligheder, ville vække politisk røre, men den var i realiteten helt i tråd 
med de politiske tendenser, både på lands- og på by-plan. Det dristige i hele projektop-
lægget lå reelt snarere i måden hvorpå projekternes arbejde var modstillet det sociale 
system, især sagsbehandlerne. 

Projektbeskrivelsen fra april 1993 

I april 1993 forelå så fra Socialdirektoratet det endelige "Forslag til etablering af 2 projek-
ter for de mest udsatte unge i København med en model for et partnerskab mellem priva-
te og frivillige organisationer og Københavns Kommune". Den kom til at fungere som gyl-
dig projektbeskrivelse. Udover de to projekters mål, midler og organisation er et foreløbigt 
samlet budget stillet op, og dette budget rummer tillige en evaluator og en 'case mana-
ger'.  

Det sidste var et ønske fra Socialdirektoratet, bl.a. på baggrund af erfaringer fra Amster-
dam, om et bydækkende overblik over de vanskelige unges sager, som skulle kunne 
etableres og sikre koordination og fastholdelse på tværs af de unges omskiftelser. En 
nærmere beskrivelse af funktionen blev overladt til lederen af Døgnkontakten i samråd 
med de to projektledere. 

Projektbeskrivelsen indleder med en analyse af indsatsen overfor de mest truede unge 
med grundlag i generelle antagelser om ungdom og sociale problemer. Det er i sig selv 
bemærkelsesværdigt, og må ses i forbindelse med, at Socialdirektoratet kort forinden 
havde oprettet et særligt unge-afsnit og var i gang med at udvikle en ungdomspolitik31. 
Ungdommen beskrives som en "særlig tilværelsesform, som afskiller sig markant fra så-
vel barndommen som tilværelsen som voksen", en transformationsperiode præget af pa-
radokser, udviklingsmuligheder og risici, og som stiller særlige krav til sociale tiltag. I for-
længelse af denne forståelse udvikles opfattelsen af "de mest truede unge" - de har 
komplekse sociale problemer, men må ikke forstås udfra bestemte fremtrædelsesformer 
for disse problemer: 

"Den unge, der forsøger sig med stoffer, er endnu ikke fastlåst i en misbrugsidentitet. Den 
unge, der forsøger sig med at tjene penge på sit kønsliv, er endnu ikke fastlåst i en identitet 
som prostitueret. Derfor er det  ikke stoffer eller prostitution, men den unges almene sociale 
behov, der skal tages udgangspunkt i. Samtidig skal man holde sig for øje, at andre frem-

                                            
29 Iflg. interview med administrationschef Carsten Stæhr Nielsen, oktober 1993 
30 Iflg. interviews med Lasse Gårdsøe, Døgnkontakten, og Carsten Stæhr Nielsen 
31 Et foreløbigt udtryk for denne ungdomspolitik er optrykt i en embedsmandsrapport fra juni 1995 
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trædelsesformer, der umiddelbart ser faretruende ud, set ud fra et ungdomsperspektiv kan 
rumme udviklingsmuligheder. (...) Sammenfattende er det specielt i forhold til 'de tunge un-
ge' farligt at operere med et alt for fladt og endimensionelt normalitetsbegreb. Det gælder 
tværtimod om at skabe så brede og rummelige rammer som vel muligt".  

(Projektbeskrivelsen, s. 1) 

Dette udgangpunkt i det almene er vigtig, ikke blot som udtryk for et paradigme for udvik-
ling af socialt arbejde, men også for at markere en indsats, som organiseres i børn- og 
unge-regi i grænselandet til indsatsen overfor særlige grupper som stofmisbrugere, pro-
stituerede og kriminelle. 

Ungdomsperspektivet rettes kritisk mod de eksisterende hjælpetilbud – socialforvaltnin-
gen (sagsbehandlerne) for at være indrettet på de voksnes situation – med krav om at bo 
fast, at kunne overholde aftaler, drøfte langsigtede planer m.v. – og mod behandlingsin-
stitutionerne for enten at behandle de unge som børn, med fokus på regler og opdragel-
se, eller som voksne, med krav om motivation. Heroverfor siges de unge at have mere 
brug for "personer der kan rumme det ufærdige".  

Der er ikke gjort så meget ud af den kritiske diskussion af de eksisterende foranstaltnin-
ger, men udgangspunktet var – iflg. en af projektbeskrivelsens ophavsmænd32 – at man 
ville vende begrebet 'uanbringelige unge' om til at tale om 'uanvendelige institutioner'. En 
vigtig baggrund for projektbeskrivelsen er de erfaringer fra primært Døgnkontakten, som 
blev givet samlet udtryk med Søren Juuls og Bo Ertmanns bog Gadebørn i Stor-
københavn fra 199133. Her skildres socialforvaltningens og behandlingsinstitutionernes 
manglende evne til at arbejde med de mest truede unge i stærkt kritiske vendinger. Et 
hovedproblem er her, at systemet på grund af byrokrati og manglende vilje til at operere 
på de unges præmisser slet ikke opnår en anvendelig kontakt. 

Afgørende målsætning for Projekt Gadebørn bliver på den baggrund at bygge bro mel-
lem det sociale system og de unge: 

"Som supplement til det almene system i forhold til de mest truede unge, som ikke kan 
rummes i de etablerede systemer, er der navnlig behov for etablering af 1) et kontaktsted 
som kan møde de unge 'der hvor de befinder sig' og 2) etablering af aktiveringsformer, som 
er tilstrækkeligt 'nærværende' til at engagere de unge, jvnf. de nedenfor beskrevne projek-
ter." (s. 2-3) 

De unges mobilitet siges at tale for at man ser stort på distrikts- og by-grænser, og det 
antages, at en del af de unge som tilbudene skal være tilgængelige for, vil komme fra 
omegnskommunerne. 

Til sidst opridses en partnerskabsmodel, begrundet i at private organisationer har "ud-
spring i folkelige bevægelser, erfaring i arbejdet med frivillige, organisatorisk fleksibilitet 
etc." 

Opgavefordelingen er her, at den private organisation skal udføre opgaverne, mens det 
offentlige sikrer rammerne, kontrollerer at pengene bruges rigtigt, påtager sig ansvaret for 
at de unge kan komme videre i systemet, og sikrer en faglig udvikling for projekterne.  

                                            
32 Iflg. interview med Bjarne Møller, Døgnkontakten, august 1993 
33 Bo Ertmann havde været medarbejder i Døgnkontakten i flere år 
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Det forudsættes, uden nærmere kommentarer, "at der arbejdes med brugerindflydelse og 
brug af frivillige". Dette var, såvidt jeg har fået oplyst, alene en følge af det generelle poli-
tiske krav fra Socialministeriet. 

Organisatorisk foreslås "et koordinerende led i de enkelte partnerskabsmodeller" (dvs. 
bestyrelserne) og "at der arbejdes med udviklingfora, hvor de offentlige og private instan-
ser kan mødes forpligtende". 

Sjakkets Aktivitetscenter beskrives som en "aftale med Sjakket om etablering af aktive-
ringsprojekter", der kan møde de unge der hvor de er, konkurrere med gademiljøet, op-
bygge identitetsskabende rum, og arbejde med motivation og opbygge fleksible indivi-
dualiserede tilbud. Målgruppen er "unge mellem 15 og 18 år uden bæredygtige relationer 
til ansvarlige voksne". Tilbudene tænkes at være "varierede aktiveringstilbud, arbejds-
træningssteder/arbejdspladser", som er personlighedsmæssigt udviklende, struktureren-
de for liv og dagligdag, kontinuerlige forløb i dagdækkende aktiviteter. Deltagelse i Sjak-
kets Aktivitetscenter skal være led i en samlet plan for den unge, som også omfatter for-
anstaltninger som Sjakket ikke selv skal udføre, nemlig rådgivning, behandling, botilbud 
m.v. Der budgetteres med en leder og 4 medarbejdere i en ramme af ialt 1.65 mio. kr. 
om året. 

Tjek-Punkt beskrives som et "rådgivnings- og henvisningssted", som har til formål "at 
(gen-)etablere en brugbar relation ml. de mest belastede unge under 18 år og det sociale 
hjælpeapparat - med henblik på iværksættelse af relevant hjælp eller foranstaltning". 
Målgruppen er lidt tungere end Sjakkets, de "hårdest belastede", "unge i drift, med læn-
gerevarende institutionskarriere, og med symptomadfærd som prostitution, misbrug og 
kriminalitet". Arbejdsopgaverne beskrives som opsøgende arbejde i de unges miljøer, 
omsorgsarbejde, støtte og følgeskab med den unge ind i systemet, og rådgivende og 
henvisende arbejde. Der opereres med et kontor/butikslokale som har åbent et begræn-
set antal aftentimer, og lejligheder til akut overnatning som "platform for det videre arbej-
de med de unge", ialt sigtes mod 6 overnatningspladser. Projektet budgetteres til 2.65 
mio. kr./år, og der planlægges med en leder, 4½ uddannede og 3 uuddannede socialar-
bejdere, en deltids vicevært, og 5-10 frivillige. 

Af et vedlagt papir med overordnet organisationsplan og budget (som jeg fik tilsendt, men 
som de to projektbestyrelser ikke modtog), fremgår udover de to projekter en evaluator 
og en case manager til hver 250.000 kr. om året, hvilket ialt giver en ramme på 4.8 mio. 
kr. årligt34. De to fælles funktioner er ikke yderligere beskrevet på det fælles niveau, men 
de er nævnt i forbindelse med hver sit projekt.  

Evalueringsfunktionen indgår som selvstændigt punkt i aftalen med Sjakket, og beskrives 
dels som en procesevaluering, der følger projektet i hele forsøgsperioden, dels som ”en 
sikring af at deltagerne væsentligst hører hjemme i målgruppen”. I forbindelse med Tjek-
Punkt er der ikke beskrevet en evalueringsfunktion. 

                                            
34 Budgetteringen er i denne fase behæftet med fejl: Dels er rammen på kun 4.8 mio. fordi Socialministeriet 
har trukket 4% (=200.000) ud til evaluering, hvorfor evalueringsposten kun skulle figurere med 50.000 kr. 
Dels er de 250.000 kr. for lidt til fuldtids aflønning af en velkvalificeret socialarbejder plus pension, kon-
torudgifter m.v. Endelig er der ikke råd til 8 medarbejdere i Tjek-Punkts budgetramme. Tjek-Punkts budget 
kom på plads efter at bestyrelsen var udpeget, hvilket gav anledning til kritik af Socialdirektoratets håndter-
ing af forhandlingerne (man sendte en løs skitse ud som forhandlingsgrundlag uden først at have tjekket 
tallene). Budgettet for det samlede Projekt Gadebørn fremlagdes først i revideret form i oktober 1995. 
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Case manageren nævnes i tilknytning til Tjek-Punkt som en "casemaster/ konsulent-
funktion", der skal "sikre projektets juridiske og indholdsmæssige forankring og koordina-
tion med det offentlige system", og derfor "forudsættes placeret udenfor projektet". Funk-
tionen beskrives ikke i forbindelse med Sjakkets Aktivitetscenter og indgik ikke i den op-
rindelige aftale, som blev forhandlet med Sjakket, på anden måde end som et åbent til-
bud til Sjakket om konsultativ bistand fra "Døgnkontaktens case manager". I det vedlagte 
budgetpapir findes en note, hvorefter Tjek-Punkt skal "tildeles" 2/3 af case manageren.  

Det samme vedlagte papir nævner en "overordnet styregruppe" med administrationschef 
Carsten Stæhr Nielsen som formand. I den fælles projektbeskrivelse tales om "forplig-
tende udviklingsfora", i Sjakkets Aktivitetscenters om at være repræsenteret i den "udvik-
lingsgruppe, som etableres", og i Tjek-Punkts tales om en "styregruppe" for dette projekt, 
udover at der nedsættes en bestyrelse.  

Embedsmændene mente at have "lagt et guldæg" af internationalt format, både hvad 
angår organisationsmodellen og hvad angår fleksibiliteten og sammenhængen i indsat-
sen. 

De to bestyrelser konstituerede sig i april og maj 1993. De var blevet til på meget forskel-
lig vis. Tjek-Punkts bestyrelses sammensætning var Københavns Kommunes forslag. 
Først KFBU og siden (efter en kort søgefase) formanden Elsa Schmidt, blev anmodet om 
at træde ind på grundlag af et projektoplæg, som i hovedsagen lå fast. Sjakkets Aktivi-
tetscenters oplæg var forhandlet mellem kommunen og Sjakket, som desuden i perioden 
førte heftige interne diskussioner om det rimelige i at indgå fast aftale med kommunen. 
Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev opsøgt og indstillet af Sjakkets le-
der, hvorefter kommunen accepterede dem som lødige støtter til den faglige og kulturelle 
konfrontation mellem forvaltningen og den selvbestaltede bevægelse.  

Evaluator blev fundet på Socialdirektoratets initiativ, men til efterfølgende godkendelse i 
de to bestyrelser og i ministeriet. 

Sjakkets Aktivitetscenter kunne begynde arbejdet med det samme, 1. juni 1993, mens 
Tjek-Punkt skulle igennem en etableringsprocedure med ansættelser, lokaleleje, istand-
sætning m.v., før det kunne åbnes af socialministeren den 1. oktober 1993. 

 



 

3.2. Tjek-Punkt 
 

Der findes ingen uanbringelige unge. Men der er en del uanvendelige institutioner. 

 

                                                                         Bjarne Møller, Døgnkontakten, august 1993 
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3.2.1. Hvad er Tjek-Punkt 

Foranstaltning og projekt 

På de T-shirts og plakater, som Tjek-Punkt lod trykke i sommeren 1995 - og som er gen-
givet her på s. 71 - kan man se Tjek-Punkts arbejdsfunktion grafisk udtrykt. Øverst Tjek-
Punkts logo, der ligesom navnet antyder, at nogen tjekker noget af. Ganske som i sin tid 
på den berlinske grænsepost 'Checkpoint Charlie', som navnet er inspireret af35, bliver 
der både etableret forbindelse og holdt øje. Med Tjek-Punkt er der tjek på de unge, som 
ellers er udenfor systemets rækkevidde. Nedenunder en tegning af en dreng, som hug-
ger en habitklædt mands løftede pegefinger over med en motorsav: 'Drop fingeren!'  
Tjek-Punkt går på de unges vegne til angreb på systemets pegefingermoral. Den blod-
dryppende tegning er ligeså provokerende som logoet er gråt og diskret36.  

Tjek-Punkt er først og fremmest en særlig blanding mellem to ting: Dels er det et led i 
Københavns Kommunes system af hjælpeforanstaltninger for udsatte unge i København. 
Dels er det et selvstændigt forankret forsøg på at påvirke og reformere dette system. 
Denne blanding giver Tjek-Punkt en dobbeltrolle, som viser sig direkte i arbejdet med de 
unge. 

Tjek-Punkt etableres som led i et forsøg på at omlægge arbejdsformer og -strukturer i 
arbejdet med udsatte unge, ved med sin særlige føling med de unge og miljøerne kritisk 
at pege på systemets barrierer og huller. Overfor de unge præsenterer det sig som noget 
nyt og anderledes, nogle mere imødekommende, fleksible og kompetente medarbejdere, 
som er mere indstillet på at hjælpe med de problemer, som de unge selv mener de har, 
end de behandlere, som de unge hidtil har mødt. De unges konflikter med sagsbehandle-
re og institutionsmedarbejdere giver ikke Tjek-Punkt kolde fødder, men blod på tanden. 

På den anden side har Tjek-Punkt ikke andre udgangspunkter end det selvsamme socia-
le system. Tjek-Punkt blev etableret som en knopskydning fra Døgnkontakten for Børn 
og Unge, som en professionel organisation, der skal indgå som et nyt og mere smidigt 
fungerende yderste led i den etablerede kæde af foranstaltninger. Ikke blot er Tjek-Punkt 
økonomisk og strukturelt afhængigt af Københavns Kommune og af de samarbejdsrelati-
oner, det kan etablere i de enkelte sager. Dets troværdighed overfor de unge er også på 
længere sigt helt afhængig af, hvordan det lader sig gøre at mobilisere nye muligheder i 
det sociale system. Tjek-Punkt repræsenterer et reformeret hjælpesystem overfor de un-
ge – på forventet efterbevilling. 

Min indfaldsvinkel til at beskrive og analysere Tjek-Punkt vil være denne dobbeltfunktion. 
Men det er en ligeså vigtig pointe, at dobbeltheden kommer til udtryk i det konkrete ar-
bejde med at hjælpe de unge. Tjek-Punkt er ikke primært et eksperiment eller en samar-
bejdskonstruktion. Det er arbejdet med de problemer og ønsker, som de unge præsente-

                                            
35 Ihvertfald iflg. nogle af informanterne fra Tjek-Punkts bestyrelse ved begyndelsen 
36 Mens logoet er designet professionelt, blev DROP FINGEREN til i en proces, som det lykkedes at 
inddrage nogle af Christianias unge i op til en fest (som omtales nedenfor, s. 94) 
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rer i butikken og på gaden, der sætter rammen og danner udgangspunkt. Det vil det også 
være her. 

Tjek-Punkt udefra og ind 

Tjek-Punkt ligger på hjørnet af Sdr. Boulevard og Dybbølgade. Det er tæt på, men ikke 
midt i, det belastede kvarter omkring Halmtorvet, Skelbækgade og Istedgade. De unge 
der kommer dér for at prostituere sig eller handle stoffer, kommer ikke automatisk forbi, 
men de har let ved at lægge vejen om forbi, hvis de vil. Stedet domineres af store slidte 
boligblokke. Uden for døren larmer trafikken fra krydset. 

Et ganske lille skilt i døren fortæller om Tjek-Punkts opgaver og åbningstider37. Den be-
søgende må banke hårdt på den gamle butiksdør og vente på at blive låst ind. Lad os 
følge hovedfærdselsåren gennem Tjek-Punkt, fra entréen gennem butikken og videre ud 
gennem kontoret til køkkenet. 

Man står først i en ca 3 m2 trekantet entré, som akkurat kan rumme stedets kopimaskine 
og et par lave hylder. Den er adskilt fra butikslokalet af en væg som er glas fra en meters 
højde og op og derved lukker lyset fra entreens butiksvindue ind.  

Butikslokalet er et ca. 27 m2 aflangt rum uden rette vinkler. Udover glasvæggen er der et 
stort vindue der giver udsigt til naboejendommens mur. Rummet er venligt indrettet med 
møbler der var nye og med varme farver i 1993 og stadig er pæne. På væggene er der 
hængt store plakater op, nogle af dem rent æstetiske, andre fortæller om Christiania, 
Ung på Linie m.v. 

Ved indgangen er der lige plads til et spise-/møde-bord med stole overfor et kropsstort 
spejl og en whiteboard. Derefter dominerer en sofagruppe vendt mod fjernsynet i den 
indbyggede reol under vinduet, som iøvrigt rummer kondomer, pjecer, telefonbøger, spil 
og andre ting de unge kan bruge. 

Bag døren til kontoret og køkkenet står et gammelt køleskab og en fryser i hjørnet. 

Kontoret er en ca. 1.2 x 3.5 m tarm. I den ene ende er WC’et, i den anden ende kan der 
lige være et bord med computer, printer og postbakker, og for enden endnu en indbygget 
reol med ringbind og enkelte fagbøger. 

Man træder lige igennem kontoret til køkkenet. Det er lille og mørkt og udnyttes til det 
yderste. Hele vejen rundt og hele vejen op på væggene er der skabe og hylder med køk-
kenredskaber, madvarer, pjecer, tryksager m.v.  Kigger man fra venstre rundt, ser man 
først et flag, der tjener som stumtjener, og et indbygget klædeskab. I det hjørne er der et 
par ubrugte cm2 , så her står altid et eller andet og roder, en papkasse eller en pose med 
vasketøj el.lign. Derefter køkkendøren, der fører ud til en lille mørk gård, hvor medarbej-
derne kan låse sig ud på et toilet. Køkkenbordet går i vinkel med kogeplader, vask, opva-
skestativ og kaffemaskine. Til højre et ganske lille spisebord med telefonen og et par sto-
le, ovenover hænger mikroovnen, og til sidst ind mod toilettet arkivskabet og en opslags-
tavle. 

Det generelle indtryk er huleagtigt, afskærmet og tæt. Man smækker døren ud til byens 
larm og kommer ind i et overvåget rum. Men det allerinderste og mest intime er køkke-

                                            
37 Sensommer 1995 fik skiltet selskab af DROP FINGEREN plakaten i vinduet ved siden af. 



 

74                                                                                                          Morten Nissen 

Tjek-Punkt 

net. Det lille overfyldte rum er på én gang håbløst overlæsset og trangt, og trygt og hyg-
geligt. 

Få minutters gang fra butikken ligger de to lejligheder. De er på ca. 50 m2 og sparsomt 
indrettet, svarende til deres funktion som akut overnatningsmulighed. 

Personer, rutiner og rytmer 

Tjek-Punkt består som organisation af 7½ medarbejdere: Én leder (pædagog), 4 uddan-
nede socialarbejdere (2 pædagoger, en lærer og en socialrådgiver) og 2 ufaglærte (hvor-
af dog en har uddannelse som afspændingspædagog), og endelig en halv pedelstilling. 
Desuden et par (mellem 0 og 4) socialarbejderstuderende tilknyttet som frivillige. 

Tjek-Punkts tidsrytme er delt i tre typer af funktioner, der delvist overlapper, men også 
har hver sin logik. Kontortiden, åbningstiden for brugerne, og de opsøgende vagter. 

Alle, inkl. lederen, kører med en vagtplan, som er tilrettelagt udfra åbningstiden og erfa-
ringer med aktiviteter i miljøerne. Den håndteres overenskomstmæssigt, men ret fleksi-
belt, og tillader såkaldte 'flydevagter', dvs. vagter der placeres enkeltvis når der spores et 
behov. Normalt har man 3 aftenvagter pr. dagvagt. 

De frivilliges vagter er også planlagte. De har mindst en, højst to ugentlige vagter, næ-
sten altid i åbningstiden. 

Det opsøgende arbejde udføres altid to og to. Holdene har været sammensat efter for-
skellige principper henover tid. På det seneste har man delt sig op i to grupper på 3 per-
soner, som er ansvarlige for et område hver og selv tilrettelægger deres vagter. Næsten 
hver aften sendes et hold på gaden, enten på Vesterbro eller på Christiania. De skriver 
ved hjemkomsten en rapport over deres færden, særligt om de unge de har set, mødt og 
måske snakket med. 

Butikken har åben mandag, onsdag og fredag mellem 16 og 21. Også åbningstiden bliver 
beskrevet i dagsrapporter. 

Den tiloversblevne tid bruges i dagvagter, til administrativt arbejde, mødevirksomhed, og 
samtaler med enkelte unge, sagsbehandlere m.v. efter aftale. I perioder har formidlings-
virksomhed desuden fyldt ganske meget, både i form af besøg i butikken om formidda-
gen og foredrag m.v. ude i byen. 

Der overlappes hver dag mellem 15 og 16. Her fortælles om begivenheder siden sidst og 
de enkelte unge gennemgås. Tjek-Punkt holder møde hver onsdag eftermiddag, hveran-
den gang personalemøde og hveranden gang supervision. Ca. hver 3. uge afsættes en 
dag til dels en grundigere klientgennemgang, dels et fælles tema, evt. med oplægsholder 
udefra. Tjek-Punkts medarbejdere er stolte af at de kan holde deres fælles mødeaktivitet 
nede på ca. 8 timer om ugen (inkl. overlapningerne). 
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Tjek-Punkts brugerflade - lidt statistik38 

Tjek-Punkt har i projektperioden frem til juli 1996 haft 135 unge registreret som brugere. 
Heraf er 108 under 20 år. Tjek-Punkt registrerer unge som 'indskrevne' brugere, når de 
modtager mindst én af Tjek-Punkts 'ydelser', dvs. rådgivning, omsorg, følgeskab, akutlej-
lighed eller praktisk hjælp. 10 dage uden kontakt regnes for en afsluttet sag. Brugerforlø-
bene varierer fra en enkelt rådgivningssamtale i det opsøgende arbejde til gentagne 
langvarige intensive forløb. Tjek-Punkt fører journaler og statistik over de enkelte ind-
skrevne unge. 

Tjek-Punkts brugere er 'gadebørn', i den forstand at de har omfattende og komplekse 
psyko-sociale problemer, og de har et vanskeligt forhold til det sociale system. Tjek-
Punkt har selv især dokumenteret dette gennem case-beskrivelser, som har fulgt deres 
kvartalsvise opgørelser “Tjek-Punkt i tal”, gennem den interne evaluering (Pedersen, 
1997)  og også i andre sammenhænge. Mine observationer og interviews har bekræftet 
dette billede. Generelt set er de unges hverdag domineret af problemer som misbrug, 
kriminalitet og prostitution. De har typisk ved starten af forløbet brudt kontakter med det 
sociale system, dvs. sagsbehandlere og/eller døgninstitutioner, og når man får indblik i 
deres 'sagshistorie' hhv. hvis deres kontakt med Tjek-Punkt bliver langvarig, viser det sig 
ofte, at forløbene er brudte og præget af konflikter og tidsperioder uden kontakt. De un-
ges kontakt med familien er typisk enten brudt eller præget af infiltrede konfliktfyldte, eller 
ligefrem misbrugsprægede, relationer – i mange tilfælde begge dele.  

Eftersom Tjek-Punkt har arbejdet i store områder og også har bedrevet et opsøgende 
arbejde af 'screening'-karakter, dvs. første afsøgning af mulige målgruppeunge i bestem-
te områder, har Tjek-Punkts brugergruppe imidlertid også været ret differentieret.  

Tjek-Punkts første og mest arbejdskrævende brugergruppe har været unge prostituerede 
misbrugere fra Vesterbromiljøet. Det er også dem, der har fyldt mest i værestedet. Næ-
sten alle de unge i denne gruppe er kendetegnet ved så at sige alle de sociale problem-
dimensioner39. De allerfleste af dem er kvinder, mændene har typisk levet af en blanding 
af pushervirksomhed og kæresters prostitution. Mange  af dem har haft og har meget 
langvarige, men også meget diskontinuerlige, behandlingsforløb. En håndfuld har været 
kendt af nogle af medarbejderne fra deres tid i Døgnkontakten. 

Tjek-Punkt beskriver selv en af disse unge således: 

“16-årig pige, første gang kontaktet i 1993. (…) Fra Københavns Kommune, hvor hun i store 
dele af sine teenage-år har været kendt i socialforvaltningen, Døgnkontakten, det ungdoms-
psykiatriske system og på enkelte døgninstitutioner. (…). Der var  tale om en følelsesmæs-
sigt meget ustabil pige med store vanskeligheder i sit sociale og familiemæssige netværk og 
massiv protitution, både på gadeplan og i klinikker. Hun har haft et periodisk intensivt mis-
brug af hash, kokain og - i relativt mindre omfang - af heroin. Pigen har periodisk været sui-
cidaltruet.” 

                                            
38 Som nævnt s. 61 f. er mit talmæssige udgangspunkt for diskussion af Tjek-Punkts brugerflade begrænset 
af, at den optælling, som var aftalt til denne evaluerings formål, måtte opgives. Mit primære talmæssige 
grundlag er derfor Tjek-Punkts egne statistikker. De er ret gode, men de mangler en vigtig dimension: Man 
kan ikke optælle brugermønstre, f.eks. koble tidsforløb og ydelse. 
39 Men interessant nok altså ikke alle. Pludselig møder man f.eks. en ung kvinde, som, uden helt at ophøre 
med sin prostitution, på egen hånd (dvs. med Tjek-Punkts hjælp) holder op med at ryge heroin og begynder 
at gå i skole. Hun færdes i en lang periode fortsat i miljøet og kommer også længe i Tjek-Punkt. 



 

76                                                                                                          Morten Nissen 

Tjek-Punkt 

(Tjek-Punkt i tal, januar 1996) 

Ved siden af denne 'egentlige' brugergruppe har Tjek-Punkt imidlertid også hele tiden 
haft sager af 1 eller få dages varighed. Én beskrives f.eks. sådan her: 

“16-årig mand fra Københavns Kommune. Han opsøges på Christiania og har skole- og bo-
ligmæssige problemer. Er ikke udpræget hashmisbruger, men færdes i cirkler af misbruge-
re. Han modtager råd og vejledning i miljøet og henvises til at kontakte socialforvaltningen, 
hvilket han gør og er tilfreds med. Sagvarighed 1 dag.” 

(ibid.) 

Det opsøgende arbejdes karakter indebærer, at vi ikke kan vide så nøje, hvor omfattende 
og komplekse denne mands problemer er. Tilsvarende kan til en vis grad siges for unge, 
der i Tjek-Punkt er blevet kaldt 'bortløbere', dvs. unge, som er løbet bort fra hjem eller in-
stitution, og hvis problem er akut og påtrængende, men ikke nødvendigvis så dybt og 
omfattende. Det gælder altså for den 'lette ende' af Tjek-Punkts brugergruppe.  

Fra omkring foråret 1995 ændres Tjek-Punkts brugergruppe på den måde, at unge fra 
Christiania fylder mere. Disse unge er typisk småkriminelle og  hashmisbrugere, men 
ikke heroinmisbrugere eller prostituerede, flere af dem er mænd, og deres erfaringer med 
det sociale system er typisk ikke så omfattende. Christianias unge kommer Tjek-Punkt – 
som jeg beskriver nærmere nedenfor – ikke så godt ind på livet af som Vesterbromisbru-
gerne, så en større del af denne brugergruppe bliver desuden meget kortvarige 'sager', 
og dermed ved vi også mindre om dem.  

Det talmæssige forhold mellem disse typer af brugere er ikke helt entydigt klarlagt. Det 
blev i 1995 anslået på grundlag af medarbejdernes erfaringer, at ca. 10% af sagerne ko-
stede omkring 80% af indsatsen. Tallet er formentlig blødt lidt op siden på grund af de 
flere unge fra Christiania. Skævfordelingen hænger sammen med arbejdets karakter – 
når man har fået hul på en kontakt, bliver den presserende og krævende – og også det 
forhold, at Vesterbromisbrugerne er en i særlig grad udstødt gruppe med meget kom-
plekse livssituationer og relationer til det sociale system, og hvor derfor 'mer vil have 
mer'. Udover at der udføres et formidlingsarbejde med den større gruppe af lette sager, 
så er den store kontaktflade formentlig et vigtigt redskab i den opsøgende fase af arbej-
det med den lille gruppe tunge sager. 

Kun relativt få – formentlig omkring en snes40 – af Tjek-Punkts brugere er gengangere, 
dvs. er registreret som brugere i mere end ét forløb. Det er umiddelbart overraskende, 
fordi man med denne målgruppe må forvente ret turbulente udviklingsforløb, med flere 
tilbagefald fra behandlingsinstitutioner m.v. To forhold skal dog medtænkes her: For det 
første er til gengæld en del af de enkeltstående sagsforløb ret lange – op til 105 dage. 
Disse lange sagsforløb rummer i mange tilfælde også mislykkede behandlingsophold, 
hvor så altså Tjek-Punkt blot har vedligeholdt forbindelsen i et 'udvidet følgeskab'. For det 
andet er det netop blandt gengangerne, at de fleste af de meget arbejdskrævende sager 
skal findes. 

Geografisk/administrativt viser Tjek-Punkts brugere en fordeling, der iflg. medarbejderne 
svarer til tidligere erfaringer fra Døgnkontakten: Ca. halvdelen er fra Københavns Kom-
mune, en fjerdedel fra Københavns Amt, og en sjettedel fra det øvrige Danmark. Erfa-
ringsmæssigt skal man dertil – hvis man vi anstille betragtninger om, 'hvis' problemer 

                                            
40 Det nøjagtige tal fremgår desværre ikke af Tjek-Punkts egen statistik. 
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Tjek-Punkt løser – føje det faktum, at en del unge flytter til Københavns Kommune som 
led i udstødelsesprocessen. 

Aldersfordelingen er skæv i forhold til det forudsete og i forhold til Tjek-Punkts placering 
som udviklingsprojekt tilknyttet Socialdirektoratets afdeling for Børn og Unge. Se tabel 2, 
s. 449. Tjek-Punkts brugergruppe er, som jeg diskuterer nærmere i kapitel 4.3.5, langt 
hen ad vejen konkret, dvs. det  konkrete ansvar for de mennesker, man får kontakt med 
og kan hjælpe, går forud for abstrakte definitioner af målgrupper. Størstedelen af den 
centrale brugergruppe, som man fik kontakt med, viste sig simpelthen at være omkring 
eller over 18 år, og en del af disse unges netværk over 20 år. Formentlig 'fuldbyrdes' ud-
stødelsesprocessen til det punkt, hvor de unge er synligt gadeprostituerede og/eller mis-
brugende, for de fleste først i denne alder.  

Tjek-Punkts egen vurdering er, at der simpelthen ikke er flere i målgruppen på Vesterbro, 
en dem, de har fået kontakt med. Omvendt har flere af de unge overfor mig givet udtryk 
for, at der var mange flere af deres slags, som kunne have glæde af Tjek-Punkt, hvis det 
var bedre kendt, havde længere åbent osv. Formentlig er de unges idé om 'deres slags' 
bredere end Tjek-Punkts idé om sin målgruppe. Specielt er synlighed på gadeplan en 
afgørende indfaldsvinkel for Tjek-Punkt, men ikke nødvendigvis for de unge. 

Uanset om det ene eller det andet er tilfældet, har der med Tjek-Punkts tilgang været 
rigeligt med sociale problemer at arbejde med, også blandt de over 18-årige, til at be-
grunde at man omdefinerede målgruppen snarere end omlagde metoderne. 

 

3.2.2. Tjek-Punkts rum og ressourcer 

En aften i Tjek-Punkt 

Det følgende er et redigeret uddrag af mine observationsnoter fra en aften i Tjek-Punkt i 
begyndelsen af 199541. Det er en af de aftener, hvor der sker noget, uden at det dog er 
specielt voldsomt eller konfliktfyldt. 

Ankom kl. ca. 16.30. Der har været personalemøde og her er en hel del mennesker nu: Hele 
personalet plus to frivillige og case manager Gitte Pedersen. Hver cm2  bliver udnyttet, alle 
står eller sidder og snakker. 

Bianca er her og får massage af Katrine (medhjælper). Bianca er høj, asiatisk udseende, og 
ville være smuk hvis ikke hun var næsten skræmmende mager. Hun ser ingen i øjnene, og 
virker sløret, med klodsede, voldsomme bevægelser. Lidt efter kommer Pia. Jeg går – efter 
at have siddet i køkkenet og læst lidt i mapperne – ind i stuen, hvor Frank (ny frivillig) og Ka-
trine sidder og snakker med Pia. Mylderet af medarbejdere er gået, et hold på Christiania og 
resten hjem. 

                                            
41 Beskrivelsen er blevet til på grundlag af noter, som jeg nedfældede straks undervejs på stedet, eller 
umiddelbart efter begivenhederne. Jeg har prøvet at bevare præget af et umiddelbart indtryk, selvom jeg af 
hensyn til denne tekst efterfølgende har tilføjet et par forklaringer og rettet nogle misforståelser og skæv-
vridninger i mine oprindelige observationer. Beskrivelsen er ikke repræsentativ som en 'gennemsnitsaften' – 
en sådan findes næppe – men den kan alligevel danne udgangspunkt for betragtninger over hvordan butik-
ken fungerer. Brugernes navne er understreget – og naturligvis opdigtede.  
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Pia underholder mens hun lægger sin maske foran det kropsstore spejl. Pia er lidt ældre end 
Bianca, lidt mere sul på kroppen, men helt bleg. Hun taler drævende, men vedholdende, 
samtidig sløv og helt vågen, mens hun reder sit lange lyse hår og maler øjenvipperne. Det 
bliver en meget lang historie, hun er stadig lige snakkesalig. Det handler mest om dyr: Hun 
har ikke en kat mere, og hun synes det er svært at passe sit marsvin . Bor i Jylland sammen 
med kæresten Sven. Han er lige blevet fyret, arbejdede som blikkenslager, men bruger og-
så dope. Hun fortæller en lang historie om hvordan hun har skaffet husly, dækadresse over-
for bistandskontoret, fordi de er smidt ud af lejligheden i Jylland. Det er miljøet omkring en 
sex-klub, som hendes familie vist også er inde omkring. Hun bliver udnyttet groft, der tages 
mange penge for at have en CO-adresse på et lokum, og der er i det hele taget en del, som 
hun indirekte tjener penge til. Pia synes det er naturligt, men det giver samvittighed, når hun 
skal sørge for så mange. Hun har ikke været her et stykke tid, men begynder at komme her 
igen nu, siger hun. 

Vi møder hende på det plan at der grines venligt ad hendes snakkesalighed og forhøres om 
hendes situation. Det tager hende en time at lægge masken. Da hun går, siger hun at hun 
vil komme tilbage til maden, efter at hun har lavet penge. Men hun dukker ikke op igen. 

Lena ventes, Jeannie (pædagog) skal tage en samtale med hende om hendes selvmords-
tanker sammen med Flemming (leder). Men hun lader vente på sig. Hun kommer dog, og de 
snakker i køkkenet mens vi fortsat 'underholdes' af Pia. Lena er 24 år, af grønlandsk af-
stamning, med en lidt genert og følsom fremtræden. Jeannie fortæller siden ved overlapnin-
gen, at Lenas sagsbehandler i St. Grønby overhovedet ingenting ved om narkoprostituere-
de. Det eneste tilbud er en lukket psykiatrisk afdeling efterfulgt af produktionsskole. Lena 
har skrevet afskedsbrev til sin søn. Hun sagde i samtalen, at hvis hun begår selvmord, vil de 
nok tænke sig bedre om næste gang der kommer en narkoman. Flemming havde svaret at 
nej, det skal hun ikke forvente, de lukker snarere blot hendes sag. Lena rejser frem og tilba-
ge fordi hun får sin bistandshjælp udbetalt ugentligt. Hun får nu en CO-adresse et sted på 
Vesterbro, så hun kan flytte adresse til København og få et behandlingstilbud – som hendes 
kommune iøvrigt har anbefalet. Hun virker lettet over det, siger Jeannie. 

Bagefter får hun massage af Katrine i sofaen, mens hun langsomt falder hen, men ikke i 
koks (dvs. heroinrus), tror jeg. Hun er ihvertfald vågen til Anjas livlige kommentarer. TV kø-
rer fra nu af. 

Anja er kommet kort efter at Pia gik. Hun er meget lille og spinkel, barnlig og meget vågen i 
sin væremåde, en frisk pige med stort rødt hår og alt for stort tøj. Hun fortæller speedet om 
sin netop overstående varetægtsfængsling i Vestre Fængsel. Var heldig at blive løsladt til 
sidst. Bruger Tjek-Punkt for tiden. Har haft en periode stoffri efter at have trappet sig ned 
sammen med eks-kæresten Johnny hos Johnnys mor. Snakker nu om at tage på tur med 
Klub 47's mobile døgninstitution, bussen Lolly, næste torsdag. En længere redegørelse om 
hvordan hun vil arrangere sin afgiftning som forberedelse til turen, det skal være en ned-
trapning fra '6 doner' (≅ 30 mg. metadon), mener hun. Det er for dårligt at hun ikke bare kan 
få dem hos lægen, når hun nu bliver 18 om under en måned! Men hun kan jo bare selv købe 
dem. 

Da Flemming skal til at gå hører han hende hvordan det går og sikrer sig en aftale om at 
han kommer ud på hendes pensionat på Østerbro i morgen og henter hende, så går de ind 
på Distriktscentret42 sammen for at få aftalen i stand. Det er et kæmpeproblem for Anja at 
komme op, og der er en del diskussion om hvordan han skal banke på osv.  Der udvikler sig 
et lille komediespil mellem de to, med glimt i øjet. Flemmings attitude virker lidt kunstig, men 

                                            
42 Distriktscentret visiterer til al narkobehandling i Københavns Kommune 
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meget imødekommende og han er god til at insistere blidt. Man kan næsten se, hvordan An-
ja sætter pris på omsorgen, selvom hun spiller frisk og sejg. 

Anja siger hun har taget 7 kilo på, så jeg må da kunne se at hun har været clean. Det kan 
jeg nu ikke, hun er stadig en splejs. 

Frank er ret ny og forholder sig relativt passivt det meste af tiden. Laver pastaretten, som vi 
spiser lidt senere. Jeg sidder ved bordet sammen med Katrine og Frank, Anja og Lena sid-
der i sofagruppen, Anja spiser, men ikke Lena, hun er ked af det og har ingen appetit. 

Da vi har spist kommer Jan. Han venter på sin Linda, som laver penge. De er begge på ned-
tur (≅ abstinenser), og derfor er Jan slet ikke som han plejer, siges det bagefter. Han er helt 
rolig. 20 år og ret barnlig, men en høj flot fyr, klædt i cowboytøj. Han lever normalt af at pu-
she, men nu er han blevet taget af politiet, så han kan ikke få varer før i aften. Han sætter 
sig i sofaen og snakker med Anja. Siger at han og Linda er kun venner nu, siden for 6 dage 
siden. Da havde de et slagsmål i Tjek-Punkt43, som Anja også blev impliceret i, og som de 
nu efterbearbejder. Anja mener at det nok går over – de har haft en pause før (hun er 
skarpsindig). Men Jan – som ikke har den samme ironiske eftertanke som Anja udstråler – 
siger, at det jo slet ikke er sikkert han vil være kæreste med Linda igen! Men han bor nu 
stadig hos hende – “det  er også min lejlighed!” siger han med eftertryk, selvom den ikke er 
det formelt set – og de 'arbejder' stadig sammen. Anja siger at hun slet ikke lagde op til ham 
forleden, sådan som både Linda og han åbenbart havde troet. Jan siger at det troede han 
heller ikke, han vidste slet ikke hvad det handlede om da Linda flippede helt ud. Hvad det 
angår er hun fuldstændig vanvittig, siger han. 

Jeg har præsenteret mig for Jan straks han kom – han sendte mig et spørgende blik, da han 
havde sat sig – hvad er du for en? Da jeg fortæller hvad jeg er her for, henviser jeg til at jeg 
har prøvet ihærdigt at få fat i Anja og interviewe hende. Hun græmmer sig teatralsk und-
skyldende over at have brændt mig af, vi griner sammen og laver en aftale om på fredag 
(hvor jeg iøvrigt igen bliver brændt af).  

Jan klager over sin nedtur, men trøster sig med at Linda også er syg, så hun 'gør det' nok 
hurtigt. Vi ved alle hvad han mener – hun skaffer penge i Skelbækgade – men der er jo in-
gen grund til at skære det ud i pap.  Anja siger det er godt, han får noget mad, så bliver man 
lissom hurtigere rask når man endelig får noget dope.  

Bianca kommer igen sammen med Kim, en sorthåret fyr først i 20’erne. Hun bliver aggressiv 
i døren fordi hun støder ind i Frank, der har åbnet. Jeannie er lynhurtig til at lodse Kim og 
Bianca ind i køkkenet og sende Katrine ud, som har vasket op. Da Bianca går ud efter noget 
mælk støder hun igen ind i Frank. Hun råber op og springer tilbage, og da han siger “Hvad 
er der?!”, råber hun “Jeg kan ikke klare når folk kommer for tæt på mig!”. 

Nu kommer Linda ind, ond i sulet, hendes øjne lyner og hun udstråler forbitret sårbarhed. 
Går truende hen imod Jan, som allerede er i undskyldningspositionen. “Jeg sagde jeg ville 
gå herned!”. Linda forlanger at han skal være med i gaden når hun arbejder, forklares jeg 
bagefter, for hun kan ikke klare at hun trækker. Hun er vred over at han tager så let på sin 
del af arbejdet. Det er sket før. Hun smider voldsomt sine vanter efter ham og forlanger ham 
op af sofaen nu og her. Linda går ud i køkkenet efter sølvpapir, da hun vredt har forlangt at 
Jan skaffer det frem og ikke tror på hans hurtige forsikringer om, at det kan han skaffe i kio-
sken overfor: “Du har jo ikke nogen penge!”  Jeannie får hende hurtigt ud igen, nu der ende-
lig er ro i køkkenet omkring Bianca.  

                                            
43 Det skal nævnes, at dette er den eneste episode i Tjek-Punkts historie, hvor der faktisk er blevet slået. 
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Jan og Linda går, efter at Linda har repliceret skarpt på Anjas antydning af at hun har lavet 
penge –  “Jeg har ikke været i gaden – siger han det?!”. Lidt efter kommer Jan tilbage, er lidt 
desparat, vil have en lighter. Det lykkes ham til sidst. 

Sven (tror jeg nok det må være) kommer forbi og spørger aggressivt eller bekymret efter 
Pia, og Jeannie fortæller – efter aftale med Pia, beroliges jeg senere – beredvilligt hvad hun 
ved. 

Anja ruller systematisk og tålmodigt en håndfuld smøger af det tobak og rulleværktøj, som 
står fremme (i Tjek-Punkt ryger alle nu, trods forsøg med rygeforbud for medarbejdere). Så 
tager hun masken på, tykt, let, professionelt. Hun skal ud og tjene 6-700 kr. siger hun. Da 
hun er færdig afvikles en hurtig og let afsked: Jeannie og Katrine kommenterer at hvor ser 
hun godt ud, og hun får to 'tanteknus' på vejen ud. 

Med Anja ude sætter vi os til slutoverlapning, efter at Jeannie lige har skullet ordne et par 
ting. Helle (pædagogvikar) og Rikke (frivillig) kommer nu, de er glade for deres Christiania-
tur. Da vi næsten kommer i gang, buldrer Linda og Jan på døren. De har røget deres dope. 
De vælter ind og bemægtiger sig en liter mælk hver og kage og makrelsalatmad. Medarbej-
derne slår ud med armene og smiler, men har samtidig gjort klart at der er lukket. Linda er 
nu en helt anden, og vi får hilst på hinanden. Hun er nu kølig og rolig. Jan får lige sagt at 
han gerne vil interviewes, bare det ikke kommer i fjernsynet. 

Efter de er gået får vi historien om dels Pia, dels Linda og Jan. Så den fra Christiania. Der er 
almen begejstring over flg. udbytte: Det har været lidt svært i Fælleskøkkenet efter at deres 
kontaktmand Poul er taget på skiferie. Men det gik. Da de tog derfra vidste alle i rummet 
hvem Tjek-Punkt er. Mange unge. Snakkede med tre drenge, som laver kriminalitet og ryger 
hash, men som ikke er helt så langt ude, vurderes det, for de har mødre som forventer dem 
hjemme i aften. De får ikke fat i en ca. 12-årig dreng, der går meget sammen med to pushe-
re, som er lidt skræmmende.  

 

At være noget for de unge, at være konkret, og at insistere blidt 

Historien her handler om mange ting på mange planer på én gang, selvom det bare er et 
hastigt nedfældet indtryk af en enkelt aften. Jeg vil først bruge den til at illustrere de tre 
vigtigste kvaliteter ved Tjek-Punkt, som de unge, jeg har talt med, fremhæver. 

Den første er at Tjek-Punkt helt umiddelbart kan bruges af de unge i det liv, de lever. For 
Pia og Anja er det en base, hvor man kan tanke op og lægge masken før man går ud og 
laver penge. Pias kæreste, Sven, kan inddrage Tjek-Punkt i sit arbejde med at holde øje 
med hende. Jan og Linda har i denne periode permanent base og mødested her. Tjek-
Punkt er det eneste sted udenfor miljøet og de konflikfyldte familierelationer, hvor Bianca 
kan være med sin stærkt afvigende adfærd. I den forstand er Tjek-Punkt med deres butik 
dér hvor de unge er. Dertil hører også, at Tjek-Punkt yder omsorg og tilbyder umiddelba-
re livsfornødenheder, som de unge savner her og nu. En makrelsalatmad, den rigtige 
slags kondomer, rulletobak og sølvpapir, en tur på møntvaskeriet, et bad. Og i ny og næ 
en tur i biffen eller sågar på en restaurant. 

Den anden er at Tjek-Punkt ikke hænger sig i regler og paragraffer, men tager udgangs-
punkt i de konkrete unge og deres konkrete problemer. Lena er egentlig udenfor Tjek-
Punkts målgruppe. Hun er 24 år og ville have bedre af at blive væk og tage hjem til Lol-
land. Men nu kom hun faktisk i butikken en aften, og trods råd om at tage hjem kom hun 
igen. Da man havde hørt om hendes håbløse situation, herunder afvisningen fra hendes 
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sagsbehandler, var man i Tjek-Punkt moralsk forpligtet til at følge hendes sag ordentligt 
til dørs. Man kan jo ikke bare melde hus forbi og se hende slå sig selv ihjel. Og egentlig 
måtte Linda og Jan jo ikke komme tilbage efter lukketid, men de havde efterladt noget af 
deres tøj, og det var meget rart at hilse på dem igen i en lidt mere venlig atmosfære. Med 
den konkrete og fleksible tilgang kan Tjek-Punkt være noget for dé unge, som ellers altid 
falder ned mellem institutionernes regler, målgrupper osv. 

Den tredie kvalitet er at Tjek-Punkt uden at støde de unge fra sig fastholder arbejdet med 
at formidle hjælpemuligheder. Flemming giver i eksemplet en prøve på den blide insiste-
ren, stædigheden hvormed man i Tjek-Punkt går ind i selv meget banale praktiske pro-
blemer såsom at komme op til tiden, samtidig med at det gøres på en måde så den un-
ges selvbestemmelse respekteres. Den anden vej rundt viser løsningen på Lenas pro-
blem – en CO-adresse i København – hvordan man er ligeså insisterende og indstillet på 
at finde konkrete løsninger på konkrete problemer, når det er hjælpesystemet, der gør 
tingene besværlige. 

Disse kvaliteter ved Tjek-Punkts arbejde hænger sammen i en særlig socialpædagogisk 
indstilling til de unge, som i nogen grad er ny og banebrydende i forhold til traditionerne i 
det sociale system, og som kan sammenfattes med indledningscitatet til dette kapitel: 
Der findes ingen uanbringelige unge - kun uanvendelige institutioner. Eller med Per Rev-
stedts ord: Ingen er håbløs (Revstedt, 199544). Tjek-Punkt forudsætter ikke en behand-
lingsmotivation, men udfører et motivationsarbejde, hvor en stædig fastholdelse af udvik-
lingsmålsætninger på den ene side forbliver uanfægtet af de unges forskellige former for 
selvdestruktive handlinger eller afvisninger, men på den anden side hele tiden udformes i 
en dialog med den unge. 

Mellem ingenting og alt for meget 

Den samme historie, som fortæller om kvaliteter ved Tjek-Punkt, kan imidlertid også bru-
ges til at pege på nogle af de problemer, man står overfor. Det første problem jeg vil pe-
ge på, er at hvad man kan kalde Tjek-Punkts rum – det, Tjek-Punkt kan rumme – er ret 
snævert - i mere end en forstand. 

Den aften jeg har fortalt om var Tjek-Punkt pænt besøgt, og især Jeannie husker aftenen 
som ret travl. Sådan er det langtfra altid. Det spænder fra det kaotiske og overvældende 
til det helt stille. Omkring en trediedel af aftenerne sker der ingenting eller næsten ingen-
ting. På de aftener bliver der ordnet en del af det administrative arbejde. Men de er også 
præget af den 'vagtstemning', som kendetegner arbejdspladser hvor man hele tiden hol-
der sig parat til at gå i aktion, måske på konfliktfyldte og vanskelige opgaver. Der kan 
man ofte ikke så meget andet end sidde og snakke eller se fjernsyn. Flere af medarbej-
derne har givet udtryk for, at de indimellem kedede sig bravt og savnede faglige udfor-
dringer. 

Men afstanden mellem ingenting og alt for meget er temmelig lille. Som sagt rummer mit 
eksempel ikke det helt voldsomme eller konfliktfyldte. Men man kan alligevel ane, hvor-
dan kombinationen af Bianca, Anja, Jan og Linda er svær at styre. Det var f.eks. heldigt, 
at Lena og Bianca ikke havde brug for fortrolighed samtidig.  

                                            
44 I det hele taget er Revstedts bog (som jeg selv først blev opmærksom på efter projektperioden) på 
mange måder en systematisk fremstilling af pædagogiske udgangspunkter og metoder, som er meget nært 
beslægtede med Tjek-Punkts.  



 

82                                                                                                          Morten Nissen 

Tjek-Punkt 

Balancegangen mellem at der spildes kræfter på at være til rådighed (og, som vi senere 
skal se, at 'patruljere' områder i det opsøgende arbejde), og at der pludselig er alt for lidt 
at gøre godt med, er hårfin.  

Betragtet som ressourceforbrug kendes den situation fra overvågningsopgaver af forskel-
lig art, hvor man fra starten har indkalkuleret hvad man efterfølgende ved har været et 
ressourcespild. Derfor er der intet odiøst i det. Men for det første er det ikke givet, at det 
er rimeligt at betragte Tjek-Punkt som et 'beredskab' i denne forstand. Det synes ihvert-
fald at lægge vægten meget tungt på den ende af Tjek-Punkts opgaver, som handler om 
at holde opsyn med de mest udsatte unge. For det andet er det i givet fald ikke et helt 
betryggende beredskab. I realiteten er Tjek-Punkt ikke rustet til at kunne håndtere ret 
meget mere end det vi så i eksemplet, altså en lille håndfuld unge ad gangen og med to-
tre af dem som de ressourcekrævende. Selvom Tjek-Punkts medarbejdere er usædvan-
ligt indstillede på at rykke ud og omprioritere når det er nødvendigt, så bliver det alligevel 
småt i forhold til hvad det potentielle behov kan svinge sig op på. 

Tjek-Punkt er på den måde ikke så rummeligt som dets meget fleksible og imøde-
kommende tilgang prøver at gøre det. Det forhold er vigtigt for hvordan Tjek-Punkt funge-
rer som værested. Det skyldes dels de praktiske rammer og ressourcer, som man har til 
rådighed, dels paradoksalt nok også den rummelige tilgang i sig selv . 

Tjek-Punkt er hvad de unge bruger det til 

For at begynde med det sidste betyder Tjek-Punkts meget konkrete og fleksible ud-
gangspunkt at de unge i meget høj grad er med til at sætte præmisserne for hvordan bu-
tikken fungerer. Udover nogle minimumsrammer – som at der ikke må fixes, handles, 
laves hærværk eller vold i Tjek-Punkt – er meget lidt fastlagt i Tjek-Punkt på forhånd. 
Medarbejdernes initiativer retter sig primært mod de enkelte unges behov. Hvad angår 
livet i butikken prøver man som hovedregel at overlade initiativet til de unge og derudfra 
opretholde et rimeligt miljø, ved at stille muligheder til rådighed og spille ind i de situatio-
ner der opstår. 

Man vil også meget nødig gå så langt som til at forbyde bestemte 'vanskelige' unge ad-
gang i Tjek-Punkt. Det er logisk, fordi det netop er dem, man skal arbejde med; men det 
betyder, at man ikke har den sanktionsmulighed, som ellers ofte er det afgørende middel 
til at styre vanskelige situationer i institutioner for disse unge.  

Man er derfor langt hen ad vejen henvist til de unges velvilje og værdsættelse af Tjek-
Punkts muligheder. Tjek-Punkt er hvad de unge bruger det til. Ikke i den forstand, at de 
unge bare styrer begivenhederne, men butikkens handlesammenhæng er konstitueret på 
den præmis, at de unges initiativ er afgørende, og at Tjek-Punkt henter sin mening fra sin 
evne til at imødekomme det. Pædagogikken er hovedsageligt reaktiv, men ikke af den 
grund passiv eller ligegyldig.  

Tjek-Punkt som særlig handlesammenhæng etableres, når medarbejdernes modspil de-
finerer, hvad begge parter er kommet for, ved at tolke den unges situation og behov. 

Det betyder at Tjek-Punkt allerede i udgangspunktet er kommet et stykke vej i retning af 
at etablere en dialog med de unge. Dialogen er så at sige indbygget i samværet fra star-
ten af.  At der i løbet af de første 3 år, med disse unge, kun har været ét eneste slagsmål 
i Tjek-Punkt, er et vigtigt vidnesbyrd om, at det er lykkedes at etablere en situation, hvor 
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det traditionelle absolutte medarbejder-ansvar og det deraf følgende konfliktpotentiale er 
afløst af at de unge opretholder en selvjustits.  

Men det betyder også, at man hurtigere, af de unge der stiller krav, kan kan skubbes hen 
i en situation, som er mindre rummelig overfor andre unge – eller i sidste instans overfor 
de samme unge selv.  

Det miljø, der kan etableres omkring de unge i deres liv som misbrugere, kriminelle og 
prostituerede, kan være lidt, men ikke meget, mere rummeligt end miljøet udenfor 'i ga-
den'. Og dette miljø tager ganske vist imod enhver (som er villig til at bidrage til dets øko-
nomi) med åbne arme45, men det er også internt karakteriseret ved bestandige slagsmål, 
kriser, udelukkelser, og en altomfattende taktisk håndtering af informationer; det er hver-
ken blot lukket eller blot åbent, men kendetegnet ved en særlig – stærkt vekslende - for-
deling mellem åbenhed og lukkethed, integration og udstødning. 

Grænserne for Tjek-Punkts rummelighed bliver mere umærkelige end i så mange andre 
institutioner, når det i højere grad er de unge selv, der håndterer dem. Konflikten er tyde-
lig når en ung bliver smidt ud eller selv går fra en behandlingsinstitution udløst af uover-
ensstemmelser om reglerne. Men når f.eks. Pia – som hun fortalte mig ved en senere 
lejlighed – holder sig væk fordi hun ikke bryder sig om Jan og Linda – hvad der så ligger i 
det – er det skjult. Hun kan godt selv indse, at hun ikke kan forlange at de ikke er der. 
Hun har – uanset hvad medarbejderne gør for at forhindre det – påtaget sig et medan-
svar og vil gerne bevare sit gode forhold til Tjek-Punkt. 

På omtrent samme måde, som børn i en børnehave laver færre konflikter når der er få 
voksne, indstiller (ihvertfald nogle af) de unge i Tjek-Punkt deres krav og forventninger 
efter, hvad de kan se eller fornemme, at Tjek-Punkt kan håndtere. Derfor kan grænserne 
for Tjek-Punkts rummelighed ikke altid ses særlig tydeligt, og det må derfor også anta-
ges, at der er et potentielt behov for Tjek-Punkts ydelser, som overstiger hvad man kan 
konstatere udfra de unges umiddelbare brug og ønsker. 

Når Tjek-Punkt er flettet ind i de unges liv i kraft af at de bruger det, bliver det også hvirv-
let ind i de konflikter og problemer, som kendetegner dette liv. Konflikten mellem Pia og 
Jan sætter rammen for Pias brug af Tjek-Punkt, når Jan er der. Når Jeannie hjælper 
Sven med at finde Pia, er det fordi han beskytter hende og efter aftale med hende selv; 
men han udnytter hende sandsynligvis også, og vi kan ikke helt vide, om det snarere er 
det, han får hjælp til her46. 

Der er intet overraskende i, at Tjek-Punkt befinder sig midt i alle de problemer, som de 
unge har. Det var det der var meningen. Men spørgsmålet er, hvordan Tjek-Punkt kan 
gribe ind i dem.  

Jeg vil vende nærmere tilbage til dette spørgsmål nedenfor. Her vil jeg kun berøre det 
forhold, at Tjek-Punkts funktion dér hvor de unge er og på grundlag af hvad de unge bru-
ger det til, rejser en særlig problematik om Tjek-Punkts ressourcer og rummelighed. Når 
Tjek-Punkts 'rum' er så småt, og samtidig så åbent overfor de unges situation og adfærd, 
som det er, er det meget letpåvirkeligt og udsat for de omskiftelser og konflikter, som 
dominerer miljøet. 

                                            
45 Sml. f.eks. beskrivelserne i Juul og Ertmann, 1991 
46 Hvad dette angår skiftede Tjek-Punkt siden linie, efter erfaringer med at komme i klemme i de unges 
konflikter: Nu må de unge lægge breve, hvis de vil formidle beskeder til hinanden. 
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Det kan illustreres med det sølvpapir, som Linda i vores eksempel henter i køkkenet. Det 
skal naturligvis bruges til at ryge heroin. Nu et års tid efter vil Tjek-Punkt ikke længere 
stille sølvpapir til rådighed, men til gengæld – efter nogen diskussion – gerne rene kany-
ler. Selvom arbejdsmåden er meget imødekommende overfor de unge, så har Tjek-Punkt 
stadig selv rådighed over sine ressourcer. De sættes ind hvor de menes at gøre godt. 
Det kan give anledning til endeløse konkrete diskussioner: Er rent sølvpapir måske ikke 
også sundere at ryge på end f.eks. en cigaretpakke, man finder på gaden? Men hvis vi 
zoomer lidt ud fra disse situationer, så forekommer det vigtigere, at sølvpapir eller ej un-
der alle omstændigheder er ret ubetydelige ressourcer, set i forhold til de unges liv. Fordi 
de er så begrænsede glider de under alle omstændigheder Tjek-Punkt af hænde og til-
passer sig, snarere end udvider, de unges præmisser. 

Tjek-Punkts lokaler og ressourcer 

Det er i høj grad også et spørgsmål om Tjek-Punkts fysiske rammer, dets rum i helt bog-
stavelig forstand. Helt umiddelbart er Tjek-Punkts miljø intimt og hyggeligt sammenlignet 
med varmestuer eller institutioner. De unge er helt tæt på medarbejderne her, og de er 
glade for det. 

Men Tjek-Punkts lokaler giver også meget få muligheder. Der er kun mulighed for én for-
trolig samtale ad gangen, og den udelukker samtidig køkkenarbejde og kontorarbejde. 
Der er ikke lokaler til at de unge kan gruppere sig naturligt i kliker, eller til at de frivillige 
kan stå for forskellige uforpligtende aktiviteter. Kun i meget begrænset omfang, sjældent 
længe ad gangen, og aldrig med sikkerhed, kan man håndtere konflikter, angstanfald 
eller voldsom stofpåvirkning ved at finde ro et afsides sted.  

De snævre lokaler giver således helt umiddelbare begrænsninger i arbejdet. Men de har 
også en mere principiel betydning. Jeg er overbevist om, at hvis Tjek-Punkt havde lokaler 
i en stor, ekstensivt udnyttet bygning, ville dets koncept også kunne udvikles i retning af 
et mere bevægeligt miljø, det ville blive brugt af flere unge på én gang, og det ville langt 
bredere kunne integrere frivillige i arbejdet.  

Som det er, etableres en vigtig fysisk grænse mellem kontoret og butikken. Den grænse 
adskiller på forskellige måder alt efter situationen. Nogle gange er det grænsen mellem 
butik og baglokale, dvs. mellem det åbne og offentlige, hvor man som medarbejder er 
'på' og arbejder med de unge, og så det lukkede og trygge, hvor man dels tanker op, dels 
arbejder indirekte. Andre gange, som når man har en aftalt samtale med en ung og/eller 
pårørende, sagsbehandlere osv. er det grænsen mellem det fortrolige og det åbne. Atter 
andre gange er det grænsen mellem to fortrolige samtaler (så må øvrige medarbejdere 
og frivillige gå en tur sålænge). 

Lokalerne er imidlertid ikke nogen tilfældigvis begrænset ressource. Der er snarere tale 
om, at man har valgt eller prioriteret en måde at gå til opgaven på, som gør Tjek-Punkt 
relativt snævert og udsat i berøringsfladen mod miljøet.  

Dertil hører også, at Tjek-Punkt ikke kan kompensere nævneværdigt for sin udsathed 
med at trække på ressourcer udenfor sig selv. De unges medansvar strækker sig, sådan 
som Tjek-Punkt er designet, ikke længere end til at udfylde deres rolle som brugere på 
en måde, Tjek-Punkt kan klare at bruges til. Man inddrager stort set ikke kræfter fra lo-
kalmiljøet eller de unges omgangskreds eller familie. De frivilliges rolle er markant af-
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grænset til at give en hånd indenfor den givne ramme, dvs. de kan ikke rigtig bruges som 
kanal til at udvide rammerne og finde nye manøvremuligheder. 

Tjek-Punkts begrænsede rum og arbejdsmåde er i nogen grad begrundet i en opfattelse 
af, at opgaven primært er at hjælpe de unge væk fra deres nuværende miljø.  

Tjek-Punkt har hele tiden ønsket at undgå en 'varmestuefunktion', altså en omsorgsydel-
se uden perspektiver i retning af formidling af behandlingsmuligheder. Værestedet, butik-
ken i åbningstiden, har aldrig haft rent humanitære formål, men skulle alene tjene som 
ressource og base, der kunne tiltrække og fastholde kontakten med de unge, og selvom 
elastikken er lang og blød, så bliver der fra første færd hevet i land. Som sagt, og som 
jeg vender tilbage til igen, så er det i vid udstrækning lykkedes at operere med en lang 
elastik, at insistere blidt. Men det ser ud som om dimensionering og tilrettelæggelse af 
butikken er sket udfra en tvivlsom formodning om, at for at undgå 'varmestuen' må være-
stedet være lille og tæt overvåget. Og resultatet er blevet det modsatte: Værestedet er for 
lille og for tæt til at man kan forhindre at det jævnligt sander til og domineres af ganske få 
unge. Enten unge, som givet de løbende konflikter og intriger i miljøet holder andre unge 
væk, eller unge, som man gennem en længere periode – hvor man forgæves har søgt 
behandlingsmuligheder – har fået et intimt og forpligtet forhold til, og som derfor også let 
kommer til at dominere butikken og lægge beslag på dens ressourcer. 

Tilsvarende er den meget afmålte inddragelse af ressourcer i miljøet en konsekvens af 
Tjek-Punkts funktion som trinbrædt.   

Det er måske ikke særlig oplagt at trække på en mor på metadonvedligeholdelse eller en 
stedfar som har misbrugt den unge seksuelt; og hverken den kæreste, som får sin heroin 
finansieret, eller ejeren af sex-klubben, er umiddelbart interesseret i at hjælpe. Skulle 
Tjek-Punkt arbejde seriøst med blot 2 af de hårdest belastede mødre, ville de næsten 
ikke have tid til andet. 

Men denne måde at forstå den unges miljø på kan også være en følge af at man møder 
det som belastet, som noget, den unge midlertidigt er nede i og skal hjælpes op fra. På 
de præmisser vil man hele tiden risikere at fastholde de unge i deres situation, hvis man 
satser ressourcer i at stille muligheder til rådighed for de unge i miljøet. Og på de præ-
misser fremtræder de unges familie og bekendte udelukkende som ressourcekrævende. 

Det kan betyde at man skubber miljøet fra sig som en blind makker, der netop derfor 
fastholder den unge. Og man kan risikere at forstærke tendensen til at den unges situati-
on bliver et skarpt enten-eller (stofmisbrug/stoffrihed, i familie/uden kontakt med familie 
osv.), som den unge i praksis svinger imellem på måder, som det er meget vanskeligt at 
støtte op om. 

Der er altså (med denne måde at bruge ressourcerne på) en modsigelse mellem ønsket 
om at prioritere vejen ud af miljøet og nødvendigheden af – bl.a. måske for at gøre en 
flugt fra miljøet mulig – at stille ressourcer og handlemuligheder til rådighed for de unge i 
miljøet.  

De miljøterapeutiske ambitioner 

Denne modsigelse kommer også til udtryk i Tjek-Punkts faglige håndtering af butikken. At 
Tjek-Punkt lader sig forme af de unges måde at bruge det på, står i skarp modsætning til 
en tendens, som også kan ses i Tjek-Punkt, nemlig til hvad man kunne kalde miljøtera-
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peutiske ambitioner. Selvom denne tendens ikke er enerådende, fortjener den et par ord 
med på vejen.  

Den bygger såvidt jeg kan se på et billede af de unge og af Tjek-Punkts pædagogiske 
funktion, som er psykodynamisk i sit grundlag, og som omtrent ser således ud: 

Uanset deres umiddelbare fremtoning er de unge i Tjek-Punkts målgruppe typisk følsomme 
og skrøbelige. De er ofte meget dårlige til at sætte sig selv igennem og tage hensyn til sig 
selv. De bruger desuden at iscenesætte situationer, hvor de voksnes troværdighed og vilje til 
at hjælpe ubevidst afprøves på subtile måder. De lever i en verden af krænkelser og uføl-
somhed, rigiditet og kaos, ikke bare i gademiljøet, men også i deres familierelationer, og 
sidst men ikke mindst i deres forhold til behandlingssystemet. Skal Tjek-Punkt på dette 
grundlag etablere en bæredygtig kontakt, må man gå yderst forsigtigt og kontrolleret frem. 
Efter i lang tid at have tolket og givet de rigtige signaler, kan et tillidsforhold måske bygges 
op. 

Konsekvensen bliver en ambition om miljø-terapeutisk kontrol med, hvad de unge udsæt-
tes for i Tjek-Punkt. Tjek-Punkt skal udgøre et afskærmet rum, renset for krænkelser og 
overgreb. Alt hvad der må findes i Tjek-Punkt af snavs, skal være det, den unge selv bæ-
rer med ind fra gaden. Det er Tjek-Punkts ansvar – et voksenansvar, de unge så længe 
har savnet – at beskytte de unge mod alt, undtagen mod dem selv.  

En miljøterapeutisk tilgang lægger generelt vægten på, at medarbejderne kontrollerer det 
fysiske rum og interaktionen indenfor det; at brugernes psykopatologi spejles i institu-
tionen, og at medarbejderne kan bruge kontrollen med rummet til at intervenere overfor 
denne psykopatologi47. 

Det er ikke en nedskrevet metode, men en begrundet tænkemåde indenfor Tjek-Punkts 
rammer, mål og midler. Når jeg skriver om 'ambitioner' er det ikke for at rette kritik mod 
en (overdrevent) profileret faglighed; men for at pege på, at det er særdeles ambitiøst at 
ville afskærme og kontrollere butikkens rum. Umiddelbart passer det lille tætte miljø ellers 
godt til en miljøterapeutisk tænkemåde, og omvendt. Netop de snævre manøvremulighe-
der gør tolknings- og interventionsusikkerheden mindre. Der kan opbygges et nogenlun-
de overskueligt repertoire af mulige situationer, motiver og interventioner, og de fysiske 
rammer kan bruges som skema for overblikket over 'hvor de unge er'. Samtidig kan de 
unge opleve intimiteten som en ramme, der konstant påminder dem om den omsorg og 
tryghed, som medarbejdernes kontrol med situationen giver. 

Men så vidt jeg kan se er det ikke helt realistisk. I Tjek-Punkts rammer kan man hverken 
opnå den nødvendige grad af koordinering af de forskellige medarbejderes og frivilliges 
indsats, eller reelt beskytte de unge mod miljøets krænkelser. Den fleksible og konkrete 
tilgang til de unge betyder et nødvendigt, men afgørende, tab af kontrol med begivenhe-
derne.  

Og helt generelt er det, som jeg vil vende tilbage til, utvivlsomt rigtigst at opfatte Tjek-
Punkt som en afdeling af et større behandlingssystem – Tjek-Punkts medarbejdere kan 
ikke undgå et medansvar for deres kollegers ufølsomhed. Det er en konstant balance-
gang i Tjek-Punkt: Brobygningsindsatsen kommer til udtryk i loyalitetsdillemmaer, der 
samtidig rummer et element af, hvordan Tjek-Punkts rum defineres. Man søger at opret-
holde og signalere en distance til behandlingssystemet for at vinde og fastholde de un-

                                            
47 Se Nielsen, 1998, og Prior, 1993 
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ges tillid, men flettes, i takt med at man kommer ind i sagerne, også ind i et 'professionelt' 
medansvar for dets grumsede kompromis'er. 

Det er heller ikke sikkert, at en evt. vellykket afskærmning af Tjek-Punkt som frirum er 
særlig ønskværdigt. Frirum har en tendens til at blive en busk, man stikker hovedet i. 
Tjek-Punkt er frit for kunder og stoftrafik, men netop derfor bliver det brugt af de unge til 
kunne klare prostitutionen og misbruget. Pias og Anjas maskelægning symboliserer dob-
beltheden: Umiddelbart et afskærmet rum, men også et integreret led i de krænkelser, de 
unge hele tiden selv er med til at opretholde. Og det bliver denne egenansvarlighed, eller 
selvforskyldthed, der står synlig for den unge, når Tjek-Punkt selv er rent. 

Det ser ud til, at den miljøterapeutiske ambition i praksis mest bliver brugt til at definere 
et slags professionelt ansvar. Både på den måde, at det socialfaglige indhold i være-
stedsfunktionen bliver operationaliseret – man får et sæt af redskaber, som man kan be-
grunde og reflektere sine handlinger i et meget diffust arbejdsfelt med – og på den måde, 
at der defineres et domæne for indflydelse, overfor samarbejdspartnere, overfor hinan-
den, og ikke mindst overfor de unge. Tjek-Punkts rum afgrænser et ansvar, som ellers 
med den fleksible, person- og helhedsorienterede tilgang ville være totalt.  

Men trods de absolutte fordringer bruges den miljøterapeutiske tænkning ret ad hoc - 
eller rettere: Netop på grund af de absolutte fordringer er bedst som redskab ad hoc. Og 
dermed mindre velegnet til at reflektere Tjek-Punkts pædagogiske anvendelse af sine 
rum og ressourcer med. 

Tjek-Punkts akutlejligheder 

Som nævnt har Tjek-Punkt rådet over to lejligheder i umiddelbar nærhed af butikken. De 
to lejligheder har været brugt jævnt, men ikke helt som forventet. Det forventedes, at der  
ville være et voldsomt pres på lejlighederne som akut overnatningsmulighed, der ville 
sande til som følge af, at socialforvaltningerne i kraft af den gratis opholdsmulighed for 
den unge ville få mindre travlt med at finde en løsning. På den måde ville Tjek-Punkt 
kunne ende som en fast foranstaltning snarere end et opsøgende projekt.  

Denne frygt viste sig imidlertid ikke begrundet. De unge selv har slet ikke ønsket at bruge 
dem i den forventede grad, og mindst en af lejlighederne har løbende været ledig. Én 
forklaring er, at mange unge er bange for at være alene, en anden, at mange unge fra-
beder sig den langt tættere kontrol, som et ophold i lejlighederne indebærer, som en del 
af sit forhold til Tjek-Punkt. Ialt har lejlighederne kun huset 12 unge, og det har næsten 
udelukkende været unge, som Tjek-Punkt har arbejdet længe og intensivt med. På den 
måde er lejlighederne blevet  et redskab for Tjek-Punkt i et mere langsigtet pædagogisk 
arbejde sideløbende med arbejdet med at få etableret sociale foranstaltninger.  

Det har betydet, at Tjek-Punkts arbejde med lejlighederne i praksis både er flydt ind i de 
unges hverdagsliv og netværker, og har udviklet sig i retning af en døgnforanstaltning. 
Hvad det sidste angår, har Tjek-Punkt periodisk – flere gange med penge fra den unges 
socialcenter til støttetimer – ekstrabemandet vagtplanen med medarbejdere, som havde 
ansvar for unges ophold i en af lejlighederne. Her er altså tale om en knopskydning af 
Tjek-Punkt i retning af at følge og støtte op om den unges situation udover, hvad Tjek-
Punkts organisering umiddelbart gav mulighed for. Erfaringerne med denne form har væ-
ret blandede. På den ene side har det været positivt at kunne følge den unges situation 
op og bruge en ekstra ressource i en vanskelig sag. På den anden side har man stået i et 
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ubehageligt valg mellem at indsætte Tjek-Punkts sparsomme ressourcer, sådan at det 
opsøgende arbejde måtte indskrænkes, eller at lade lejlighedernes anvendelse afhænge 
af den meget tungere forretningsgang i socialkontorerne. 

Tjek-Punkts lejligheder skulle bl.a. være et eksperiment i at støtte de unge på deres 
præmisser, i den forstand, at de unges kriminalitet, misbrug, prostitution m.v. ikke skulle 
give anledning til at afvise dem. Støttearbejdet i de længere perioder har da også meget 
lignet erfaringer fra andre projekter hvor udstødte støttes op med bolig/overnatning 'på 
egne præmisser' (se f.eks. Bømler, 1996). Der toner problemer frem, som alt for ofte helt 
umuliggør denne metode indenfor de givne ressourcer. Begivenhederne løber brugerne 
og deres hjælpere af hænde i to retninger: Dels på den måde, at lejligheden tiltrækker 
andre fra brugerens netværk, som rykker ind og definerer vilkårene, ofte på måder, som 
giver vanskeligheder for brugerne, og måske til sidst skubber dem helt ud. Dels på den 
måde, at forholdet til naboerne slides ned af de medfølgende udtryk for kriminalitet, mis-
brug, sindslidelse m.v.  Problemet med at støtte op om brugerne med ressourcer synes 
at være, at det indebærer en magnetisk effekt på sociale problemer, som ikke kan følges 
op af en tilsvarende omprioritering af hjælpeindsatsen generelt betragtet, og som giver 
anledning til fornyede sociale udstødelsesprocesser.  

Lejlighederne kunne således anvendes som et redskab i et opsøgende (hhv. 'opsugen-
de', sml. s. 331 ff.) arbejde, men dels har det ikke været muligt for Tjek-Punkt at prioritere 
systematisk, og dels ville det lynhurtigt støde ind i problemer med lokalsamfundet. 

Konkret har de unge 'misbrugt' Tjek-Punkts lejligheder ved f.eks. at begå indbrud i andre 
lejligheder i opgangen, holde store larmende fester, huse andre unge uden forudgående 
aftale, 'dekorere' opgangen med grafitti, danne base for pushere m.v. I praksis har Tjek-
Punkt udført et meget målbevidst og omfattende arbejde med at formidle mellem de un-
ge og naboerne, hvilket sammen med den relativt lave belægningsgrad har betydet, at 
man efter 2 år stadig har rådighed over de samme to lejligheder, trods adskillige kriser. 
Det er i sig selv et imponerende resultat. Men det må forventes, at de to lejemål før eller 
siden må opgives, og at det ligesom ved begyndelsen – hvor det tog over et år – bliver 
meget svært at finde nye.  

3.2.3. Tjek-Punkt i miljøerne 

Det opsøgende arbejde er en hjørnesten og et kendemærke for Tjek-Punkt. Siden star-
ten har man i gennemsnit brugt ca. 50 personaletimer på gaden hver uge. Det er meget i 
sammenligning med andre sociale projekter og foranstaltninger. 

Man går altid to og to sammen afsted. Der har været en del overvejelser om holdenes 
kønssammensætning m.v., og man prøver at sikre en vis kontinuitet i arbejdet, senest 
ved at dele sig i to grupper med ansvar for hver sit område; men i praksis afspejler de 
ofte pragmatisk hvordan det er lykkedes at få vagtplanen til at gå op og gemytterne til at 
passe. En tur på gaden kan vare fra en halv til 6-7 timer. Man søger normalt at få længe-
re tid, så man kan komme længere omkring, men man går ikke af vejen for at udnytte 
mindre tidsrum. 

Metoden er at områder – gadestrøg, værtshuse, butikscentre, varmestuer osv. – som 
vides eller formodes at rumme målgruppeunge, afpatruljeres. Disse områder er først og 
fremmest på Vesterbro omkring Halmtorvet og Istedgade, og Christiania, som dog i de 
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første 1½ år lå klart i anden række, og især er opdyrket som målområde fra og med 
1995. Desuden har man perioder afsøgt S-togs-nettet, dele af Indre By, og Sydhavnen.  

Den systematiske iagttagelse af steder og personer understøttes af den efterfølgende 
rapportering, både mundtligt og skriftligt, og også af at man bruger forskellige andre ka-
naler til at opnå viden om miljøer og personer, både den officielle faglige udveksling med 
informanter, og den mere generelle nysgerrighed. Derudover oparbejdes gradvist et for-
hold til de mennesker, der opholder sig i miljøet. Bartendere, pushere, socialarbejdere og 
andre faste personer bliver systematisk kontaktet, og man prøver at hverve dem som en 
slags 'ambassadører' for Tjek-Punkt i miljøet. Overalt spreder man information om Tjek-
Punkt, mundtligt og med visitkort, sådan at folk i miljøerne også kan opsøge Tjek-Punkt.  

På en typisk gadevagt bruger man måske 90% af tiden på at gå, kigge og planlægge – 
og de sidste 10% på at tale med de unge og med miljøets kontaktpersoner.  

Kontaktetablering 

Får man øje på målgruppeunge, vurderer man om, hvornår og hvordan man kan tage 
kontakt og fortælle om Tjek-Punkts tilbud. Man prøver at etablere en naturlig kontakt, 
hvor budskabet kommer igennem og man opnår en viden om den unges situation, uden 
at være anmassende eller stå i vejen for den unges gøremål. Ofte er der gået et stykke 
tid forud, hvor man iagttager de unge og diskuterer om de hører til målgruppen, eller hvor 
en forsøgsvis kontakt ikke er videreført48. 

Overgangen fra iagttagelse til kontakt er vanskelig og hele tiden genstand for megen dis-
kussion i Tjek-Punkt. Både i forhold til konkrete områder og konkrete unge, og mere ge-
nerelt.  

Der er for det første en balancegang m.h.t. hvor fræk man skal være. Man kan ikke bare 
buse frem med sit ærinde, dels fordi man let kommer til at støde de unge fra sig ved ikke 
at læse deres (vanskelige) signaler, dels fordi man kan komme til at ødelægge en mulig 
fortrolighed, og dels også fordi man let kan tage fejl og skade Tjek-Punkts rygte ved at se 
målgruppeunge overalt. Men på den anden side kan man også overdrive betænkelig-
hederne og ønsket om at være sikker i sin sag. Den lidt mindre fortænkte fremfærd kan 
ofte være frugtbar, fordi den på en 'ufarlig' måde kan åbne muligheder, der i en grundig 
analyse ville forekomme ganske usandsynlige.  

For det andet giver de forskellige miljøer og forskellige typer af unge forskellige slags 
vanskeligheder. Umiddelbart er de lettest tilgængelige unge de, som både er synlige i 
deres problemsituation (misbrug, prostitution, kriminalitet), herunder set fra deres eget 
perspektiv, og isolerede. Så snart de færdes i grupper eller foretager sig ting, som almin-
delige unge også ville finde på, eller ikke selv umiddelbart mener de har brug for hjælp, 
tårner betænkelighederne sig op.  

                                            
48 Denne fase af arbejdet nærmer sig indimellem betænkeligt en slags detektivfunktion. F.eks. så to medar-
bejdere nogle unge, der kunne være målgruppeunge, i et værtshus på Christiania. De unge rejste sig og 
gik, og Tjek-Punkts folk fulgte efter i respektfuld afstand. Da de tog med bussen, tog medarbejderne med – 
ikke for umiddelbart at tage kontakt (det er en HT-bus nemlig ikke velegnet til), men for lige at se, hvor de 
unge ellers holdt til. Det betænkelige består dels i, at de unge i sådanne situationer ingen indflydelse har på 
det sagsarbejde, der finder sted, og dels, at Tjek-Punkt overfor sig selv og overfor de unge defineres ind i 
en rolle som detektiver. 
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For det tredie viser der sig barrierer i eller for de enkelte medarbejdere. I det meget diffu-
se felt kan man tolke den samme situation vidt forskelligt og det kommer derfor også til at 
afhænge meget af medarbejderens overskud og engagement, om en ung vurderes som 
målgruppe, om det skønnes muligt at tage kontakt osv.  I dette sammensurium er det 
ikke let at rede ud, hvad der handler om de unge og miljøet, hvad der afspejler medar-
bejderens forhold i og til Tjek-Punkt, og hvad der har at gøre med medarbejderens mere 
generelle livssituation. Der kan optræde en slags udbrændthed. Men der kan også være 
tale om, at erfarne medarbejdere bedre kan fornemme de problemer, som i et større per-
spektiv er forbundet med en tilsyneladende oplagt kontakt, f.eks. troværdighedsproble-
met, som jeg vender tilbage til nedenfor.  

Det er imidlertid utilstrækkeligt at se isoleret på de enkelte situationer, når det drejer sig 
om at opnå kontakt med de unge. Det følgende uddrag fra et af mine interviews kan illu-
strere pointen. 

Hvordan lærte du Tjek-Punkt at kende? 

Ved at – jeg stod med min fætter ved Mariakirken som sædvanlig og hang, om aftenen, de 
var ved at lukke, jeg snakkede med en medarbejder jeg kender derinde. Både jeg og min 
fætter var påvirkede af heroin. Så kom der to mænd hen – jeg tror først de var uroer: De vir-
ker mistænksomme, men hverken junkier eller alkoholikere eller nogetsomhelst, de virker 
sådan: - Tænkte ikke på at det ku være socialfolk. Det lignede ikke nogen fra Børnekontak-
ten, deres fremtræden, og jeg havde heller ikke hørt om at Døgnkontakten ligefrem gik rundt 
og ledte efter folk, så... 

Kender du Døgnkontakten? 

Nej, jeg har været der en gang sammen med en veninde. Min storesøster har brugt dem 
meget, men ikke jeg. 

Øh, så spurgte de mig og min fætter hvad vi lavede her, hvor gamle vi er osn., og i starten 
vil jeg ikke give dem oplysninger -“hvad det rager dem!” osn. Så giver de os et kort, hvor der 
står Tjek-Punkt på, og Sdr. Boulevard, og et telefonnummer, og det havde jeg aldrig hørt 
om, så jeg blev nysgerrig, og spørger om de er politifolk, og det siger de så de ikke er, at de 
er socialarbejdere, faktisk. Så spørger jeg hvad Tjek-Punkt er, – jeg vidste ikke engang 
hvad Sdr. Boulevard er - (det forklarede de) - så ku jeg godt se det ikke var særlig langt 
væk, og så sagde de det lige var åbnet, 14 dage gammelt. Jeg blev nysgerrig, kom meget i 
Reden, og det havde irriteret mig, for jeg følte ikke jeg faldt ind dér, fordi jeg var så ung. Så - 
og da havde jeg allerede gået i Istedgade-miljøet i over ½ år – var 'faldet godt til!' - man ku 
ikke bare skræmme mig væk, havde lært en masse rødder at kende, var røget på dope osn. 
- Så jeg var faktisk glad, lidt lettet, da jeg hørte om Tjek-Punkt, et sted jeg ku være, nogen 
der hjalp folk, ikke - og så allerede en uge efter gav de mig det kort dér, og sagde jeg sku 
kigge ned. De sagde selvfølgelig også hvad de hed osn., at de var medarbejdere. Det gjor-
de jeg allerede en uge efter. Jeg mener det var Dan og Flemming. 

Og så en uge efter kedede jeg mig, det var om dagen – og så pludselig kom jeg til at tænke 
på, nåja, der var dedér to gutter dér, og jeg fandt kortet i min lomme. Og så fandt jeg det - 
gik rundt og kiggede på numrene, til jeg kom til 52, gik så derind, og så fandt jeg den ene af 
dem, Dan, ham kendte jeg, begyndte at snakke med, lærte de andre at kende der var der. 

Selvom historien her er atypisk fordi den er fra Tjek-Punkts allerførste tid, så kan den 
alligevel bringe nogle vigtige pointer hjem. Umiddelbart ser vi, hvordan den allerførste 
kontakt genkaldes som betydningsladet scene. Medarbejderne har iagttaget hende på et 
af de steder, de patruljerer, sammen med hendes fætter, og de tager nu initiativet til en 
kontakt. 
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I den unges version af begivenhederne er deres umiddelbare fremtoning – to 'borgerlige' 
mænd i vindjakke og gummisko – og deres forhastede udspørgen, lige ved at ødelægge 
situationen fordi de ligner civilklædte betjente. En af medarbejderne husker imidlertid den 
samme situation sådan, at de bevidst 'spillede betjente' for at møde hende på et humori-
stisk plan. Måske er det denne 'practical joke', der videregives til mig i interviewet, som 
en 'fortælling', Tjek-Punkt og den unge har tilfælles, en slags oprindelsesmyte – måske 
har den unge ikke helt forstået spøgen – eller måske er det medarbejderen, der bygger 
det ind i en 'fortælling' om at have check på tingene.  Uanset hvordan, så træder den helt 
umiddelbare kommunikation og de relativt tilfældige forhold ved situationen frem som 
betydningsfulde. Her må i udstrakt grad improviseres. Medarbejderen må bygge videre 
på sin personlige væremåde, og der må skabes situationer, der åbner for kontakt, f.eks. 
ved brug af spøgefuld dobbelttydighed. Men først og fremmest er situationen meget langt 
hen ad vejen uforudsigelig. 

Bagved disse 'overfladeforhold' ser vi også, at kontakten er fordelt over tid og i miljøet, og 
at den unge selv er meget aktiv i sin orientering og afprøvning. Det er hende selv, der 
opklarer misforståelsen ved at spørge om de er fra politiet (eller hun spiller med på spø-
gen). Hun har hørt om Tjek-Punkt på forhånd, har måske diskuteret det med andre unge, 
og har positive forventninger. Hun vurderer Tjek-Punkt som et tilbud i forhold til andre 
tilbud og holder sig orienteret om hvordan institutionerne arbejder, bl.a. via familie og be-
kendte. Dette møde er et punkt i en historie, som hendes og behandlingsinstitutionernes 
netværker har sammen. Selvom det er tilfældigt, at hun netop den dag ugen efter har tid 
og et visitkort i lommen, så er det langtfra tilfældigt, at hun tager imod Tjek-Punkts tilbud. 

Alligevel er det, at medarbejderne tager initiativ, også afgørende for at der sker noget. 
Det viser for hende, at Tjek-Punkt virkelig er til for hendes skyld, hun skal ikke kvalificere 
sig til hjælpen. Og det bryder igennem den inerti, som hendes trummerum holder hende 
fast i. 

Udfra disse overvejelser er det vigtigste ved det opsøgende arbejde, at Tjek-Punkt stabilt 
og kontinuerligt er og viser sig frem som et anvendeligt tilbud for målgruppens unge; at 
Tjek-Punkt hele tiden tager initiativet og på andre måder signalerer imødekommenhed og 
gør det let at tage imod Tjek-Punkts tilbud.  

Det viser også et tæt samspil mellem det opsøgende arbejde og butikken. Det den unge 
her vil have, er hjælp, men der ikke bestemt ikke tale om en målrettet sagsbehandling. 
Overgangene mellem opsøgende arbejde, butikken og formidling af behandlings-
muligheder er flydende. Hun opbygger gradvist et forhold til medarbejderne og et forhold 
til stedet, hvormed hun kan være med til at styre hvad hjælpen skal handle om og hvor 
den skal føre hen. Det kan ikke gøres uden at butikken er en integreret del af det fra star-
ten, også i rent fysisk forstand.  

Områder og funktioner: Netværksknudepunktet, patruljen og forsyningslinien 

Tjek-Punkt har først koncentreret indsatsen mest om Vesterbromiljøerne. Man har hele 
tiden også været de andre steder, men i praksis har det i de første 1½ år kun været Ve-
sterbro, man har etableret en egentlig og kontinuerlig dækning af. Det hænger sammen 
med flere forhold.  

For det første det banale faktum, at Vesterbro er lettere at nå på kort tid, og dækningen 
af kvarteret kan dermed gøres langt mere fleksibelt og med færre samlede ressourcer, 
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end f.eks. Christiania. En halv time imellem to aftaler kan bruges her. Vesterbro bliver 
også dækket i perioder med tynd personaledækning eller travlhed på andre fronter. 

For det andet passer Tjek-Punkts metode i det opsøgende arbejde som sagt bedst til de 
mest isolerede og synligt marginaliserede unge, og dem finder man i Vesterbros stof- og 
prostitutions-miljø. Disse unge er, når de befinder sig her, skubbet ud i en situation, hvor 
deres aktiviteter og netværk for en stor del er løsrevet fra deres rødder, direkte tilstede på 
gaden, og temmelig overskueligt og ensformigt. De opfatter typisk sig selv som hjælpsø-
gende, omend også på en ambivalent og konfliktpræget måde. Tjek-Punkt behøver her 
ikke udvikle forskellige arbejdsmåder til forskellige grupper af unge og forskellige kulturer, 
men kan 'nøjes med' at tage udgangspunkt i den enkelte person, fordi baggrundsforhol-
dene – livet med heroinmisbrug, kriminalitet og prostitution – trods dets umiddelbare ka-
ospræg også er temmelig 'standardiseret'.  

For det tredie er butikken et vigtigt aktiv i det opsøgende arbejde dér hvor den ligger. De 
unges brug af butikken giver Tjek-Punkt nyttigt kendskab til miljøet. Butikkens nærhed 
gør Tjek-Punkt interessant at stifte bekendtskab med for de unge, fordi det tiltrækkende 
frirum, udenfor gademiljøet, men også uden behandlingsforpligtelser, er direkte fysisk 
tilgængeligt. Kombinationen af butikken og gadevagterne skaber et netværksknudepunkt 
med mange flere muligheder end de to ydelser ville give tilsammen, hvis de var adskilt. 
Begge parter gives vigtige manøvremuligheder, når man kan mødes oftere, med ringere 
indsats og med flere forskellige slags påskud. Ved hjælp af disse muligheder kan Tjek-
Punkts målsætninger om et konkret tilrettelagt, blidt insisterende hjælpetilbud på de un-
ges præmisser realiseres.  

Det betyder ikke, at den opsøgende indsats i de andre områder har været ligegyldig. Men 
det forrykker i disse områder indholdet i og betydningen af den føling med de unge og 
miljøerne, som Tjek-Punkt opnår, fordi vægten kommer til at ligge mere på iagttagelse og 
beredskab og mindre på at Tjek-Punkt gør sit og det sociale systems tilbud tilgængeligt 
på de unges præmisser. Tjek-Punkt bliver her let det sociale systems patruljerende spej-
dere, også selvom selve konceptet er dialogisk49. 

Det gælder også mere generelt, hvor Tjek-Punkt fordeler sine ressourcer tyndt ud på fle-
re områder. Jo bredere og jo mere mangfoldig og bevægelig en kontaktflade, og jo flere 
ressourcer der investeres i det enkelte område, desto mere sandsynligt er det, at Tjek-
Punkt og de unge kan finde måder at mødes og udvikle en særlig kontakt, som kan fast-
holdes og måske lede til, at eksisterende eller påkrævede behandlingsmuligheder kan 
udpeges. Mens jo mere, Tjek-Punkts opsøgende arbejde har karakter af en patruljering 
der følger en standardiseret systematik og dækker flere områder, desto mere vil vægten i 
praksis ligge på en overvågnings- og beredskabsfunktion.  

Igen her ser vi problematikken om, at balancen mellem Tjek-Punkts funktioner, og den 
konkrete praktiske betydning af at man 'møder de unge hvor de er', afhænger af hvordan 
ressourcerne fordeles. 

                                            
49 I evalueringsrapporten om PAF – Prostitution af Fyre, opsøgende arbejde med mandlige prostituerede – 
findes tilsvarende overvejelser om forholdet mellem det opsøgende arbejdes metode og dets funktioner. 
Her antager Erik Axel, at det sociale systems tendens til 'normalisering', dvs. at se bort fra det særlige ved 
de mandlige prostitueredes liv og problemer, bliver gendannet i PAF når man satser på kortlægning og 
forebyggelse frem for udvikling af aktiviteter i miljøerne (Axel, 1995). 
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Det opsøgende arbejde er imidlertid også Tjek-Punkts forsyningslinie. Det skal ikke blot 
beskrive miljøerne og skabe kontakt med de unge, som har brug for hjælp, men også 
være med til at sikre, at Tjek-Punkts ressourcer bliver brugt.  

Tjek-Punkts statistikker viste en truende tilsanding fra omkring efteråret 1994. Dels havde 
Tjek-Punkt som forudset fundet en gruppe af unge, som var og forblev svære at formidle 
behandlingsmuligheder til, og dels var det gradvist gået nedad med nytilstrømningen, 
navnlig af unge under 18 år. Tilsyneladende har specialiseringen mod de synlige misbru-
gere på Vesterbro været snæver. Der er formodentlig tale om en ret begrænset gruppe 
unge, som allerede før de er 18 år er kommet så langt ud. Dertil kommer de ovenfor 
nævnte begrænsninger i butikkens rummelighed.  

Tilsanding/overfiskning er en dynamik mellem målgruppeafgrænsningen og Tjek-Punkts 
ressourcer. Når et miljø med held er kontaktet, bliver der meget arbejde med hjælpen til 
de unge, man har fået ind i folden. Det giver færre ressourcer til nyt opsøgende arbejde, 
og samtidig intensiverer det orienteringen mod dette miljø, også til tider udover hvad der 
er hensigtsmæssigt som prioritering af Tjek-Punkts ressourcer. 

Derfor har Tjek-Punkt løbende, og især i løbet af 1995, arbejdet systematisk på at udvikle 
det opsøgende arbejde i andre dele af byen. Man har overvejet og i prøveperioder be-
søgt Sydhavnen, transitmiljøerne og dele af Indre By, bl.a. i to omgange afsat ressourcer 
til egentlige opsøgende projekter i Scala, systematisk forberedt og rapporteret i samar-
bejde med PAF, men det har ikke givet nogen resultater, man har kunnet gå videre med. 
Nørrebro og Amager har man overladt til andre opsøgende foranstaltninger, selvom man 
formelt set har fået etableret mere bevægelige samarbejdsrelationer snarere end en 
egentlig distriktsopdeling af det opsøgende ungdomsarbejde. 

For at udnytte ressourcerne uden at sprede det opsøgende arbejde for meget har man 
derfor satset mest på at udvikle indsatsen på Christiania.  

Christianias udfordring  

Christiania har i første omgang været en udfordring på den måde at det har givet alle de 
nævnte problemer med grupper, med unge hvis sociale problemer var mindre synlige, 
eller som ikke selv opfattede sig som hjælpsøgende, og med at man butikken er langt 
væk.  

Der er gået meget lang tid hvor Tjek-Punkts medarbejdere gradvist har dannet sig et bil-
lede af hvordan Christianias hovedstrøg, værtshuse m.v. ser ud som miljøer udefra, og 
hvor der ser ud til at være unge, der måske har brug for hjælp. Som vi så det i historien 
om en aften i Tjek-Punkt var det stadig, ved starten af 1995, efter halvandet års opsø-
gende arbejde, en stor sejr at gå fra Fælleskøkkenet efter en første gangs snak med tre 
kriminalitetstruede unge og med en viden om at alle tilstedeværende vidste hvad Tjek-
Punkt var. Kun en håndfuld af Tjek-Punkts 'sager' var på det tidspunkt opsøgt på Christi-
ania. 

Derfor blev der i løbet af 1994-95 dels investeret stadig flere ressourcer på Christiania, 
dels i stigende grad viet opmærksomhed på, at man måtte bruge andre metoder på Chri-
stiania, end man var vant til fra Vesterbro. Generelt søgte man at flytte vægten over mod 
et mere kontinuerligt udegående arbejde – hertil hører som nævnt holdopdelingen af 
medarbejderne fra sommeren 1995 – hvor man i højere grad arbejdede indirekte, enten 
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ved at 'skyde mere med haglgevær', dvs. sprede information bredere og satse mere på 
'ambassadører', eller indgå i egentligt netværksopbyggende aktiviteter. 

Første forsøg var at udvikle et samarbejde med Sjakket, som i 1994 også en periode for-
søgte at sætte aktiviteter i gang i Christiania. Efter i meget lang tid at have haft vanske-
ligheder med at etablere fungerende samarbejdsrelationer til Sjakket, var Tjek-Punkt med 
ved en af Sjakkets store fester i den Grå Hal i januar 1995 under temaet NO HOPE 
WITH DOPE. Selvom Tjek-Punkt endte med at melde fra som egentlig medarrangør, så 
gav det de første erfaringer med at være på Christiania i en anden rolle end den patrulje-
rende socialarbejders. I august 1995 holdt Tjek-Punkt selv en fest på Christiania, som 
den foreløbige kulmination på disse bestræbelser. Det var i samarbejdet med unge fra 
Christiania om forberedelsen af denne fest, at den s. 71 gengivne 'motorsavs-plakat' blev 
til. Generelt vurderede Tjek-Punkts medarbejdere, at festen gav pote i retning af at Tjek-
Punkt blev kendt og vurderet positivt i miljøet. 

Idéen var, at ved at indgå i arrangement og udførelse af konkrete aktiviteter i samarbejde 
med folk på Christiania, herunder både målgruppeunge og ressourcepersoner i miljøet 
(f.eks. nogle af hashpusherne), skabes over tid en anvendelig kontaktflade. Særligt var 
forventningen at det kunne lade sig gøre at signalere imødekommenhed overfor de unge, 
som netop er på Christiania fordi de opfatter sig som tilhørende en modkultur bl.a. i for-
hold til det sociale system. Tjek-Punkt forsøgte m.a.o. at bruge Sjakkets metode med en 
mere dybtgående og langsigtet netværksopbygning i samarbejde med ressourcepersoner 
i miljøerne. 

Tjek-Punkt måtte imidlertid konkludere, at det var og forblev meget vanskeligt at få fod-
fæste på Christiania (se Pedersen, 1997), således at der antoges at være en del mål-
gruppeunge, som man ikke havde fået kontakt med. En nærmere betragtning af disse 
erfaringer må ganske vist medgive, at Tjek-Punkt fik en hel del enkeltkontakter og andre 
mindre sager, som naturligvis også har sin berettigelse, og enkelte større forløb ud af 
det. Men generelt viste det sig at være urealistisk at Tjek-Punkt med et uforandret res-
sourcegrundlag (konkret investeredes omkring 1½-2 ugentlige aftener på Christiania) og 
institutionel forankring kunne komme væsentligt længere på Christiania i retning af at 
bygge sig ind  miljøet som en kontaktflade, der kunne skabe brobygning på de unges 
præmisser. Sjakkets metode er formodentlig anvendelig på Christiania, men den kræver, 
som jeg beskriver nærmere i næste kapitel om Sjakket, nogle ganske andre udgangs-
punkter og ressourcer end dem, Tjek-Punkt har haft. 

Forsøg på at udvide konceptet 

De fleste af de medarbejdere, som jeg har talt med, har givet udtryk for, at Tjek-Punkts 
målgruppe og metode egentlig er for snæver i forhold til de unges virkelighed og i forhold 
til medarbejdernes personlige ønsker om faglig udvikling. Det samme kan læses ud af de 
unges udsagn om, at de meget positive kvaliteter ved Tjek-Punkt burde komme flere un-
ge til gode. Også i Tjek-Punkts bestyrelse har flere af medlemmerne givet udtryk for, at 
selvom man i høj grad bakker op om det, Tjek-Punkt har udviklet sig til, så ville det egent-
lig have været relevant at eksperimentere med bredere metoder og målgrupper. 

Christiania udfordringer og Tjek-Punkts vedvarende vanskeligheder ved at arbejde i dette 
miljø sætter dette spørgsmål på spidsen, men det har i sig selv hele tiden været present. 
Som jeg diskuterer mere indgående i kapitel 4.3 og 4.4, så er afgrænsningen af målgrup-
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pe, geografisk område, institutionelle rammer og pædagogiske metoder en tæt sammen-
hængende problematik.  

Det, som har fastholdt Tjek-Punkt på et efter manges mening lidt for snævert koncept, 
har formentlig været det samme, som har skubbet Sjakket væk fra de unge, der blev 
Tjek-Punkts vigtigste målgruppe – nemlig de sociale udstødelsesprocesser, som opret-
holdes, ikke blot af de unge selv, men også af institutionssystemerne, af narko- og prosti-
tutionsmiljøerne, og også af selvhjælpsorganiseringerne i feltet. Hermed mener jeg ikke, 
at sådanne udstødelsesprocesser ikke kan overvindes, men blot, at der skal indsatser til i 
en helt anden skala for at nå det mål. 

På det metodiske plan har Tjek-Punkt mod slutningen af projektperioden eksperimenteret 
med en mere aktivitetspædagogisk tilgang og et arbejde med de unge i grupper. Man 
forsøgte dels at ramme en lidt bredere målgruppe af især indvandrerunge på Vesterbro 
gennem street basket arrangementer, en arbejdsform og en målgruppe, som imidlertid 
ikke blev videre opdyrket. Dels i form af projektet Skab dig selv, også kaldet Bolsje-
projektet, som blev gennemført i september 1996 i samarbejde med konsulenterne 
Skjold & Schroeder og støttet af Socialministeriets KLUB-pulje50. 7 kvinder mellem 16 og 
19 år blev personligt inviteret på et kursus, hvor de i 4 uger dagligt i tre timer blev 'forkæ-
let' med aktiviteter og samvær, som enten var udover det sædvanlige (f.eks. besøg af 
berømtheder), forlystelser (biograf- og restaurantbesøg m.v.) eller centreret om deltager-
nes krop og velvære (frisørbesøg, solarium, fitness, skønhedssalon, tøjbytning). Indimel-
lem blev der også puttet noget sundhedsoplysning ind i programmet.  

I praksis blev ambitionsniveauet hvad angår aktiviteter sænket, og vægten blev lagt på 
samvær, grupperelationer og opbygning af tillidsforhold til medarbejderne. Men erfarin-
gen var også, at selve kursusformen – som muliggjorde en mindre forpligtende samværs-
form – og udgangspunktet i forkælelse ('bolsje-pædagogik') var anvendelig og vigtig som 
metode til kontaktetablering og -udvikling. Forkælelsen og viljen til at arrangere noget 
udover det sædvanlige, var formentlig er stærkt og betydningsfuldt signal til de unge om 
muligheden for en ændret relation til hjælpesystemet. Den omtrent samme erfaring har 
Sjakket i øvrigt gjort, se s. 150Fejl! Ukendt argument for parameter. .   

I modsætning til eksperimenterne på Christiania var Bolsje-projektet et institutions-internt 
projekt, dvs. selvom man tit var ude i byen, så foregik projektet ikke i de unges miljøer, 
men indenfor Tjek-Punkts egne rammer. Derfor havde projektet også den samme miljø-
terapeutiske karakter, som kendetegner Tjek-Punkts arbejde i butikken i øvrigt. Forkælel-
sen skulle bl.a. stå i skarp kontrast til deltagernes øvrige liv, sådan at  de gjorde en posi-
tiv erfaring af en ny slags med sig selv. De skulle opleve, at de kunne være værd at pas-
se på. Denne oplevelse – en 'lille varm plet i maven' – skulle så gøre det muligt for dem 
at indgå i behandlingsforsøg. De grupperelationer, som fremtrådte, var også begrænset 
til, hvad der opstod i forløbet, for de unge udgjorde hverken før eller efter kurset netværk 
for hinanden. Det kan som nævnt i høj grad diskuteres, i hvilken udstrækning den impli-
cerede metode er realistisk, nemlig at afskærmede handlesammenhænge og personrela-
tioner kan udgøre et drivhus for personlig udvikling. 

Alligevel er den slags aktiviteter en potentielt vigtig udvidelse af Tjek-Punkts koncept, 
primært fordi de udvider og fleksibiliserer kontaktfladen til de unge, og dermed væsentligt 

                                            
50 Projektet er beskrevet i Bjørnholk, 1996 
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øger det register af muligheder, som Tjek-Punkt kan spille på i sit omsorgs- og brobyg-
ningsarbejde.  

3.2.4. Brobygning og kritik 

Tjek-Punkts dobbelte forhold til de konflikter mellem de unge og det sociale system, som 
man opsøger ved at udse sig de mest marginaliserede unge, viser sig i alle faser af dets 
arbejde. Men mest tydeligt fremtræder det i arbejdet med at formidle behandlings-
muligheder til de unge, som man har fået kontakt med, og som ønsker behandling. 

Handelsfirmaet 

Umiddelbart har Tjek-Punkt den funktion at formidle en kontakt. I en række tilfælde kan 
den unge og/eller hendes sagsbehandler eller andre socialarbejdere, gribe den ekstra 
mulighed for at finde en løsning på problemerne, som opstår, når Tjek-Punkt formidler en 
kontakt. Det kræver en stærkt varierende indsats fra Tjek-Punkts side.  

I nogle (få) tilfælde er det nok at kunne få en dialog i stand på grundlag af den nye situa-
tion med den unges tilstedeværelse i miljøet, og ved brug af det albuerum til at overveje 
situationen påny, som Tjek-Punkt giver. Tjek-Punkts mellemkomst og villighed til at hjæl-
pe på den unges formulerede præmisser er måske også med til at begge parter oplever 
at der er defineret en forhandlingssituation der på en ny måde må tages alvorligt. 

I andre tilfælde må Tjek-Punkt ud i en meget langstrakt og krævende hjælpeindsats, der 
trækker på alle Tjek-Punkts ressourcer og muligheder. Både butikken og det opsøgende 
arbejde kan for en temmelig stor del blive brugt som ressourcer for dén unge, som i stør-
re eller mindre grad satser på de behandlingsmuligheder, som Tjek-Punkt formidler. Sel-
ve det formidlende arbejde er meget mere omfattende end man måske kunne tro – at 
ringe til en sagsbehandler i dagevis, at få den unge op af sengen på sit pensionatsværel-
se, møder med forældre, kærester, plejefamilier m.v., at køre den unge til en institution, 
måske i den anden ende af landet osv. I mange tilfælde må det hele gøres om flere gan-
ge fordi behandlingsplaner kuldsejler, typisk når den unge forlader en institution. Derud-
over kommer, i den fase, hvor en behandlingsmulighed nærmer sig, en lang række mere 
praktiske og omsorgsprægede hjælpeopgaver til – at vaske tøj, at rydde op i lejligheder 
og værelser, afklaring af gældsposter, tandlægebesøg o.m.a. 

De ressourcer, der sættes ind i sådanne tilfælde, hvor det er en kontaktformidling der står 
i centrum, har den meget kontante betydning, at det sociale systems brugerflade gøres 
anvendelig. Det vil sige, at de hindringer for hjælp, som skyldes utilsigtede forhold ved 
parternes situation, overvindes. På den unges side den kaotiske og illegale levemåde, 
stofafhængigheden og generelt det overvældende pres af begivenheder som er svære at 
håndtere. På systemets side byrokrati, kommunegrænser, kommunikationssvigt, og må-
ske især de meget begrænsede muligheder for en sagsbehandling, der retter sig mod 
særlige behov.  

Tjek-Punkt kan her lignes med et handelsfirma der har specialiseret sig i at koble be-
stemte varegrupper og bestemte markedsnicher. Koblingen forudsætter et omfattende 
kendskab til begge parter, en opsøgende indsats hvori deres muligheder for at bruge 
hinanden identificeres, og en praktisk realisering af deres møde. 
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Den gensidige ambivalens 

De fleste af de unge, som Tjek-Punkt har haft berøring med, har kunnet nyde godt af den 
formidlingsindsats, som 'handelsfirmaet' Tjek-Punkt har kunnet yde. Det generelle bille-
de, som fremstår når man vurderer Tjek-Punkts samarbejdsrelationer til begge sider un-
der ét, er imidlertid temmelig differentieret. Løst anslået koster som nævnt omtrent 10% 
af sagerne omtrent 80% af Tjek-Punkts indsats. Selvom helhedsbilledet altså må yde de 
positive erfaringer – med at det faktisk lader sig gøre at skabe nye muligheder gennem 
formidlingsindsatsen – retfærdighed, så lønner det sig også at beskæftige sig nærmere 
med de vanskeligheder, som generelt præger sagerne, og som blokerer nogle af dem i 
kortere eller længere tid. 

I mange tilfælde – nok de fleste – er der tale om, at både den unge og de instanser, som 
der formidles kontakt til, er ambivalente. Selvom det sociale system skal hjælpe alle 
mennesker i nød, og selvom alle de unge ønsker at blive hjulpet til et bedre liv, er der i de 
konkrete situationer ligeså vægtige grunde til at et samarbejde ikke kan etableres. Kun 
på bestemte præmisser, som oftest ikke er afklaret på forhånd, er de parate til et samar-
bejde, og midlertidig afbrydelse af samarbejdet bruges af begge parter som en af de vig-
tigste måder hvorpå samarbejdet reguleres.  

Det gør på ingen måde Tjek-Punkts formidlingsindsats uanvendelig. Men det komplicerer 
den og gør den til en del af et større spil, som dens betydning afhænger af. 

De unges ambivalens overfor behandlingstilbudene er velkendt. Traditionelt tematiseres 
den i en psykodynamisk forståelse af hvordan den unge håndterer sine psykiske konflik-
ter og evt. af en karakteristik af den unges personlighed som forstyrret og skrøbelig. 
Selvom det billede utvivlsomt er rigtigt, så medvirker det også til, at gensidigheden i for-
holdet mellem bruger og behandling tabes af syne. Den unges forhold til bestemte be-
handlingstilbud er ikke det samme som hans forhold til sine egne udviklingsmuligheder 
slet og ret. Tjek-Punkt møder ikke bare en skrøbelig 'personlighed', men en ung med me-
re konkrete forbehold overfor bestemte behandlingsmuligheder i en bestemt konkret si-
tuation.  

Disse forbehold kan godt være meget abstrakte, i den forstand at de hviler på et nødtørf-
tigt og skitsepræget billede af behandlingsmulighederne. De viser sig også meget ofte 
indirekte og uden at den unge selv er bevidst om det. F.eks. i de meget jordnære, prakti-
ske problemer, der tårner sig op, eller i måderne hvorpå de unge kan være mere eller 
mindre skrøbelige overfor begivenheder i miljøet. Eller de kan komme til udtryk i en afvis-
ning af behandlingsmuligheder på grund af tilsyneladende ubetydelige ting. Men der er 
alligevel altid tale om, at den unges forbehold og evt. afvisning af behandlingsmuligheder 
er begrundet i hans håndtering af sin konkrete situation og muligheder, som han ser 
dem.  

Netop de behandlingsmuligheder, som Tjek-Punkt kan formidle til, begrunder en særlig 
ambivalens hos den unge, fordi de på den ene side anviser en vej ud af livet på gaden, 
men på den anden side stiller krav, der meget vanskeligt kan indfries. 

At behandlingssystemet skulle være ambivalent er måske noget af en påstand. Officielt 
er man naturligvis overalt mere end villige til at hjælpe de unge, under de givne rammer 
og betingelser, og der er sikkert heller ingen socialarbejdere, som ikke vil de unge det 
godt. Men med de givne rammer og betingelser reproducerer det sociale system alligevel 
også samfundsforhold der rummer udstødningsprocesser. Der træffes konkrete beslut-



 

98                                                                                                          Morten Nissen 

Tjek-Punkt 

ninger, som objektivt implicerer at nogle unge ikke får hjælp. Uanset om dette forhold 
tilskrives beklagelige systemfejl eller ses som udtryk for en balance mellem forskellige 
interesser i samfundet (eller begge dele), så betyder det at behandlingssystemets institu-
tioner, når de forvalter grænserne for hvad de kan yde, samtidig forvalter systemets am-
bivalens overfor brugerne. 

Også her gælder det, at ambivalensen ikke er en indre egenskab ved systemet, men 
kommer til udtryk overfor bestemte brugere og i bestemte situationer. Også selvom det 
viser sig på utilsigtede måder, f.eks. i form af at byrokrati gør arbejdet usmidigt og forhø-
jer tærsklen for kontakt; eller formidlet af irrationelle, udygtige eller defensive handlemå-
der; eller i form af at institutioner definerer sig sådan at brugere falder imellem dem; osv.   

Netop Tjek-Punkts unge er de, som påkalder den største grad af ambivalens fra instituti-
onerne, fordi de på den ene side har stærkt behov for hjælp, men på den anden side stil-
ler krav der meget vanskeligt kan indfries. 

At tale om ambivalens er ikke helt det samme som at tale om barrierer eller hindringer. 
For det første implicerer det, at to intentioner eller handlemuligheder står overfor hinan-
den i forhold til den samme situation, sådan at man ikke kan finde en endelig eller stabil 
handlemåde, men står overfor problemet igen og igen.  

Ambivalens implicerer for det andet, at problemerne forvaltes på en måde, som er svin-
gende og delvist uforudsigelig. De konkrete skift – f.eks. når en ung efter lang tids forbe-
redelse alligevel ikke vil med på afgiftningstur, eller når en ung, der ugen før blev afvist, 
nu pludselig alligevel gerne må indlægges på en psykiatrisk afdeling – kan være begrun-
det i meget små ting: Mor kan alligevel ikke passe papegøjen, hhv. en ny medarbejder 
læser journalen lidt anderledes. 

Ambivalens implicerer endelig for det tredie, at uanset hvilke objektive forhold der be-
grunder det, så kommer det problematiske forhold mellem de unge og systemet til udtryk 
i subjektive forholdemåder, beslutninger og handlinger. Den unge forlader behandlingen 
eller møder ikke op til en samtale. Behandlingsinstitutionens medarbejder bortviser den 
unge eller stiller krav hun ikke kan indfri. Osv. Problemerne kan altid føres tilbage til 
handlinger, der kan kritiseres eller forsvares. 

Begge parter har en udtalt tendens til at hæfte sig ved dette sidste træk og betragte den 
anden parts handlinger personaliseret, dvs. som udtryk for givne personlige egenskaber. 
Den unge synes at sagsbehandleren er en kold og ufølsom skid, når hun meddeler en 
afvisning af et behandlingsønske. Og behandlerne karakteriserer den unge som 'umoti-
veret', når han ikke lever op til de krav, der stilles. Den faktiske magtfordeling medfører 
naturligvis, at opfattelsen af de unges 'motivation' eller mangel på samme har den største 
betydning for hvordan forholdet reguleres. 

I det hele taget er de to parter, hvis ambivalens overfor hinanden jeg her har beskrevet 
parallelt, langtfra jævnbyrdige. Den unge tiltager sig i praksis en magt ved at stille be-
handlerne overfor fuldbyrdede kendsgerninger. Den unge forvalter i helt umiddelbar for-
stand 'sagen'. Det er denne magt, Tjek-Punkt i en vis forstand får del i og prøver at kvali-
ficere. Men det er også med den unges liv – alt for ofte i helt bogstavelig forstand – som 
indsats. Selvom de unge prøver at gøre sig 'cool', så kan de hvad dét angår slet ikke 
hamle op med 'systemet' – sådan som Flemming også antyder det i vores eksempel 
ovenfor (s. 78) ved at sige, at slår Lena sig ihjel, så lukker bistandskontoret sagen og går 
videre til den næste. Og først og fremmest har den unge stort set kun negative virkemid-
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ler, der skader hende selv, mens det er 'systemet', der har rådighed over positive udvik-
lingsmuligheder. 

For Tjek-Punkt betyder den gensidige ambivalens, at det er nødvendigt at komme om 
bagved de to parters umiddelbare indstilling og påvirke præmisserne for den. Både over 
de unge og overfor behandlingsinstitutionerne må Tjek-Punkt gå tættere på end det før 
har været muligt, og udvikle deres forudsætninger for et samarbejde. I modsat fald bliver 
arbejdet for tilfældigt og påvirkeligt overfor svingninger og begivenheder. Når behand-
lingsinstitutionen giver karantæne, nøjes man ikke med at ryste på hovedet for sig selv, 
men retter kritik på officielle møder. Når den unge ikke møder frem til en aftale, bliver der 
ikke bare lavet en ny aftale, men man går ind og støtter op og finder måder hvorpå det 
kan blive mere realistisk at aftalen bliver overholdt.  

Men samtidig med, at man på den måde skaber forudsætninger for behandlingsplaner, 
løber man også ind i konflikter og dillemmaer, fordi man går ind på områder, som før var 
parternes egne. Man rejser de problemer og konflikter i samarbejdet mellem institutioner, 
som ellers lades usagt eller holdes bag lukkede døre. Og man får de unges problemer og 
konflikter helt ind på livet, i butikken og i miljøet.  

De to slags konflikter er igen meget forskellige, fordi Tjek-Punkt er en professionel institu-
tion. Konflikterne med brugerne er en del af den pædagogiske indsats, mens konflikterne 
med andre institutioner direkte går ind i hjertet af, hvad der definerer Tjek-Punkt som led 
i, og som udviklingsprojekt overfor, det sociale system.  

Ind i de unges præmisser 

Ser vi først på det pædagogiske forsøg på at gå tættere ind på de unges livsførelse og 
præmisser for behandling, drejer det sig om, hvordan Tjek-Punkt med sin opsøgende og 
formidlende indsats gør sig anvendelig for de unge. Jeg har ovenfor været inde på, at 
Tjek-Punkt som generel ressource i miljøet nok er ret tyndt besat. Når vi ser nærmere på 
Tjek-Punkts arbejde – på det grundlag – med den enkelte unge, er det igen udfra et for-
søg på at betragte indsatsen som redskab for den unge i hendes liv, som det er, snarere 
end den unge som genstand for indsatsen. Her optræder nogle særlige problematikker, 
som har at gøre med hvordan hjælpeindsatsen kan risikere at nærmest 'udlevere den 
unge til sine præmisser'. 

Et sådant redskab må være solidt, hvis det skal kunne bruges på tværs af omskiftelser 
og konflikter. Ligesom hvis det var en rigtig bro kan man sige, at Tjek-Punkt må være 
stærkt og bøjeligt for at kunne holde. Det er Tjek-Punkts metode at bevare sin identitet 
som brobygning til hjælpesystemet, men på en måde som er uendeligt bøjelig.  

Den bøjelighed, denne fleksibilitet, er netop en uafsluttet proces. Man finder ikke én gang 
for alle de unges præmisser. Det handler bl.a., som vi så Flemming og Anja demonstrere 
i eksemplet, om at gå ind på alle de meget håndfaste praktiske forhold, hvormed de unge 
– mere eller mindre bevidst – sætter deres præmisser. Når Flemming møder op for at 
vække Anja, er hun måske for påvirket til at stå op eller for abstinent til at prioritere et 
møde på Distriktscentret. Så må han ringe til Distriktcentret og aftale en ny tid. Han har 
ingen 'hard feelings'; men Anja ved godt at der er grænser for hvor længe hun kan blive 
ved på den måde. Mens hun værdsætter Tjek-Punkts vedholdenhed, hader hun mere og 
mere sin egen sløvhed. Det kan få hende til endelig at bide på krogen, sandsynligvis dog 
kun for efter et par dage at gå fra behandlingen igen. Næste gang kommer det måske til 
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udtryk i at hun afviser Tjek-Punkt, enten ved at holde sig væk eller ved at skabe en kon-
flikt. 

Den unges ambivalens betyder at hvis man ikke er heldig og kan forandre den unges 
præmisser for at gå i behandling, enten ved at støtte op om den unge eller ved at frem-
skaffe nye behandlingsmuligheder, så arbejder man sig mere og mere ind i den unges 
psykosociale problematik.  

Ligesom de totale døgninstitutioner, med deres isolation og utryghed, deres rigiditet og 
inkonsekvens, distance og krænkelser, spontant etablerede sig som spejlbilleder af de 
udstødtes levevilkår som børn og på denne særegne måde 'mødte dem hvor de var', så-
dan kan Tjek-Punkts opsøgende og fleksible arbejdsmåde meget let reproducere den 
tilsyneladende frihed og selvbestemmelse, de identitetskonflikter, selvhad og drømme, 
som de lever i som unge.  

Således er det meget vigtigt for de unge i Tjek-Punkt at møde voksne, som er opmærk-
somme og som har føling med dem og 'gennemskuer' dem. Det har alle de unge, som 
jeg har talt med i interviews og mere tilfældigt, på forskellige måder lagt vægt på. Det, at 
Tjek-Punkts 'ånd' er illusionsløs og anerkender de unge som mennesker også i deres liv 
som misbrugere, skaber et frirum for de unge, men planter samtidig en spire til et forhold, 
der kan vokse. Tjek-Punkt placerer sig på en måde i den unges liv, så hun vil føle det 
som en stor sejr at kunne vise en fremgang frem for dem. Et spejl, men samtidig et mel-
lemmenneskeligt forhold, og dermed også en mulighed for en identifikation, som udpeger 
nye muligheder.  

De viser hvordan det er lykkedes at komme ind på livet af den unge pædagogisk, som en 
vigtig forudsætning for at realisere en brobygning med udgangspunkt i den unges ambi-
valente forholdemåde. Men det forudsætter netop en fremgang at berette om. Hvis ikke 
den unge faktisk er på vej i et positivt udviklingsforløb, så vil forholdet blive slidt ned, fordi 
spejlingen kun bliver mere og mere smertefuld, efterhånden som den unge oplever at det 
er en blivende tragedie, hun kan se i spejlet.  

Det uafviselige 

Som jeg var inde på ovenfor, så er Tjek-Punkt selv ikke undtaget fra den ambivalente 
logik. Der er også unge, som Tjek-Punkt objektivt set ikke kan rumme. Men alligevel be-
tyder det forhold, at Tjek-Punkt opsøger og hjælper dé unge, som det øvrige system ikke 
har kunnet hjælpe, og med en målsætning om alligevel at skaffe dem behandlings-
muligheder, at Tjek-Punkt er placeret på en særlig måde i forhold til problemet.  

Tjek-Punkt opererer med, at bestemte sociale problemsituationer stiller sig som uafviseli-
ge sager. Det drejer sig typisk netop om unge i den form for akut nød, som ofte kende-
tegner Tjek-Punkts målgruppe. Når et kærestepar, han 16, hun 17 år, melder sig i akut 
bolignød, begge på stoffer, finansieret ved hendes prostitution, så kan man efter Tjek-
Punkts opfattelse ikke med rimelighed undlade at betale for et pensionatsværelse, blot 
fordi man har visse betænkeligheder ved løsningen – medmindre man har fundet en an-
den løsning. Deres behov for hjælp er uafviseligt. Derfor kan Tjek-Punkt ikke acceptere 
sagsbehandlerens afvisning af pensionatsværelsesregningen og må om nødvendigt selv 
gå ind og betale (se mere om dette eksempel i kapitel 4.4.4).  

På samme måde opfattes det som helt uacceptabelt når en ung fra en behandlings-
institution bortvises med karantæne og uden anden behandling, samtidig med at hun 
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med narkogæld, sygdomme og kæresteproblemer netop nu er stærkt truet, men også 
særligt motiveret for at blive stoffri. Her må Tjek-Punkt konfrontere behandlingsinstitutio-
nen direkte og om nødvendigt selv stille op med et tilbud. 

Tjek-Punkt definerer hele det sociale systems ydelsesniveau ved at lægge sig yderst og 
tage de uafviselige sager op. De definerer et minimumsniveau af offentlige ydelser i vel-
færdsstaten på linie med det uafviselige behov for akut lægehjælp ved en trafikulykke. 
Her bliver Tjek-Punkts dobbeltrolle meget tydelig.  

På den ene side indgår Tjek-Punkt som udviklingsprojekt med almene målsætninger og 
beføjelser defineret fra central hold. Tjek-Punkt har opbakning såvel fra Socialdirektoratet 
i Københavns Kommune som fra Socialministeriet. Om nødvendigt kan man i princippet 
bede embedsfolk i Direktoratet om at øve et pres på et lokalkontor, hvor f.eks. en sags-
behandler uberettiget modsætter sig en nødvendig indsats. Og Tjek-Punkt kan give sig i 
kast med enhver ydelse, der måtte være uafviselig i den konkrete situation. 

Men på den anden side indgår Tjek-Punkt helt på linie med andre hjælpetilbud, som prio-
riterer deres ressourcer på bestemte måder og derved i det konkrete afgør, hvad som er 
uafviseligt og hvad som falder udenfor. Alle foranstaltningerne har i praksis, og efterhån-
den også officielt, en udstrakt grad af selvstyre indenfor bestemte rammer. Derfor kan 
Tjek-Punkt ikke uden videre regne med at deres version af det uafviselige og nødvendige 
tages for gode varer, og navnlig ikke når den går imod andre foranstaltningers interesser 
eller kompetence.  

Socialcentrets ungemedarbejder mener f.eks. at have god faglig baggrund for at undlade 
at betale et pensionatsværelse, som de unge alligevel kort efter vil forlade, og i stedet 
satse på et samarbejde med drengens mor, som de unge alligevel i praksis går til. Og 
narkosystemet kan ikke i længden acceptere, at dets indsats bestemmes af et selvejende 
udviklingsprojekt – som ovenikøbet er tilknyttet en helt anden afdeling af Socialdirektora-
tet – enten direkte (ved at der stilles krav til deres visitationskriterier og karantæneregler 
osv.), eller indirekte (ved at deres belægningsprocenter falder fordi de unge behandles i 
andet regi). 

Projektformens begrænsninger 

I praksis er decentraliseringen stærkere end de almene målsætninger, som Tjek-Punkts 
indsats realiserer. Tjek-Punkt kan ikke spille med musklerne og fungere som repræsen-
tant for Ministeriet eller Direktoratet, men må selv finde sin plads som foranstaltning, om 
end altså med særlig bevågenhed. Særligt kommer det til udtryk i Tjek-Punkts status af 
selvejende institution, men det ligger mere generelt i den måde, hvorpå Tjek-Punkt er et 
projekt.  

En medarbejder i Tjek-Punkt, som tidligere havde været på Døgnkontakten, rejste over-
for mig en voldsom kritik af projektformen, en aften, hvor der ingen unge var, og vi derfor 
havde tid til at diskutere de større linier. Han mente, at Døgnkontakten – ubevidst  - om-
lagde sin målgruppe efter at Tjek-Punkt  var kommet:  

“Nu er Tjek-Punkt der til de tungeste, "dem tager I jer af". Med de gamle (medarbejdere i 
Døgnkontakten, MN), som vi kender, kan vi snakke om det, og sige at vores formål ikke er 
at tage over men at følge til jer. Men de andre tænker automatisk Tjek-Punkt som en foran-
staltning blandt andre. Samtidig bliver der mindre og mindre tid på gaden fordi tiden går med 
de faste, meget vanskelige sager, dem som Døgnkontakten nu er sluppet af med.  
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Pointen er, at nu går det ind som et led i systemet. Men i modsætning til hvis det f.eks havde 
været en målrettet udvidelse af Døgnkontaktens arbejde, så er der også sket noget andet: 
En lunken lort er placeret. De unge, der nu er placeret hos Tjek-Punkt, føler Døgnkontakten 
intet ansvar for. Og Tjek-Punkt har ingen magt til at gennemføre noget for brugerne, netop 
fordi det er placeret som selvstændigt projekt”. 

Selvom samarbejdsrelationen mellem Tjek-Punkt og Døgnkontakten udadtil altid er ble-
vet prist af alle parter, og selvom man vel næppe kan forestille sig to institutioner, som er 
mere på linie hvad angår ideologi og metode – så indebærer selve projektformen, i hvert 
fald som mulighed, en uheldig kombination af ansvarsforflygtigelse og indplacering i en 
system-'niche'. 

Det er desuden bestemt ikke alle samarbejdspartnere, der er så lette at tale med som 
Døgnkontakten. Trods det umiddelbart 'uafviselige' og tvingende velbegrundede i Tjek-
Punkts tilgang, så er realiteten, at Tjek-Punkt må arbejde i et felt, hvor holdninger, priori-
teringer og skøn er meget forskellige. Det betyder ikke kun, at man i en række sager fin-
der modsatte bestræbelser, vanskelig koordinering og oplæg til konflikter. Det betyder 
også, at sagsarbejdet ofte sinkes og at Tjek-Punkts medarbejdere i disse sager ikke kan 
operere udfra en sikker intuition om samarbejdspartneres og bevillende instansers hold-
ninger – man kan ikke arbejde på forventet efterbevilling.  

Desuden bliver det uafviselige hurtigt det, man sandes til med. Selvom det ikke var me-
ningen, så er det logisk, at Tjek-Punkts ressourcer i høj grad bliver bundet til de sager, 
som man finder uafviselige, men som aftagende institutioner ikke føler et tilsvarende an-
svar for. Hvis Tjek-Punkt finder det nødvendigt – således må en uenig sagsbehandler 
ressonnere – så kan de jo bare bruge de midler, de har, f.eks. lejlighederne. På bare lidt 
længere sigt er dette måske den vigtigste vej til, at Tjek-Punkt tvinges til at formulere sin 
egen begrænsning, på linie med de øvrige foranstaltninger på området. Foreløbig har 
Tjek-Punkt ikke måttet afvise nogen (under 18 år), - men med lejlighederne fyldt og flere 
vanskelige sager har man ikke så meget tid til at nå ud til flere potentielle brugere. 

En anden barriere for udvidelsen af Tjek-Punkts indsats er naturligvis de kompetence-
mæssige grænseflader til institutionssystemet. En periode i 1994 tog man initiativer til at 
løse nogle unges akutte behov for afgiftning i en situation, hvor deres samarbejde med 
de kommunale behandlingsinstitutioner var brudt sammen. Man var konkret på afgift-
ningstur til Jylland med to unge, og man planlagde yderligere at systematisere denne del 
af arbejdet. Den udvikling blev stoppet af et ultimatum fra Socialdirektoratet i bestyrelsen 
om, at Tjek-Punkt skulle "holde sig indenfor sit kommissorium". 

Det ideologiske og dygtighedsforestillingen 

En af løsningerne på denne problematik er at opbygge et eget netværk af samarbejds-
partnere, som i særlig grad lever op til de krav, man fra Tjek-Punkt stiller til behandlingen. 
Eller, sagt på en anden måde: At finde behandlingsmuligheder frem når der ellers ingen 
'er'. Tjek-Punkts medarbejdere har i perioder ledt systematisk efter anvendelige tilbud. 
Udover den 'medfødte' forbindelse med Døgnkontakten udvikles efterhånden et tættere 
samarbejde med Kirkens Korshærs Ungdomsklub, og bl.a. en lille selvejende narko-
institution på Fyn har også etableret sig som fast samarbejdspartner, som Tjek-Punkt 
selv kan anbefale. På den måde kan de daglige fleksible samarbejdsrelationer oprethol-
des, samtidig med, at indsatsen defineres på en særlig ideologisk måde (se mere herom 
i kapitel 4.4.3 og 4.4.4). 
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Når jeg skriver 'ideologisk' mener jeg ikke, at Tjek-Punkt definerer sig udfra en bestemt 
politisk eller religiøs opfattelse i stedet for en faglig tilgang. Jeg bruger begrebet i en be-
stemt samfundsvidenskabelig tradition, hvorudfra ideologi er, når særlige normer og op-
fattelser præsenterer sig som almene, og netop derved igen organiserer det særlige. I 
Tjek-Punkt er der tale om en humanistisk moral, som kommer til udtryk i anerkendelsen 
af og støtten til de enkelte unge, og en social indignation over hindringer for disse be-
stræbelser – sådan som de ses fra Tjek-Punkts perspektiv – og som organiserer Tjek-
Punkts meningsunivers som udviklingsprojekt. 

Efter den almindelige opfattelse i Tjek-Punkt er der ikke tale om, at Tjek-Punkt repræsen-
terer én holdning blandt andre. Tjek-Punkts særlige tilgang identificeres med en moderne 
eller progressiv faglig tilgang, eller med faglighed overhovedet. Det uafviselige er netop 
uafviseligt fordi man ikke med rimelighed og seriøst kan mene at det kan afvises. Med 
denne indfaldsvinkel vil man opfatte modsatte handlemåder som uetiske, usaglige, reak-
tionære eller som begrundet i helt uacceptable betingelser. Tjek-Punkts medarbejdere 
har mange historier parat om nogle  samarbejdspartneres ganske absurde uvidenhed, 
byrokrati eller andre urimeligheder (men tilføjer som regel også, at de har udmærkede 
erfaringer med andre). 

Det forekommer f.eks. fuldstændig absurd, når en afgiftningsinstitution stiller krav til de 
unge om at vise deres motivation ved at møde op til et antal aftaler på bestemte tids-
punkter. Enhver ved, at det kan en ung aktiv misbruger ikke. Skulle institutionen ikke net-
op være til for de unge, som den på denne måde afskærer sig fra? En anden historie 
handler om en sag, der sinkedes i uger fordi sagsbehandleren ikke kunne finde journa-
len. En tredie refererer en sagsbehandler for at have udtalt, at "sagerne prioriterer sig 
selv". En fjerde beretter om kynismen i visse behandleres opfattelse af, at de unge skal 
ned og 'smage asfalten' før de er motiverede for behandling. 

Selvom man på denne måde kan pege på reelle problemer, så kan man også have svært 
ved at sætte sig rigtigt ind i samarbejdspartnernes rationaler. Dette problem stiller sig 
som en afgørende vanskelighed i Tjek-Punkts brobygningsarbejde, fordi det gør det me-
get svært at finde en vej ind til at kunne arbejde på og dermed med disse samarbejds-
partneres præmisser. Tjek-Punkts berettigelse er netop at se nyt på sagerne, og med en 
medarbejders ord skal man ikke handlingslammes af at blive 'sovset ind' i de opfattelser, 
der er i systemet; men den moralske indignation kan ofte stå i vejen for erkendelsen af, 
at ikke blot 'holdninger', teorier og metoder, men også betingelser, målsætninger og per-
spektiver reelt er forskellige. Med den kritiske holdning identificerer man sig med samar-
bejdspartnerne fremfor at arbejde med dem. 

Samtidig får Tjek-Punkts ideologiske identitet tilsyneladende en slags 'dygtigheds-
forestilling' til at vokse frem. Man skal ikke have været længe i forbindelse med Tjek-
Punkt før man, fra næsten alle sider og med meget korte mellemrum, hører, hvor dygtige 
Tjek-Punkts medarbejdere er. Det bekræftes også af Tjek-Punkts funktion som videns-
bank og formidlere på deres felt. I sig selv er dette sådan set velbegrundet og et udmær-
ket udgangspunkt for arbejdet. Men der har efter min mening også  været en tendens i 
Tjek-Punkt til at betvivle det faglige niveau hos mange kolleger i andre institutioner i fel-
tet. 

Tendensen til at mene sig dygtigere end (visse) andre kan hænge sammen med den 
måde, hvorpå Tjek-Punkt definerer sig ideologisk. En professionel alment socialfaglig 
tilgang, hvis moralsk begrundede kritik mod (dele af) systemet ikke hviler på nogen be-
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stemte politiske eller religiøse rationaler, må næsten søge misèren i udygtighed, hhv. de-
finere det rigtige og det gode i termer om 'professionalisme'. Udadtil etableres dermed et 
neutralt meta-sprog til regulering af samarbejdsrelationer, og indadtil defineres samtidig 
en fællesfaglighed, som er særlig for projektet. 

Med afvisningen af fagligheden i måden hvorpå samarbejdspartnerne håndterer system-
ambivalensen bliver det systematisk svært at få øje på sin egen andel i problematikken. 
Problemerne genopstår i en slags cirkulær proces, hvor der måske skal nye projekter (og 
på et mindre plan nye personer) til for at få øje på begrænsningerne i den hidtidige prak-
sis, og da på bekostning af, at man ikke ser hvordan de samme begrænsninger gendan-
nes i nye former.  

Eksempelvis forekommer det først helt uforståeligt hvorfor man ikke i større omfang har 
opsøgt de unge i deres miljøer. I anden omgang danner der sig en kritisk forståelse af, at 
det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, men også hænger sammen med defensive 
handlemåder og fagtraditioner i det sociale system. Efter at man har brudt med dem viser 
det sig på en meget snigende måde, at man også selv er indfanget i det 'troværdigheds-
problem' og den systemambivalens, som har begrundet dem. Vel at mærke uanset at 
man i princippet har kendt til problemet fra starten af. De slår netop igennem udenfor 
synsfeltet i form af symptomer såsom vanskeligheder ved at skaffe tid nok på gaden, til-
bageholdenhed overfor at kontakte unge osv.  Så er banen kridtet op til at næste hold 
entusiastiske projektfolk ryster på hovedet af deres forgængere og går ud og viser hvor-
dan det rigtigt skal gøres51. 

Det er for mig at se vigtigt at man ikke forklarer disse forhold med en eller anden form for 
personlig ubeskedenhed, intolerance el.lign.  Det hænger sammen med Tjek-Punkts 
grundlæggende dobbeltrolle i udviklingen af det sociale arbejde, og findes tilsvarende i 
andre projekter og virksomheder, som har lignende betingelser og opgaver. Det er så at 
sige udviklingsopgaven, der slår igennem konkret52. 

Ideologi og formidling 

Problemet slår igennem til de enkelte unge. Tjek-Punkt har med unge at gøre, som i høj 
grad i udgangspunktet afviser det sociale system, og Tjek-Punkts indsats retter sig mod 
at formidle en kontakt. Tjek-Punkt kan med den tillid, som de opnår hos de unge, ofte 
opbløde og kvalificere de unges meget sort-hvide erfaringer. Det kan lade sig gøre netop 
fordi Tjek-Punkts opgave og ideologi er almen og rækker henover de forskellige behand-
lingstilgange, som repræsenteres af de institutioner, som man samarbejder med. Tjek-
Punkt relaterer sig sammen med den unge til et kludetæppe af foranstaltninger53. Den 
almene opgave svarer godt til de personlige tillids- og spejlingsforhold, som Tjek-Punkt 

                                            
51 En måde, dette har vist sig på i Tjek-Punkt, har været, at allerede indenfor projektperioden er der kommet 
nye “hold” medarbejdere ind, som har undret sig over de “ældre” kollegers udbrændthed overfor kontakteta-
blering i det opsøgende arbejde. 
52 Således f.eks. måske i PAF, se Axel  (1995), men også f.eks. ikke mindst i forskningsinstitutioner som 
den, hvori dette er skrevet. Denne betragtning er i øvrigt afgørende forskellig fra forsøg på at tilskrive udvi-
klingsprojekter en særlig virksomhedskultur, ('projekt-kultur' i modsætning til 'system-kultur') som er de-
fineret uafhængigt af deres mål og midler (se f.eks. Adamsen og Fisker, 1990). Udviklingsarbejdet er selv 
en afgørende målsætning i projektet, hvilket også efterhånden fremgår af denne tekst. 
53 Sml. Lasse Gårdsøes beskrivelse af Døgnkontaktens tilgang (1995)  
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kan etablere med de unge, så godt, at man kunne overveje, om ikke disse relationer 
skulle fortsætte henover behandlingsforløb m.v.  Men det forhold, at opgaven er almen, 
betyder også, at det meningsunivers, som den hviler på, overskrider rammerne for et vel-
afgrænset bruger-hjælper-forhold, og bliver en verdensanskuelse. 

Sålænge det lykkes at tolke en given institution ind i det verdensbillede, som opstår i 
mødet mellem Tjek-Punkt og den unge, virker det formidlende. Men når institutionen med 
sin arbejdsmåde modsiger Tjek-Punkts ideologi, bliver det vanskeligere.  

På den ene side risikerer man, at alle 3 parter opretholder deres respektive ideologi på 
bekostning af en behandlingsmulighed (også selvom alle parter også gør hvad de kan for 
at få det til at lykkes). Omvendt bliver man i for mange tilfælde nødt til at 'lukke sagen' 
temmelig brat, fordi en fortsat relation til den unge risikerer at undergrave den unges for-
hold til institutionen (igen selvom Tjek-Punkts medarbejdere er så loyale som muligt). 

Dette sidste forhold er vigtigt som baggrund for Tjek-Punkts ovennævnte satsen på at de 
unge kommer videre i systemet. Mange af Tjek-Punkts unge bruger institutionerne på 
måder, der har meget lidt med en lineær bevægelse fra gaden til en relevant behand-
lingsinstitution at gøre. I praksis bevæger de sig over tid ind og ud af en række institu-
tioner. Det forhold gør det hensigtsmæssigt at Tjek-Punkt kan bevare sin relation til de 
unge, også når de er i behandling. Hvor det som nævnt ind mod gademiljøerne mest er 
Tjek-Punkts ressourcer og institutionelle selvforståelse, som hindrer den brede berørings-
flade, så er det ind mod behandlingsinstitutionerne mest det forhold, at enhver institu-
tions forhold til sine klienter i det indbyrdes forhold mellem organisationerne i det sociale 
system betragtes som næsten en hellig ko, absolut uantasteligt. Tjek-Punkts almene 
funktion er ikke neutral, men ideologisk, og formidlingsopgaven ind mod systemet er der-
for med nødvendighed en konfliktfyldt brudflade, og en måde at håndtere den på er at 
minimere den så den ikke 'går ud over' den enkelte unge – men til den pris, at den unge 
alligevel kommer til at stå alene med den vanskelige opgave at håndtere sit forhold til 
systemet.  

3.2.5. Organisation og deltagere 

Skrøbelighed 

Når man betragter Tjek-Punkt som organisation må man umiddelbart tage højde for en 
række særlige konkrete omstændigheder, som har medvirket til at en meget stor del af 
projektperioden har haft en slags undtagelseskarakter. Tjek-Punkt har fra starten været 
afgørende påvirket af forhold, der ligger udenfor dets umiddelbare rækkevidde og ikke 
rigtig er til at gøre noget ved. Det begyndte med at en af de ansatte pædagoger sagde 
sin stilling op inden han startede. Senere blev lederen syg i to meget lange perioder. 
Dernæst to barselsperioder, hvoraf den ene var stedfortræderens.  

Dertil kommer, at Tjek-Punkt helt fra starten har været præget af konflikter i personale-
gruppen, som i nogle perioder er trådt frem og har domineret arbejdet temmelig meget. 
Der er vel at mærke ikke tale om den samme konflikt, men om flere forskellige konflikt-
konstellationer, som har haft væsentlig betydning for Tjek-Punkt og tæt sammenhæng 
med ihvertfald 2 opsigelser og en langtidssygemelding i perioden. I en personalegruppe 
på 7 personer, der går i vagtplan, kan sådanne problemer mærkes. Der har næppe i 
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Tjek-Punkt været nogen periode, hvor man har haft ro og kunnet bygge en personale-
gruppe op.  

Barsel, sygdom, personkonflikter og lignende er naturligvis hvad der sker. Det fortæller 
om, hvordan Tjek-Punkt er dimensioneret på – eller måske endda under – et absolut mi-
nimum som selvstændig professionel organisation der skal varetage faste funktioner i en 
vagtplan. Arbejdspsykologisk viden, herunder ikke mindst erfaringer fra arbejdet med 
tunge sociale problemer, fortæller desuden at sygelighed og i bredere forstand persona-
leproblemer (f.eks. stor gennemstrømning, personkonflikter, udbrændthed) kan hænge 
sammen med arbejdets vanskelige indhold. Det er tænkeligt, at man bør være særligt 
forsigtig med at dimensionere foranstaltninger i dette område sådan, at de bliver alt for 
skrøbelige.   

Det skal måske tilføjes, at man faktisk har været opmærksom på denne problematik, og 
ikke blot med supervision, men også med en meget fleksibel og imødekommende ledel-
sesstil, har sørget for at gøre Tjek-Punkt til 'en god arbejdsplads', så man kan ikke forkla-
re problemerne med en uopmærksom ledelse. 

Flere af medarbejderne har belyst disse problemer indgående gennem grundige indivi-
duelle interviews, som har givet højst forskellige versioner og forklaringer. Tjek-Punkt er 
imidlertid for lille og intimt til at jeg som evaluator vil begive mig ind på mere konkrete be-
tragtninger af den art. I stedet vil jeg pege på nogle forhold, der strukturelt lægger op til 
konflikter og samarbejdsvanskeligheder i Tjek-Punkt, og med dette udgangspunkt tegne 
et mere generelt billede. 

Tjek-Punkt som adhocrasi 

Tjek-Punkts organisationsform som udviklingsprojekt ligner hvad Mintzberg (1993) med 
henvisning til Alvin Tofler har betegnet som et adhocrasi. I stedet for at gå tæt ind på 
Tjek-Punkts konkrete konflikter m.v., vil jeg prøve at skrive en analyse af Tjek-Punkts 
organisation udfra dette perspektiv. Den analyse vil kun være betinget berettiget og vil 
sikkert på nogle punkter være skæv i forhold til Tjek-Punkts virkelighed. Men håbet er, at 
den kan bruges som en indfaldsvinkel til nogle af de forhold, som strukturelt ligger til 
grund for Tjek-Punkts interne problemer. 

Et adhocrasi er en organisation, 

• som arbejder flydende og bevægeligt med udviklingsopgaver, som den selv definerer;  
• hvis eksistens aldrig er givet, men jævnligt må nydefineres med ordrer, projektbevil-

linger m.v.;  
• som kittes sammen i en løbende gensidig justering af arbejdet; 
• hvis medarbejdere arbejder meget selvstændigt og bruger jobbet som led i en selv-

stændig karriere;  
• hvis ledelse må sætte sin autoritet igennem ved at gå fagligt i spidsen;  
• hvis arbejdstider, opgaver, resultater, medarbejderkvalifikationer og organisationsform 

ikke kan standardiseres, men hele tiden er under opbrud og defineres ad hoc i takt 
med det skiftende arbejdsindhold. 

Betragtning af Tjek-Punkt som et adhocrasi støttes af Tjek-Punkts måde at håndtere bu-
tikken og det opsøgende arbejde. Selvom man kan sige, at butikkens åbningstid og vagt-
planerne er standardiseret arbejdstid og rummer rutineopgaver, så er arbejdet indenfor 
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disse rammer tilrettelagt meget fleksibelt og afhængigt af de konkrete problemer, der vi-
ser sig ad hoc.  

Faglighedsopfattelsen er ligeledes knyttet til Tjek-Punkts egen 'fællesfaglige' definition af 
sin professionalisme, dvs. ad hoc udfra de konkrete opgaver, men defineret selvstændigt 
udfra et alment socialfagligt perspektiv. Der er ikke mulighed for, at medarbejdere med 
en særligt professionstilknytning definerer deres arbejde gennem given professionel 
selvopfattelse og kvalifikationer. Det viser sig især ved, at socialrådgiverstillingen er ble-
vet helt opgivet som afgrænset funktion – og iøvrigt for begge socialrådgiveres vedkom-
mende har givet anledning til konflikter. Desuden ved at man uden problemer har ansat 
to lærere i pædagogstillinger, og ved at ihvertfald en af medhjælperne i perioder har haft 
stor indflydelse på Tjek-Punkts profil.  

De almene faglige ambitioner og dygtighedsforestillingen har indimellem stået i et spæn-
dingsforhold til den fællesfaglige orientering mod de unges præmisser. Fagpersoner, bå-
de i og udenfor Tjek-Punkt54, har givet udtryk for, at det ofte kan være svært at se, om 
Tjek-Punkts medarbejdere, især de ufaglærte, ikke gør sig til de unges advokater på 
grundlag af en ureflekteret identifikation, snarere end som bevidst metode.  

Adhocrasier har generelt et problem med forholdet mellem organisationen og dens med-
arbejderes faglighed. Organisationens store afhængighed af de kvalificerede med-
arbejderes selvstændige og selvorganiserede arbejde, samtidig med at medarbejderne i 
deres karriere er afhængige af hvordan fagligheden defineres i organisationen og dens 
faglige netværker – snarere end i professionens sammenhænge – medfører skrøbelig-
hed, loyalitetsproblemer og vedvarende konflikter om arbejdsindhold, kompetence og 
karriere.  

Tjek-Punkts selvstændigt definerede socialfaglighed og dets udviklingsopgaver har netop 
tiltrukket folk, der 'ville mere' end 'blot' lave socialt arbejde, og som har haft ønsker om at 
bidrage til at finde nye arbejdsmetoder. Det begyndte med, at man ansatte en kvalifice-
ret, men vraget, ansøger til lederstillingen, i en af pædagogstillingerne. Da man senere 
opslog en stedfortræderpost, var alle 4 uddannede seriøse kandidater; heraf fandt de 3 
efterfølgende udnævnelsen sagligt tvivlsom. Senere ansattes en højt kvalificeret social-
rådgiver, som imidlertid hurtigt i sit forhold til kollegerne i Tjek-Punkt løb ind i konflikter 
om, hvem der kunne og burde lære af hvem, og som forlod projektet med en sønder-
lemmende faglig og personlig kritik.  

Endelig skal det nævnes, at den fleksible og sagorienterede arbejdsmåde stiller store 
krav til medarbejderne – så store, at nogle f.eks. mener at arbejdet er uforeneligt med at 
have børn og familie (én har sagt sin stilling op på det grundlag) – sådan at det for den 
enkelte opfattes mere som en 'satsning' – måske ligefrem et 'kald' – snarere end en dag-
ligdag. 

I praksis har der – selvom Tjek-Punkt hvad dette angår har givet gode muligheder sam-
menlignet med andre arbejdspladser – måske alligevel ikke helt været 'plads' til al den 
profilering, som nogle af medarbejderne har ønsket. Først og fremmest fordi Tjek-Punkt 
trods alt bruger de fleste ressourcer på omsorgsarbejde og socialpædagogisk klientrettet 
arbejde, og fordi en del af det igen sander til med få brugere og udsigtsløse konflikter 

                                            
54 Af diskretionshensyn skal jeg ikke her præcisere det nærmere end at flere end to af hver slags har udtalt 
sig til mig om det 
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med behandlingsinstitutioner, snarere end åbner op for nye kontakter og udviklingsmu-
ligheder. Den førnævnte 'dygtigheds-forestilling' spiller også ind, på den måde at man 
diskuterer på et lidt mere ambitiøst fagligt niveau end man reelt kan udfolde i det konkre-
te praktiske arbejde, og det sociale arbejdes 'angst-og-bluff'-mekanismer kommer til ud-
foldelse55. 

En anden generel problematik omkring adhocrasier, som man kan genkende i Tjek-Punkt 
– og som ikke er uden forbindelse med den første – drejer sig om kompetence og indfly-
delse. Umiddelbart er Tjek-Punkt som andre adhocrasier overordentligt åbent for, at den 
enkelte medarbejder selv, i generel forståelse med ledelse og kolleger, definerer sine 
arbejdsfunktioner. Uden en udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder kan man 
ikke arbejde fleksibelt med de unge. Men samtidig har den enkeltes arbejde – især i en 
lille organisation – en stor betydning for helheden, og derigennem også for kollegerne. 
Åbenheden overfor den enkeltes profil genskaber så at sige problemet om fælles styring 
på et højere niveau, og som et endnu mere presserende og vedholdende problem.  

Konkret har lederens ønske om at have kontrol med Tjek-Punkts ansigt udadtil således 
været konfliktstof i flere omgange. På et mindre direkte synligt plan kan kombinationen af 
den fællesfagligt definerede 'ideologiske' profil, og de løbende profilerings- og kompeten-
cekonflikter, betyde at konflikterne har en tendens til at forskydes til et personligt eller 
mellemmenneskeligt anliggende.  

Måske er Tjek-Punkts 'rum' også i denne forstand lidt snævert. Ambitiøse medarbejdere 
når hurtigt frem til, at der må søges andre veje i karrieren, når de taber kompetence-
stridigheder eller ideologiske debatter. Eller der 'udstødes' personer, som bliver bærere 
af konflikterne. 

Den struktur lægger også rammen om Tjek-Punkts selvevaluering. De faglige ambitioner 
lægger i første omgang op til en meget grundig og systematisk refleksion af arbejdet. 
Tjek-Punkt har imponeret mig meget med sin fordomsfrihed og evne til selvkritik i de in-
terne diskussioner. De enkelte medarbejderes forankring i en karriere, som kun for en tid 
er knyttet til Tjek-Punkt, medfører også, at der er en relativt høj grad af evne til at bryde 
med de idéer, som Tjek-Punkt definerer sig med. Næsten alle er f.eks. parate til at spør-
ge sig selv, om Tjek-Punkt nu også er værd at gå videre med efter forsøgsperioden. Tjek-
Punkts 'kultur' er, at alt er tilladt at sige, og man forsøger at fastholde den systematisk på 
personalemøder og supervision. Det er så at sige den positive side af 'dygtigheds-
forestillingen'.  

Men på den anden side kan 'refleksionsrummet' også i perioder blive spaltet i to dele. 
Når interne konflikter og taktiske profileringshensyn udadtil træder afgørende frem, bliver 
vigtige dele af Tjek-Punkts praksis tabu, både internt og eksternt. Her sættes grænser for 
åbenheden, som tilsyneladende nokså megen supervision og 'kultur' ikke kan overskride. 
Til gengæld vokser lysten hos de enkelte medarbejdere til i andre sammenhænge (f.eks. 
internt under 4 øjne eller eksternt i fortrolige interviews) at markere deres standpunkt 
som noget andet end Tjek-Punkts. Når den situation tilspidses, må 'luften renses', sådan 
at der – evt. i forbindelse med en opsigelse – defineres en ny fælles forståelse, som på 
den ene side har lært af bitre erfaringer, men på den anden side allerede rummer spiren 
til den næste konflikt. 

                                            
55 Se f.eks. Bader, 1993 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         109 

Tværsnit og forløb 

Medhjælpere og frivillige 

Adhocrasiet beskriver ved nærmere eftersyn kun en del af Tjek-Punkts organisation. 
Medhjælperne og de frivillige er ikke placeret helt på samme måde i et forhold mellem 
organisation og karriere. For alles vedkommende gælder det ganske vist, at Tjek-Punkts 
imødekommende og opmærksomme ledelsesstil også indeholder et systematisk arbejde 
med kvalificering af den enkelte. Men det har forskellig betydning for dem. 

Medhjælperne kvalificeres ikke umiddelbart til en karriere i det sociale område der omgi-
ver Tjek-Punkts arbejde. For dem går vejen til egentlige faglige udviklingsmuligheder 
udenfor Tjek-Punkt over en uddannelse. De er derfor enten meget tættere knyttet til Tjek-
Punkt – fordi udviklingsmulighederne indenfor Tjek-Punkts fællesfaglighed er væsentligt 
større end udenfor – eller bruger mere deres arbejde som lønarbejde, dvs. mindre som 
karrieremulighed og mere i sine umiddelbare kvaliteter. I det første tilfælde identificeres 
medhjælperens faglighed næsten helt med Tjek-Punkts ideologiske selvforståelse. I det 
andet tilfælde bidrager medhjælperen til Tjek-Punkts liv med lønarbejderlivsformens min-
dre fordringsfulde og nærtagende væremåde. De to muligheder svarer til to typer af op-
gaver, enten en særlig kompetence defineret internt i organisationen af dens ledelse 
og/eller ideologi, eller også de mindre profileringsduelige omsorgsopgaver. 

Over tid er den første af de to 'typer' tilsyneladende vokset i betydning, og medhjælperne 
lægger afgørende vægt på, hvordan Tjek-Punkt er en enestående arbejdsplads hvad an-
går udviklingsmuligheder og kompetence.  

De frivillige (som diskuteres nærmere i kapitel 4.5.2) har fra starten primært været define-
ret som medarbejdere uden løn. Umiddelbart håndteres dette paradoks med aftaler om 
kompetenceområde, supervision, og øvre og nedre grænser for vagthyppighed (og se-
nest også faste dage og faste partnere). Det skal sikre en grad af kontrol med de frivilli-
ges arbejde som erstatning for den kontrol, der ligger i et egentligt ansættelsesforhold, 
samt en vis inddæmning af tendensen til at det udvikler sig til løntrykkeri.  

Det er da også klart, at de frivilliges grad af forpligtelse og medansvar er betydeligt min-
dre end medarbejdernes. De frivilliges tilknytning til Tjek-Punkt er mindre stabil, og en del 
forlader Tjek-Punkt igen ret hurtigt af forskellige grunde. Dertil hører også, at ihvertfald 
nogle af de frivillige bruger Tjek-Punkt til at orientere sig i ret bred forstand, f.eks. for at 
se, om arbejdet med de 'tunge' sociale problemer er så interessant som de tror.  

Men samtidig er der tale om et organiseret forhold mellem projektarbejde og karriere, 
som egentlig mest adskiller sig fra medarbejdernes ved at de er et andet sted i karrieren, 
nemlig under studiet. Gennem arbejdet i Tjek-Punkt erhverver de sig kvalifikationer, som 
er ligeså vigtige som de formelle på seminariet eller højskolen. Det er sat i system i form 
af supervision, deltagelse i kurser og andre faglige sammenhænge, og generelt en særlig 
opmærksomhed på de frivillige, som de sætter meget stor pris på. Selvom den del af ind-
satsen også har været påvirkelig af Tjek-Punkts personaleproblemer i perioder, så er det 
generelle billede, at de frivillige modtages meget grundigt og systematisk. Flere af dem 
har også kunnet indgå periodisk i vikararbejde, efter at Tjek-Punkt har set dem an som 
frivillige. Derfor ligger de frivillige i Tjek-Punkt, hvad angår deres forhold mellem arbejde, 
dagligdag og livsperspektiver, og hvad angår måden at indgå i arbejdet på, meget tæt op 
ad især de uddannede medarbejdere. 

Denne type af frivillige passer godt til Tjek-Punkts koncept med et afskærmet og relativt 
kontrolleret rum. I kraft af uddannelsesforholdet kan de 'formes' til Tjek-Punkts behov på 
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grundlag af almene personlige kvaliteter. Deres personlige berøring med forhold, der 
minder om hvad Tjek-Punkt arbejder med – som jeg gennem mine interviews har kunnet 
konstatere næsten har gjort sig gældende hos flere – er skubbet i baggrunden som et 
generelt orienteringsgrundlag. På den måde bliver anvendelsen af frivillige i Tjek-Punkt 
ikke en kanal til at inddrage bredere ressourcer og forbinde Tjek-Punkts aktiviteter med 
deltagernes hverdagsliv, netværker m.v., men snarere et nyt og udvidet koncept for ud-
dannelsen af socialarbejdere.  

Udvekslingsforholdet mellem den frivilliges indsats og kvalificering betyder også, at de 
frivillige koster mange ressourcer. Der kan ikke rummes mere end en lille håndfuld ad 
gangen på en seriøs måde, og Tjek-Punkt gør meget ud af at stille høje krav til de få, de 
tager ind. 

Det kan være svært for en frivillig at orientere sig i arbejdet i Tjek-Punkt. Det konkrete 
praktiske arbejde, som man placeres i, er meget lidt regelstyret og meget upræcist be-
skrevet. Man er umiddelbart betragtet tilstede som sig selv. Men er man ung og under 
uddannelse i Tjek-Punkt, kan man ikke rigtigt forlade sig på det, men må søge at finde 
Tjek-Punkts rationaler og muligheder og efterhånden komme videre i retning af at få stør-
re kompetence. Her spiller Tjek-Punkts 'miljø-terapeutiske' ambitioner også en rolle. Det 
giver et pres på de frivillige i retning af enten at melde kulør og blive accepteret som 'god 
nok' eller finde ud af at det ikke var det, man ville.  Dertil hører også, at officielt må de 
frivillige meget lidt, men i praksis kan man gribe chancen og tilkæmpe sig temmelig stor 
kompetence. Det svarer også til Tjek-Punkts betoning af det konkrete og fællesfaglige.  

Tilsammen medfører denne struktur to forhold: For det første bliver udbyttet af den frivilli-
ges deltagelse for begge parter meget forskelligt fra person til person. Får man fodfæste, 
kan Tjek-Punkt være et næsten optimalt 'praktiksted', og den frivillige kan yde en bety-
dende indsats. Hvis ikke, kan man risikere, at ingen af parterne får noget som helst ud af 
deres indsats. For det andet fremtræder det som om udfaldet helt afhænger af den frivil-
lige selv, også selvom støtten og handlemulighederne i realiteten er stærkt vekslende. 

Partnerskabet 

Tjek-Punkt er en selvejende institution drevet i partnerskab mellem Københavns Kom-
mune og Kristelig Forening for bistand til Børn og Unge (KFBU). KFBU er en selvejende 
hjælpeorganisation, som driver døgninstitutioner og anden socialpædagogisk virksom-
hed. Indtægterne er primært fra driftsoverenskomster, men en mindre andel modtages 
som gaver. Foreningen drives professionelt, men refererer via en hovedbestyrelse til et 
bagland af lægfolk. Partnerskabet kommer til udtryk i en bestyrelse, der træder sammen 
ca. 10 gange om året, og som, udover repræsentanter for Københavns Kommune og 
KFBU, har haft en uafhængig formand, nemlig rektor for Den socialpædagogiske Højsko-
le, Elsa Schmidt. KFBU har fungeret som Tjek-Punkts forretningsfører, dvs. dets konkre-
te administrative bagland. 

Fra begyndelsen var partnerskabet mellem Københavns Kommune og KFBU begrundet, 
dels i et krav fra Socialministeriet, dels i begge parters ønske om tættere faglig udveks-
ling og eksperimenteren med nye samarbejdsformer. 

Såvel den faglige udveksling som fornyelse af samarbejdsformer forudsætter imidlertid, 
at bestyrelsens faglige og administrative kompetence  er intakt. Som formel struktur er 
der ingen tvivl om bestyrelsens kompetence som ledelse af en selvejende institution. 
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Men bestyrelsens reelle kompetence og dermed substans har været stærkt svingende, 
fordi Direktoratet i praksis har haft overtaget og periodevis har fungeret som et parallelt 
bagland for Tjek-Punkts leder at forholde sig til, ved siden af bestyrelsen56. 

Kommunens storebror-status kan umiddelbart forklares med, at kommunen overtog fi-
nansieringen under og efter projektperioden. Men forklaringen er ikke tilstrækkelig. Tjek-
Punkts selvejende status har netop ikke været ren proforma, og det må kunne beskrives 
nærmere, hvad de stedfundne bevægelser i bestyrelsens reelle kompetence afhænger 
af. 

Tjek-Punkt må i første omgang betragtes som en udløber af Døgnkontakten. Både op-
lægget, kernen i den første personalegruppe, og ikke mindst det uformelle netværk om-
kring Tjek-Punkt har været præget af Døgnkontakten og dennes status som kommunal 
institution hele projektperioden igenem. Døgnkontaktens repræsentation i bestyrelsen 
udtrykker dette forhold – Døgnkontaktens leder er dels repræsentant for Kommunen, 
dels faglig inspirator, og dels repræsentant for et uformelt fagligt/personligt netværk med 
base i Døgnkontakten. Fra starten betød det at der allerede fandtes samarbejdsrelationer 
mellem Tjek-Punkts medarbejdere og Direktoratet, som med Tjek-Punkts dannelse fik 
nye kasketter på, men som også hurtigt kunne 'falde tilbage' i kommunale former. Et ku-
riøst eksempel viste sig, da Tjek-Punkt ville sende et brev til ministeren med orientering 
om projektets opstart. Selvom Tjek-Punkt var en selvejende institution blev det af Direk-
toratets repræsentanter opfattet som naturligt, at brevet gik 'kommandovejen' op gennem 
det kommunale system, og de bremsede initiativet med et dramatisk ultimatum. 

Omvendt var det også netop erfaringer og holdninger fra Døgnkontakten, som begrunde-
de ønsker om at udnytte mulighederne i partnerskabet for en mere fleksibel og opgave-
afhængig organisationsform.  Her tegnede der sig længe to modsatte tendenser internt i 
Kommunen: Er partnerskabet udelukkende organisationsformen for et forsøgsprojekt, 
hvis indhold efter forsøgsperioden (evt.) tilbageføres til Kommunens almindelige admini-
strative struktur – eller er det en banebryder for nye organisationsformer for socialt arbej-
de? Denne – tydeligt udmeldte – tvivl kunne fra Tjek-Punkt læses som en usikkerhed om, 
hvorvidt der var opbakning i Kommunen til Tjek-Punkt som organisation. 

En anden faktor har været KFBU's og formandens meget large og afventende holdning i 
den første halvdel af projektperioden. Man har ikke ønsket at skade Tjek-Punkt ved at stå 
stejlt overfor Direktoratet, og deltagelsen i samarbejdet har også kunnet forsvares, når 
Tjek-Punkts bestyrelse ikke levede helt op til den rolle, den var tiltænkt formelt. Med den-
ne holdning har bolden på sin vis været spillet over til Direktoratet, som på sin side også 
har forholdt sig relativt afventende og kontrollerende i bestyrelsen. 

Uklarheden kan i nogle henseender siges at have været gavnlig for Tjek-Punkt, fordi man 
har kunnet lægge sig op ad det kommunale eller præsentere sig som selvejende alt efter 
hvad der passede sig bedst i det delikate arbejde med at placere sig i og i forhold til det 
sociale system. Tjek-Punkts leder har også følt, at han har skullet balancere mellem be-
styrelsens (vigtige og gunstige) formelle kompetence og den reelle og langsigtede kom-
petencefordeling. Derfor har Tjek-Punkts bestyrelse heller ikke fra den kant oplevet et 
pres, f.eks. i form af oplæg til nye indholdsmæssigt sprængfarlige arbejdsformer eller 

                                            
56 Iflg. interviews med bl.a. Tjek-Punkts leder og formand. KFBU's ene repræsentant i bestyrelsen, Svend 
Nørbjerg, afviste imidlertid denne problematisering på et af de seneste Styregruppemøder i projektperioden 
– efter min vurdering mest for at signalere positive erfaringer med projektsamarbejdet. 
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opgaver. Man har ofte taget lederens udførlige og oplysende, men også noget konflikt-
undgående, beretninger om Tjek-Punkts arbejde til efterretning. 

Der indstillede sig i perioder en ligevægtstilstand, hvor byrokratiske detaljer tilsyneladen-
de fyldte mere end den indholdsmæssige faglige diskussion, og hvor alle parter vogtede 
lidt på hinanden og bekræftede hinanden i den fortsatte principielle opbakning til projek-
tet.  

Fra omkring halvvejs i projektperioden markerede partnerne (dvs. KFBU og formanden) 
overfor Direktoratet en minimumsgrænse for troværdig deltagelse, samtidig med, at 
Døgnkontaktens leder udtrykte bekymring for, om bestyrelsen kom tæt nok på Tjek-
Punkts arbejde fagligt set. Direktoratet udmeldte på sin side et ønske om fortsat partner-
skab, og på den måde blev bestyrelsen sikret et større råderum. Det gjorde styrkeforhol-
det lidt mere ligeligt og udviklede den faglige dialog indholdsmæssigt, hvilket så igen ud-
foldede og befæstede betydningen af styringsformen. 

Med til den historie hører også, at personalegennemstrømning og lederskifte i Tjek-Punkt 
gjorde det muligt at 'begynde på en frisk' og samtidig dokumenterede de administrative 
fordele ved den selvejende placering og ved tilknytningen til KFBU som administrator. 
Tjek-Punkts konkrete personaleproblemer kunne løses på en smidig og gennemskuelig 
måde, især når man sammenligner med de organisatoriske vanskeligheder, som der var i 
nogle af de kommunale institutioner i det samme arbejdsfelt og i den samme periode 
(Baghuset og Pumpehusvejs ungdomsafdeling Kridthuset).  

 

 



 

3.3. Sjakkets Aktivitetscenter 
Forestil dig, at du er en fugl 

Forestil dig, at du flyver henover det mørke Nørrebro 

Med sine gamle rødstenshuse, sine skumle baggårde, sine travle og monotone gader 

Pludselig bryder der noget frem i det fjerneste af din øjenkrog 

En grøn oase, der myldrer af liv 

Mennesker i alle aldre, alle farver og alt slags tøj 

  (Fra Sjakkets præsentation af Don't Fight Party i Hans Tavsens Park, 
    i På Gaden,  august 1996) 
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3.3.1. Generel beskrivelse af Sjakket 

Sjakkets Aktivitetscenter er en stående samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune 
og Foreningen Sjakket. Selvom Sjakket også finansieres og reguleres på andre måder 
end gennem Sjakkets Aktivitetscenter, så må en beskrivelse af det først og fremmest 
være en beskrivelse af Sjakket. 

Sjakket er et relativt fast sammenhængende netværk af deltagere i løst organiserede 
aktiviteter. Såvel organisation som aktiviteter er meget bredt og bevægeligt defineret, så 
en beskrivelse må tage udgangspunkt i flere dimensioner parallelt for at vi kan skyde os 
ind på, hvad Sjakket er. Det er en meget vigtig pointe ved Sjakket, at man ikke kan defi-
nere hvad det er 'ovenfra', med begreber der betegner bestemte typer af organisationer, 
bestemte slags funktioner i samfundsmaskineriet el.lign. Sjakket er hele tiden noget, der 
er bevægeligt og flertydigt og som løbende defineres og diskuteres 'nedefra' af sine del-
tagere under de betingelser, som nu praktisk er tilstede.  

Derfor må en beskrivelse begynde nedefra, fra de mest generelle træk ved Sjakkets 
fremtrædelse, over Sjakkets deltagere og organisationsmåde, og først derefter kan man 
beskrive Sjakkets aktiviteter på en måde, så man ikke enten forfladiger dem fuldstændig, 
eller betragter dem urimeligt endimensionelt. Til sidst kan der bringes konkret mening i 
det social-pædagogiske arbejde, som Sjakket primært definerer sig ved. 

Sjakket som sted 

Aktiviteterne har fra 1993 til sidst i 1995 haft base i Sjakkets to adresser på Nørrebro. Før 
da holdt man til i en skummel kælderbutik på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade. 

Shoppen er en nedlagt butik i Blågårdsgade. Blågårdsgade er på dette sted stillegade og 
præget af gående og langsom færdsel, og den domineres af kiosker og nedlagte småbu-
tikker med caféer, kulturelle og politiske organisationer m.v.  Blågårds Plads med Med-
borgerhuset ligger 50 m. nede ad gaden. Udenfor Shoppen har Sjakket fået kommunen 
til at opstille cykelstativer, og i godt vejr har der i perioder været stillet møbler ud til et 
slags udendørs værested. 

Navnet stammer fra den første tid, hvor man prøvede at etablere en egentlig butik. I den 
periode var der hvad der lignede en vinduesudstilling med diverse varer med en eller an-
den tilknytning til ungdomskulturer, som har berøring med Sjakket. Navnet henviser også 
til at Shoppen er et ansigt ud mod gaden, hvor man kan komme lige ind. Udsmykningen 
af facaden og plakater i vinduerne med oplysninger om Sjakket, invitationer til møder og 
aktiviteter, og opfordringer til at henvende sig, understreger og symboliserer denne funk-
tion. 

Shoppen består af ca. 100 m2 fordelt på et større og et mindre butikslokale ud mod ga-
den med hver et baglokale, og tilknyttet det store butikslokale er der et ganske lille køk-
ken, bad og WC, foruden et lille mørkt kælderlokale. Baggården er efter moderne nørre-
brosk målestok lille, men lys, og rummer et par borde og bænke, som indimellem bruges 
i godt vejr. 

Sjakkets anden adresse fik aldrig rigtig et navn. Det kaldtes Nørrebrogade, 56, eller (sær-
ligt om 4. sal) lokalerne. En stor grim bygning i 2. baggård som iøvrigt bruges af små fir-
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maer og foreninger, og med bagside ud mod den jødiske kirkegård. Sjakket lejede både 
2. sal og 4. salen, som også var forbundet med en lille tagetage. 2. sal skulle indrettes til 
Power Teams aktiviteter, og 4. sal indrettes til at være Sjakkets nye hovedbase. Det lig-
ger et par hundrede meter fra Shoppen, hvilket er tæt nok til at de to steder kan fungere 
som én arbejdsplads (man kan flytte planlagte møder og aktiviteter mellem de to steder, 
og ressourcepersoner kan være tilknyttet begge steder), men langt nok væk til at der 
dannes to forskellige fysiske baser og dermed i et vist omfang to forskellige miljøer. 

På 2. sal har man i foråret 1995 åbnet Sjakkets Power Gym, en gymnastiksal med styr-
ketræningsredskaber, spejle, bad m.v. , og dertil en mindre entré med opholdsmulighed 
og sodavandsautomat, og et lille kontor. Frem til da har 2. sal været en byggeplads med 
vekslende, men aldrig særlig intensiv bemanding. Der er ca. 100 m2 ialt. 

På 4. sal råder man over ca. 100 m2, plus ca. 50 m2 på et lavt loft med skrå vægge. Der 
er en stor, lys sal med bjælkeloft og tagvinduer, to små wc’er, og et 20 m2 lokale med 
egen dør til trappen. Et moderne indrettet professionelt køkken er indrettet med disk ud til 
salen. På loftet er to lokaler anvendelige med lidt god vilje. 

Også her har man først måttet indrette, fra man lejede lokalerne sidst i 1993 til foråret 
1995, da man kunne holde housewarming. I den lange periode hvor man byggede, var 
basen et par vakkelvorne haveborde med bænke i salen. 

Salen har derefter primært fungeret som værested og stedet for Sjakkets store møder og 
aktiviteter, foruden som det sted, hvor man samles og spiser det daglige måltid, som 
Sjakket hele tiden har budt på. Det ekstra lokale var først mødelokale og kontor, siden 
har kontor-delen domineret mere. På loftet har der været mødelokale, musiklokale (dvs. 
der stod et trommesæt), atelier og fotoværksted. 

Fra efteråret 1995 har Sjakkets vigtigste sted været Fabrikken i Nordvestkvarteret. Fa-
brikken er en tidligere industriejendom, som på omkring 2500 m2 rummer alt hvad man 
kan ønske sig af plads til diverse aktiviteter. Fra starten er man gået i gang med at indret-
te et bilværksted, et fællesrum, en teatersal, diverse kontorer og rum til mindre aktiviteter 
som mor-barn-projekt m.m. 

Det generelle, umiddelbare indtryk af Sjakkets steder kommer af deres præg af de skif-
tende personer og aktiviteter, som de bruges af og til. Det er det meste af tiden hverken 
sumpet og forfaldent eller stabilt og gennemført indrettet udfra funktionelle eller æstetiske 
kriterier. Alle genstande og indretningsdetaljer fortæller historier om mennesker, der er 
eller fornylig var igang med et eller andet. Bortset fra afgrænsede perioder i køkkenet i 
56, Power Gym og dele af kontoret i Shoppen, er alting ad hoc-præget, typisk sammen-
sat af klunsede møbler og genstande. På den måde er det indtryk, der helt umiddelbart 
møder besøgeren, i overensstemmelse med ungdoms- og projektlivets mobilitet, fleksibi-
litet og løse forankring.  

Sjakkets forhold til sine lokaler har altid været ret paradoksalt. Totalt overfyldt kaos veks-
ler med konstateringer af at store dyre lokaler ikke rigtig bliver brugt. En utilfredsstillende 
lokalesituation er en kronisk tilstand, fordi givne rammer løbende står i vejen for udvik-
lingsmuligheder. Lokalerne er Sjakkets mest ubevægelige ressource og dermed oftest 
ude af trit med aktuelle behov. I denne forstand lever Sjakket mere end op til idealet om 
en 'institution uden mure'. Det konkrete indhold sprænger hele tiden sine rammer. 

Men samtidig hænger det forhold tæt sammen med, at Sjakket på mange måder løbende 
defineres omkring sit 'sted'. Sjakket er (også) et – eller flere – steder hvor man mødes og 



 

116                                                                                                          Morten Nissen 

Sjakket 

finder ud af hvad man gør sammen. Det ubestemte middel til at skabe miljø åbner mulig-
heder for at miljøet kan definere hvad det samles om på forskellige måder.  

Ligesom de unges personlige fremtræden er Sjakkets mere individuel, sammensat og ad 
hoc, end den er præget af en fælles identitet. Identitetssymboler findes (såsom Sjak-
tændstikmanden på flaget der hænger ud fra Shoppen og på plakater med Sjak-
arrangementer, eller som de Sjak-T-shirts, man fik trykt i sommeren 1994), men de spiller 
ikke så stor en rolle, at Sjakket via dem bliver let identificérbart endsige får noget fælles 
stilistisk præg. 

3.3.2. Sjakkets deltagere 

Siden 1991 har omkring 40-50 personer løbende været faste deltagere i Sjakket. Tallet er 
skiftende og kan være væsentligt mindre eller større alt efter definition. Regner vi kun 
dem, som til daglig tilbringer noget der ligner en arbejdsdag i Sjakket, er vi nok nede på 
omkring 25. Regner vi til gengæld alle dem med, som ville kunne deltage på et Fælles-
møde uden at være gæster, er vi måske oppe på 60-70. Lægger vi dertil alle, som delta-
ger blot nogenlunde kontinuérligt i nogle af Sjakkets aktiviteter i en given periode, er det 
måske op mod et par hundrede.  

Men først og fremmest er der en del forskellige måder at være deltager i Sjakket. Denne 
mangfoldighed er meget vigtig hvis man vil forstå Sjakkets organisation og pædagogik. 

Formelle kategorier 

Ser man formelt på det, kan deltagerne beskrives udfra hvordan de eller deres forhold til 
Sjakket finansieres og reguleres juridisk. Det giver en meget lang række af kategorier, 
hvoraf disse er de mest almindelige: 

Medarbejdere: Modtager løn efter overenskomst i Sjakket og er underlagt de formelle 
pligter og rettigheder, der gælder for lønarbejdere. Sjakket har sommeren 1995 7 medar-
bejdere. 

Bistandsklienter efter individuel aftale med sagsbehandler, herunder flg. paragraffer: 

§33: Aktiveringsforløb administreret af Sjakket som led i foranstaltninger for børn og 
unge. 

§37: Beskrevne aktiveringsforløb, tdl. kaldet Ungdomsgaranti, som Sjakket administre-
rer, eller blot medvirken under fravær af andre forpligtelser i henhold til handlingsplan. 

§43.8: Revalideringsforløb administreret af Sjakket 

Ledige under 'arbejdssøgning' eller formaliseret som led i handlingsplan, tidligere såkald-
te 'langtidsledige'. 

Praktikanter og specialestuderende fra en ret lang række forskellige uddannelser, som 
har det tilfælles at de har en eller anden pædagogisk dimension. 

Militærnægtere har der også været enkelte af. 

Mange af Sjakkets deltagere er dog med uden at det har nogen direkte relation til deres 
formelle status eller finansiering. Det gælder ikke mindst mange af de målgruppeunge, 
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men også en stor del af de øvrige deltagere, som man derfor også, i forhold til samar-
bejdspartnere udadtil, kalder frivillige. 

Det er også karakteristisk, at også disse formelle kategorier er bevægelige. Mange er 
deltagere i Sjakket på tværs af hvordan de finansieres, og der finder en del bevægelser 
sted mellem kategorierne. De økonomiske og juridiske betingelser er selvfølgelige vigtige 
for hvilke muligheder man har for sin deltagelse. Men dels er der en hel del elastik i ad-
ministrationen af kategorierne, dels arbejder Sjakket også med at sikre sine deltageres 
økonomiske og andre formelle betingelser. Det er en af de meget vigtige måder hvorpå 
Sjakket reproducerer sine egne vilkår. Det betyder vel at mærke ikke, at privatøkonomi 
og Sjakkets økonomi flyder sammen. Der er ikke tale om et 'kollektiv' i denne forstand. 
Men mulighederne på tværs af paragrafferne findes, og udnyttes, nok til, at man langtfra 
uden videre kan sætte lighedstegn mellem de formelle kategorier og de reelt udslagsgi-
vende måder at deltage i Sjakket. 

Roller i Sjakket 

Vi kan derfor, som et næste beskrivelsesniveau, se på de roller, som Sjakket selv dan-
ner, dvs. de deltagelsesmåder, som man direkte og systematisk formulerer som faste led 
i organisationen. 

Ressourcepersonerne er de mennesker, som i en kortere eller længere periode får tildelt 
og påtager sig et ansvar. Begrebet er ikke absolut, sådan at en given person udelukken-
de eller med sikkerhed er ressourceperson. Navnet betyder blot, at de i bestemte sam-
menhænge forventes at yde flere ressourcer end de koster, og at de kan forestå aktivite-
ter på Sjakkets vegne. Mange af ressourcepersonerne deltager derfor i Fællesmødet og 
andre af de aktiviteter, hvormed Sjakket diskuterer og planlægger. Men ikke alle. Nogle 
refererer til Sjakket via andre ressourcepersoner eller, sjældnere, via mere strukturerede 
aftaleforhold. Sommeren 1995 er der omtrent 25 ressourcepersoner med vekslende 
tyngde. 

Ansatte er ressourcepersoner, hvis ansvar er formaliseret som lønarbejde. Det muliggø-
res typisk via ekstern finansiering såsom Sjakkets Aktivitetscenter eller administration af 
§43.8. Uanset de formelle relationer er de ansatte altid ansatte i Sjakket og refererer i 
sidste instans til Fællesmødet. Ansættelser tildeles ressourcepersoner efter beslutning 
på Fællesmødet. Efter nogen diskussion har man bestemt sig for, at en ansættelse opfat-
tes som en materiel ressource der muliggør og dermed forpligter til en særligt kontinuerlig 
og omfattende indsats. Det gælder i princippet også 'ansættelser' under §43.8 eller §37, 
selvom disse kategorier ikke har helt samme karakter af en betroet ressource som lønar-
bejdet har. 

Bortset fra lederen, kokken og regnskabsføreren er alle jobs bestemt ad hoc, dvs. i en 
konkret, tidsbegrænset og situationsbestemt kobling mellem ansvarsområde, finansie-
ringskilde og person. 

Rådgiverne er de ressourcepersoner, som er med i Rådgivningsgruppen og ad den vej 
får et særligt ansvar for at kunne hjælpe i vanskelige sager med enkelte unge.  

Målgruppeunge er de unge, som der arbejdes bevidst med at hjælpe. Dvs. det diskuteres 
i Rådgivningsgruppen, Kontaktgruppen eller andre steder, hvordan man kan hjælpe dem, 
og de modtager i alle sammenhænge en særlig opmærksomhed. Målgruppeunge kan 
have meget forskellige relationer til Sjakket. Nogle befinder sig i udkanten af Sjakkets 
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berøringsflader og udgør orienteringspunkter for Sjakkets opsøgende arbejde, og måske 
samarbejdspartnere eller deltagere i konkrete initiativer. Andre deltager dagligt i Sjakkets 
aktiviteter, heraf igen nogle kun i et hjørne, andre i Sjakkets liv mere generelt. Atter andre 
er primært i berøring med Sjakket på den måde at de får hjælp af bestemte ressource-
personer. Men fælles for dem er, at opmærksomheden rettes målrettet mod dem, altid 
som enkeltpersoner og oftest også som grupper. Sommer 95 er der ca. 30 under og 20 
over 21 år der regnes med som involveret i Sjakket og måske en snes flere man har øje 
på som potentielle (se også tabel 3-4 s. 451 f. og tabel 9 s. 457) 

Til syvende og sidst er den lave grad af formalisering, som jeg vil vende tilbage til, et af-
gørende kendetegn ved Sjakket, og derfor er hver person med på sine helt egne præ-
misser. Både de formelle kategorier og rollebegreberne må opfattes på denne baggrund.  

De bagvedliggende personlige deltagelsespræmisser træder frem i Sjakket og får betyd-
ning, fordi næsten ingenting i organisationen reguleres med udgangspunkt i de anonyme 
kategorier, og fordi Sjakket er så omskifteligt, som det er. Sjakket er hele tiden gearet til 
det individuelle særpræg, fordi man hele tiden tager konkrete personer i betragtning, når 
man udvikler nye aktiviteter eller træffer beslutninger iøvrigt, og fordi ingen regler eller 
ordninger gælder på tværs af konkrete personer og situationer. Det er i høj grad det der 
gør Sjakket i stand til at imødekomme, rumme og udvikle mennesker med specielle be-
hov og muligheder. 

Typer af deltagelsespræmisser 

Som jeg vil vende tilbage til nedenfor, kan man betegne Sjakket som en lokalkulturel or-
ganisation. Det betyder at Sjakket med sin organisation og sit miljø danner en kulturel 
fortolkning og udformning af et hverdagsliv, og derigennem får en betydning der rækker 
langt ud over hvad der rummes i de konkrete aktiviteter, roller m.v. På den måde rækker 
Sjakket ind i det hverdagsliv, der ligger udenfor Sjakket. Sjakket orienterer sig mod, men 
udformer samtidig også, sine deltageres præmisser. 

Det skal dog ikke forhindre mig i at foretage nogle forsøgsvise generaliseringer af typer af 
deltagelsespræmisser. Typerne er rendyrkede i beskrivelsen her, men i praksis vil de fle-
ste personer deltage på mere en én type af præmisserer. Når jeg tegner dem lidt karike-
ret op, er det for at tydeliggøre, at jeg ikke laver dem som kasser, folk skal puttes i, men 
som inspiration til hvordan man kan tænke forholdet mellem Sjakket og dets deltagere 
(se også kap. 4.3.1). 

Kollektivisterne bruger Sjakket til at leve i. Sjakket og netværket omkring er for kollektivi-
sterne et sammenhængende lokalkulturelt hele, og heri skaber de sig et liv. De er i en vis 
forstand Sjakkets rygrad, fordi de drager generel omsorg for Sjakket som levemiljø og 
fordi deres forhold til Sjakket er stabilt og dybt. Kollektivisterne er de 'voksne' i Sjakkets 
familie, og er ofte dem, der sikrer basisfunktionerne og kæmper med at ansvarliggøre de 
øvrige. Sjakkets ideologiske dimension træder for dem mere frem som generel livshold-
ning end som socialpolitiske eller pædagogiske målsætninger. Selvom bevægelighed 
hører med til denne holdning, så er kollektivisterne ofte relativt konservative, fordi de hur-
tigt opfatter dybden i konsekvenserne af reformer og ikke fortaber sig i visioner. 

Projektfolket er på arbejde når de kommer i Sjakket. Nogle af dem er ansatte og får løn, 
men ellers ligner det ikke lønarbejde i traditionel forstand. Man må snarere sammenligne 
med forfattere, højskolefolk eller arkitekter. Selvom de kan falde ned i en rutine, så er 
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deres forhold til Sjakket primært idébetonet. Ikke sådan at idéen tæller mere end Sjakket, 
for idéen har næsten ikke andre udformninger end selve den daglige praksis og alle de 
diskussioner, som den rummer. Men idéen giver dem alligevel en vis distance til Sjakket, 
en mere almen indfaldsvinkel som holdes vedlige gennem kontakter udenfor Sjakket. 
Berøringsfladerne mellem projektfolkets private netværk og Sjakket er ofte på det gene-
relle og ideologiske plan. Det bliver de ikke mindre vigtige af, for her findes en stor del af 
de ressourcer, som Sjakket kan trække på i forbindelse med enkelte unge eller aktivite-
ter. Projektfolket er knyttet til projektet, fordi de realiserer deres drømme på den måde, 
men de kan også udvikle nye projekter der må realiseres sammen med andre personer i 
de netværker, som projektet indgår i. De opfatter i det hele taget Sjakket og deres egen 
deltagelse som 'projekt', dvs. som midlertidige forsøg, der er underkastet løbende dis-
kussion og revision. 

Originalerne finder i Sjakket det sted, hvor deres helt specielle ønsker og evner kan mø-
des og komme til udfoldelse. De nyder godt af Sjakkets tolerance og fleksibilitet og finder 
sig et unikt ståsted, hvor de skattes og/eller tåles. Nogle har 'gået i livets skole', men ikke 
fået den formelle uddannelse, som er nødvendig for at få et job med tilstrækkelig udfor-
dring. Andre er krævende, ustabile, drikfældige, neurotiske, men måske samtidig given-
de, vidende, ansvarlige, kreative og varme. De har typisk et mere afgrænset forhold til 
Sjakket end kollektivisterne. Ofte er de alligevel ret afhængige af Sjakket fordi det er van-
skeligt at finde eller opbygge en tilsvarende niche andre steder, og de vil derfor også op-
fatte Sjakket ret statisk. Udover at originalerne ofte bidrager med vigtig viden og kunnen, 
er de med til at give Sjakket en spændvidde og mangfoldighed, som er med til at fasthol-
de fleksibiliteten overfor de unge. 

Ungdommerne bruger Sjakket som base og udviklingsrum i et ungdomsliv. Deres ståsted 
i Sjakket ligner lidt kollektivisternes, men Sjakket indgår på en anden måde i deres liv. 
Sjakket bruges til at definere og afprøve et relativt sammenhængende, men meget løst 
formuleret, sæt af normer, holdninger og levemåder, og til at formidle en generaliseret 
social identitet. For dem selv vil det umiddelbart fremtræde relativt statisk, fordi det defi-
nerer livet, men det er samtidig gennemsyret af midlertidighed. De kan være urokkelige 
den ene dag og have skiftet mening den næste. De bevæger sig imellem og forholder sig 
til ungdomsgrupper i Sjakkets omegn og definerer derved et ungdomsliv i Sjakket, og de 
er på den måde altafgørende for Sjakkets arbejde. 

Selvhjælperne bruger Sjakket som en udvidet selvhjælpsbevægelse. De definerer sig 
selv udfra personlige erfaringer med psykosociale problemer og definerer Sjakket som en 
praktisk håndtering og politisk generalisering af dem. Sjakket bliver en organiseret form, 
hvori de udstødte hjælper sig selv og hinanden, i fællesskab og hver for sig. For nogle af 
dem overskygger de konfliktfyldte og smertefulde erfaringer i den grad tilværelsen, at 
selvhjælps-forholdet forbliver den eneste stabile relation til Sjakket og til de andre delta-
gere. Selvhjælperne repræsenterer direkte med deres egen person det, som Sjakket ar-
bejder med, og spiller derigennem en vigtig rolle som formidlere og som fastholdere af 
psykosociale problemer, som de andre grupper kan have tendenser til at skjule. 

Studenterne bruger deres deltagelse i Sjakket som led i et uddannelsesforløb. Nogle, 
men langtfra alle, er formelt under uddannelse. Mange har endnu ikke bestemt sig for en 
uddannelse, men skæver kraftigt til de points og kvalifikationer, som de samler sammen i 
Sjakket. De er mere afgrænsede i deres orientering end (ungdoms-)kollektivisterne, og 
adskiller i højere grad egne mål fra Sjakkets end projektfolket. De er idébetonede som 
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projektfolket, men langt mindre vedholdende og erfaringsbaseret. De giver Sjakket et 
bredere fagligt input udover hvad de umiddelbare samarbejdsrelationer, selvhjælpernes 
baggrund og projektfolkets netværk kan give, og de giver vigtige orienteringspunkter for 
de unge ved at tydeliggøre en mulig (socialfaglig) udviklingsvej. Samtidig kan de ofte på 
godt og ondt udfordre Sjakket ideologisk og fagligt, fordi de ikke er så dybt inde i eller 
forpligtede overfor Sjakkets lokalkulturelle grundlag. 

Brugerne er målgruppeunge som er med i Sjakket eller dets aktiviteter uden at tage 
medansvar som deltagere. De er med på den måde at de bruger Sjakket. Nogle af dem 
modtager rådgivning og hjælp, nogle deltager i afgrænsede aktiviteter; de fleste, men 
ikke alle, gør begge dele. Som brugere er de et vigtigt orienteringspunkt for Sjakket, bru-
ger-forholdet defineres og opretholdes bevidst som en del af Sjakkets ideologi. Deraf be-
grebet målgruppe-ung. Men relationen til dem som brugere er også indfaldsvinkel til at de 
inviteres med som medansvarlige deltagere, hvadenten det sker som bevidst pædago-
gisk indsats, som naturlig forlængelse af en aktivitet, eller simpelthen ved at de hænger 
ud og bliver hvirvlet ind i en klike.  

Mange af de målgruppeunge i Sjakket er egentlige deltagere, og de fleste er det i det 
mindste i perioder. De indgår da i en af de andre typer – ofte som selvhjælpere, ung-
dommer eller originaler. Nedenfor vil jeg vende nærmere tilbage til de målgruppeunges 
deltagelse. 

En særlig slags deltagelsespræmisser er fremstået tydeligt efterhånden som de 'nye 
målgruppeunge' (se s. 158 ff.) er blevet flere og træder stærkere frem, men begrænser 
sig på ingen måde til målgruppe-unge, nemlig de selvstændige. De deltager i Sjakket 
med deres 'eget' projekt, enten direkte økonomisk ansvarlige eller mere indirekte som 
ansvarlige overfor Sjakket og overfor egne netværker udenfor Sjakket. De selvstændige 
er ofte stærkt engagerede i fastholdelse og udvikling af de konkrete projekter, og Sjakket 
er så den større sammenhæng, som deres projekter bliver mulige i. De kan ofte rejse 
konflikter omkring råderetten over midler, fordi 'deres' projekter ikke er nær så flygtige og 
mobile, som de øvrige deltagere i Sjakket typisk forventer. De selvstændige vil typisk og-
så give Sjakket et mere sejt præg - hvis ikke Sjakket vokser fra dem eller omvendt - fordi 
de indtænker projektaktiviteterne i længere forløb af projekudvikling og kvalificering. 

3.3.3. Sjakkets organisation 

Sjakkets organisation er stærkt bevægelig og afhængig af konkrete situationer, personer 
og aktiviteter. En given beskrivelse af jobfunktioner eller af, hvilke møder der afholdes og 
til hvilke formål er altid forældet en måned efter. Men der er alligevel nogle få gennemgå-
ende strukturer, som på forskellige måder har med Sjakkets grundlæggende eksistens at 
gøre. 

Faste møder og faste jobs 

Sjakkets samlede besluttende myndighed er Fællesmødet, som afholdes en gang om 
ugen. Med visse svingninger deltager her ca. 25-30 personer, flest ca. midt i mødet. Fæl-
lesmødet begynder med at man gradvist samler sig det aftalte sted. Når der er ankom-
met tilstrækkeligt mange, måske 15, og klokken er ca. kvart over den aftalte tid, er der en 
af ressourcepersonerne, som kalder til orden ved at spørge ud i forsamlingen hvem der 
vil skrive referat. Så er mødet i gang. Der findes en referent, enten ved at en af ressour-
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cepersonerne selv skriver eller ved at hun får en af de unge til det. Referatbogen er en 
kinanotesbog. Med til at referere hører også at 'lede' mødet ved at annoncere næste 
punkt på dagsordenen. Er referenten genert eller har problemer på anden vis, får han 
hjælp. Der spørges efter punkter til dagsorden, som folk så melder til. Nogle gange glider 
det over i konkrete diskussioner af punkterne.  

'Nye ansigter' er første punkt. Oftest er der en eller flere der skal præsentere sig. Er det 
en mulig fremtidig deltager eller en ung, er det overstået med en imødekommende mar-
kering. Er det derimod én der kommer udefra og vil Sjakket noget – og det er det tit – 
stilles der lidt flere krav. Man holder Sjakkets grænser ved at kræve en stillingtagen eller 
få et klart defineret formål. 

Herefter diskuteres de enkelte punkter. Der er ingen regler for hvordan diskussionen for-
løber. Man vil typisk diskutere meget konkret og jordnært, og nogle gange udvides dis-
kussionen undervejs med noget mere principielt eller alment. Oftest ender det i enighed, 
dvs. ved at de uenige trækker følehornene til sig. I perioder, som regel i forbindelse med 
store økonomiske dispositioner eller strukturomlægninger, diskuterer man mere generelle 
problemer fortløbende, måske over 3 gange. Men generelt er det usandsynligt, at nogen 
kan forudsige om fredagen hvad der skal diskuteres på tirsdagens Fællesmøde. 

Efter omkring en times tid begynder mødet at opløses. Flere snakker i krogene – man 
har ting at ordne, nu man alligevel mødes – en del er på vej ud igen, andre kan bare ikke 
holde koncentrationen længere. Et par ressourcepersoner prøver at kalde til orden et par 
gange, men sørger også for at afslutte diskussionerne hurtigt.  

Rådgivningsgruppen mødes ugentligt til supervision hos psykolog Bo Ertmann, som har 
været med fra starten som en af Sjakkets støttepersoner. Her diskuteres dels enkelte 
målgruppeunge, dels de deltagende ressourcepersoners personlige forhold. Gruppen 
blev oprettet efter at man i 1992 fik behov for at få mere hold på rådgivningsarbejdet og 
følte at man måtte have professionel hjælp til det.  

Rådgivningsgruppen klonede i 1993 og frem til marts 1995 med en kontaktgruppe, som i 
en periode fra 1994 til 1995 var delt i to, en tilhørende Shoppen og en tilhørende 56. 
Kontaktgruppen sammensættes af rådgivere og af ressourcepersoner, der rekrutteres ind 
til et medansvar som 'kontaktpersoner' for de enkelte målgruppeunge. Her diskuteres på 
ugentlige møder, der holdes privat, de enkelte unges situation, og der træffes bindende 
aftaler om hvordan man skal hjælpe dem. 
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Fig. 5  Sjakkets struktur 

Shoppen og 56 holder ugentlige møder hvor man diskuterer de forhold, der ikke umid-
delbart vedkommer hele Sjakket. De er typisk korte og praktiske. I en periode forsøgte 
man at gøre disse møder til en mere bærende del af Sjakket, bl.a. ved at delegere øko-
nomisk kompetence ud til dem. Der var dog ikke tale om en egentlig decentralisering el-
ler divisionalisering. 56 var i den periode under istandsættelse og i praksis en aktivitets-
gruppe, og Shoppen blev brugt som en slags værested. 

Sjakket har derudover nogle mulige møder/arrangementer – som kan tages frem og bru-
ges når det opleves nødvendigt: 

Rødvinsaften – man mødes og diskuterer over et glas rødvin – man justerer samarbejds-
forhold og udvikler visioner. Møderne er åbne, men i praksis kommer kun ressourceper-
soner. 

Sjak-weekend - man drager til et sted hvor man henover en weekend tager principielle 
diskussioner og holder en stor fest. 
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Pædagogisk diskussionsgruppe - man arrangerer et par timers diskussion over et emne, 
ofte med oplægsholder udefra. 

De øvrige aktivitetsgrupper og møder er allesammen ad hoc. De udgør langt den største 
del af Sjakkets organisation, og de fleste er ikke engang så formaliseret at man kan af-
grænse præcis hvornår de samles og hvem der er med. De fleste af dem har dog to hol-
depunkter: En eller flere ansvarlige ressourcepersoner, man kan henvende sig til, og et 
'næste mødetidspunkt', hvor nye kan komme og snuse. 

Som nævnt er der kun 3 faste jobs i Sjakket: Lederen, regnskabsføreren og kokken.  

Baggrunden for kokken er at Sjakket vægter omsorgen overfor de unge og overfor hin-
anden højt. Den varme mad er en meget konkret opfyldelse af et behov, og samtidig 
symbolet på en fast, tryg og omsorgsorienteret base. Den holder Sjakket forankret i at 
det ikke kun er for dem, der selv kan finde ud af at huske at spise. Køkkenet er samtidig 
ramme om Sjakkets eneste stedbundne og faste pædagogiske proces, idet kokken lø-
bende har et par unge som faste elever, med eller uden formalisering. 

Regnskabsføreren er opstået som følge af modsigelsen mellem Sjakkets temmelig om-
fattende økonomi og temmelig løse styringsform: Én person må holde styr på det. Regn-
skabsføreren er en meget speciel rolle i Sjakket, nødvendig, men også konfliktfremkal-
dende. Det er uhyre vanskeligt at integrere økonomien i Sjakkets demokratiske proces-
ser, og det problem bliver båret af regnskabsførerens person. Den første regnskabsfører 
havde kontor i Indre By langt fra Sjakket og viste sig kun nødtvungent i Sjakket. I en peri-
ode var nogle af ressourcepersonerne særligt ansvarlige for at formidle mellem regn-
skabsføreren og resten af Sjakket. Hans efterfølger er flyttet ind på Nørrebro, men pro-
blemerne omkring hans rolle er ikke løst. Som jeg vil diskutere nærmere nedenfor, er 
regnskabsføreren af indlysende grunde tilbøjelig til at opfatte Sjakket som en organisati-
on, der prioriterer sine aktiviteter og ressourcer, og det svarer kun delvist til virkeligheden. 

Lederen har en formel og juridisk position, bl.a. som 'koordinator' ad Sjakkets Aktivitets-
center, og en meget central reel ledende rolle i Sjakket, men ikke i Sjakkets interne ideo-
logi. Her opfattes lederen på to måder: Dels er han den bedste til at repræsentere Sjak-
ket i bestemte udadvendte sammenhænge, og dels opfattes han som en vigtig ressour-
ceperson. Alligevel er, som jeg vil uddybe nedenfor, lederrollen en vigtig brik i puslespillet 
om Sjakkets særlige organisationsform. 

Sjakkets organisationsform - den lokalkulturelle organisation 

Sjakket er en organisationsteoretisk udfordring. Læser man en moderne almen organisa-
tionsteori som Mintzberg (1993) eller Ahrne (1990), finder man ikke umiddelbart en mo-
del, der kan bruges til at beskrive Sjakket. Mintzbergs grundperspektiv er den effektive 
målopnåelse, og Ahrnes er organisationens overlevelse gennem kontrol med sine betin-
gelser. Begge de to teorier bruger deres respektive teoretiske indfaldsvinkel til at forstå 
de kendte former for organisationer, ledelse, demokrati osv.  Ud af de grundbegreber, 
som de har valgt, udspringer en håndfuld forskellige varianter, som man relativt let kan 
forstå organisationer og organisationsfænomener med, lige fra staten over det lille hånd-
værksfirma til den moderne kernefamilie. Men ikke Sjakket. Begge indfaldsvinkler er for 
snævre til Sjakket.  
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Hos Mintzberg er organisationen et middel til at realisere bestemte målsætninger, uanset 
hvilke mål, hvem der definerer dem og hvordan. “En organisations struktur kan defineres 

enkelt som summen af de måder hvorpå dens 
arbejde er delt mellem bestemte opgaver og 
hvordan den derpå opnår sin koordinering 
mellem disse opgaver” (Mintzberg, 1993, s. 
2). Det er målene i relation til omgivelserne og 
til organisationens redskaber, der bestemmer 
hvordan organisationen ser ud og hvorfor, 
fordi organisationen presses eller selv søger 
mod effektivitet. Sjakket passer dårligt ind her, 
fordi deltagernes liv i organisationen i så høj 
grad er et mål i sig selv. Det effektive er ikke 
nødvendigvis godt, men snarere en indsnæv-

ring af kvalitetskriterierne til en bestemt dimension, som betyder at bevægelserne imel-
lem de forskellige mulige kvaliteter går tabt.  

Ahrne prøver at beskrive hele samfundet som opbygget af organisationer. Derfor bliver 
hans begreb om organisation også meget bredt: “Organisation er en metode til at gøre 
menneskelige aktiviteter permanente for at øge kontrollen over usikre omgivelser” 

(Ahrne, 1990, s. 36). I modsætning til Mintz-
bergs mål-rationalisme bliver der hos Ahrne 
kun organisationens overlevelse tilbage som 
princip. Organisationen er en organisme. 
Umiddelbart kan Ahrnes teori derfor indfange 
Sjakkets organiske og mangfoldige sammen-
sætning. Men Sjakket er jo ikke bare til for at 
overleve. Kun set i lyset af individuelle og kol-
lektive målsætninger og visioner er Sjakkets 
eksistens interessant for dets deltagere.  

Mintzbergs og Ahrnes teorier er her nævnt 
fordi de afspejler det skarpe skel i vores kultur mellem på den ene side arbejdet og på 
den anden side livet. Mellem produktion og reproduktion. Men Sjakket repræsenterer i 
praksis et forsøg på at overvinde den adskillelse. Selvom forsøget ikke kan lykkes 100% 
fordi Sjakket jo trods alt er af denne verden, så er det ikke muligt at forstå Sjakkets dy-
namik og potentialer uden at se på det. 

I forbindelse med mit samarbejde med Brugerservice og Økologiske Igangsættere (Nis-
sen, 1998d, Nissen & Clausen, 1997) har jeg foreslået en teori om en lokalkulturel orga-
nisation. Idéen med den teori er kort fortalt det, at der skabes nye kultursammenhænge, 
dvs. nye måder at leve og fortolke livet på, som er lokalt bundet til konkrete projekter eller 
organisationer og de netværker, som de indgår i.  

Det har en ret stor betydning i en tid, hvor mange kun kan se 'psyko-kulturen' – den en-
keltes mere eller mindre vellykkede higen efter en personlig identitet – som afløser for de 
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traditionelle kulturformer, der hele tiden brydes op i det moderne samfund. Måske er 
Sjakket en anden og mere kollektiv måde at få et helt liv til at hænge sammen på?57  

Socialpolitisk er det spørgsmålet, hvilken betydning Sjakket og andre lokalkulturelle or-
ganisationer kan få for måden hvorpå forholdet mellem solidaritet og selvansvarlighed 
udformes i velfærdsstatens nuværende brydningstid, i kraft af at storbymiljøer der rum-
mer 'brugere' antager en organiseret form, der i et vist omfang kan få politisk indflydelse 
og administrere ressourcer.  

I et endnu større perspektiv viser Sjakket og dets kombination af selvbestaltet lokalkultur 
og statsligt udviklingsprojekt os noget om, hvordan velfærdsstaten på en bevidst måde 
kan håndtere det paradoks, at den i stigende grad bliver den altdominerende producent 
af det postindustrielle velfærdssamfunds vigtigste produktivkraft, nemlig selvstændige og 
kompetente mennesker. 

Det er disse almene perspektiver, der begrunder at de lokalkulturelle træk ved Sjakket og 
deres forudsætninger og socialpædagogiske konsekvenser får så stor en vægt i min eva-
luering.  

Teorien om den lokalkulturelle organisation bruger et kulturbegreb som er hentet fra 
Thomas Højrup (1989a). Det er ret fordringsfuldt, fordi kultur i denne tradition ikke blot er 
en eller anden svævende meningsfuldhed, men materielt organiserer et hverdagsliv. Der 
er altså ikke tale om en forestilling om 'organisationskultur' som beskriver f.eks. 'projekt-
kulturens' ydre adfærd og normer. Der er tale om at organisationen fastholder en hver-
dagskultur og at kulturen definerer organisationen. Lokalkulturen definerer ikke blot en 
livsstil, men en egentlig samfundsmæssig position, et forhold mellem deltagernes egen 
livsførelse og deres indgåen i samfundets. 

Det betyder ikke at Sjakket er et selvforsynende øsamfundskollektiv eller en total institu-
tion. Men Sjakket rækker alligevel ud over grænserne for en arbejdsplads, en ungdoms-
klub osv., og ind i sine deltageres hverdagsliv i mere omfattende forstand. Og Sjakket 
sikrer ikke bare sine vilkår som organisation, men også sine deltageres levevilkår. Det er 
muligt fordi Sjakket modtager støtte som udviklingsprojekt, og fordi Sjakket har en betyd-
ning for at, og hvordan, dets deltagere kan modtage overførselsindkomster. Begge res-
sourcer giver albuerum nok til, at den lokale kultur, som Sjakket opretholder og defineres 
af, slår igennem. 

Lokalkulturen er ikke knyttet helt fast til Sjakket som organisation. Den hviler i bredere 
sociale netværker, som Sjakket indgår i. Den organiserer netop de måder, hvorpå tinge-
ne hænger sammen og skilles fra hinanden, når det ikke så meget er en grænse mellem 
arbejde og fritid, som organiserer det. Men Sjakket som organisation er alligevel et vigtigt 
knudepunkt i det netværk. Uden Sjakket og andre organisationer ville netværket dø ud 
eller spredes. Organisationen er en nødvendig form, som lokalkulturen antager.  

Denne vekselvirkning kommer når man skriver om det til udtryk i, at hver for sig er både 
organisationens og lokalkulturens begreber løse og åbne. De holder sammen på hinan-
den. 

                                            
57 En lokalkulturel organisation i denne forståelse minder i mange henseender om det, som Christie (1990) 
kalder ’landsbyer for usædvanlige mennesker’, også hvad angår de almene socialpolitiske perspektiver, 
som den bærer. I forhold til Christies analyse lægger jeg nok i højere grad vægt på, hvordan den lokalkultu-
relle organisation opretholdes som ideologisk bestemt og selvbevidst enhed. 
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Hjælp som selvhjælp - spredning og samling 

Det centrale princip, som både lokalkulturen og organisationen hviler på i Sjakket, hedder 
hjælp som selvhjælp58. De unge hjælpes ved at de inddrages i at hjælpe hinanden. Man 
tager sig af hinanden og passer på sig selv. På den måde kan man sige at aktiviteternes 
mål ligger i aktiviteterne selv og i de mellem-menneskelige forhold, som de umiddelbart 
rummer.  

Tegningen her ved siden af viser 
hvordan princippet organisatorisk 
og kulturelt tager form af meget 
små cirkler.  

Det store spørgsmål er da, om de 
er lukkede og selvbekræftende, el-
ler om de danner udgangspunkt for 
selvoverskridelser og udviklingsper-
spektiver. Cirklerne brydes fordi den 
offentlige finansiering og kontrol 
definerer nogle som klienter og an-
dre som ansvarlige medarbejdere, 
og på den måde skaber ubalance 
mellem 'Per' og 'Poul'. Men de åbnes også i kraft af at hjælp og selvhjælp tænkes kollek-
tivt, udadrettet og politisk. Det individuelle og det fælles vekselvirker hele tiden, og det er 
det der gør at hjælp som selvhjælp kan være et åbent kredsløb uden at blive brudt. Hvis 
ikke det var for det udadvendte politiske og kulturelle arbejde ville Sjakket forfalde som 
lokalkulturel organisation og i stedet blive enten en udstødt subkultur eller en behand-
lingsinstitution. 

Sjakkets identitet står i det hele taget på spil i det daglige. I princippet bliver enhver orga-
nisation eller kulturel form genskabt i hverdagen, men det er på en særlig måde synligt i 
Sjakket, fordi så lidt er bundet i rutiner, og fordi den lokalkulturelle meningsfuldhed er 
knyttet til at organisationen giver udtryk for sin identitet. Sjakket nydefineres dertil hele 
tiden i en slags pulserende rytmer, både hvad angår aktiviteter, organisationsformer, net-
værksindlejring og kulturelle mønstre. 

Vi skal i det følgende møde nogle af de forskellige udtryk dette træk ved Sjakket antager. 
I denne sammenhæng er det vigtigt at pege på, at de forskellige former forsåvidt er ud-
tryk for ét og det samme. Det at man starter forfra hver uge og hele tiden skal tage de 
samme diskussioner; at man med jævne mellemrum får brug for omfattende og udad-
vendte aktiviteter; at tolerancen i perioder udarter til konfliktskyhed, og der vokser 'sum-
pede' miljøer frem, som man så tager sig sammen og gør noget ved; at man på et tids-
punkt har brug for at udvide kontaktfladen til nye grupper af unge og samarbejdspartnere, 
mens man på et andet tidspunkt må gøre noget for at holde sammen på organisationen 
og dens interne ressourcer; osv.  

Taget under ét kan vi tale om det som spredning/samling af Sjakket. Det er to faser i 
Sjakkets liv, der begge er uundværlige ligesom hjertets systole og diastole. Helt generelt 
er disse to faser en indfaldsvinkel til enhver organisation, når den betragtes som en slags 

                                            
58 Se også Nissen, 1996 
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organisme i stofskifte med sine omgivelser (sådan som Ahrnes model gør). Men i Sjakket 
spiller det en ganske særlig rolle, som gør pulsslagene særligt synlige. 

Det hænger grundlæggende sammen med princippet om hjælp som selvhjælp. Princippet 
rummer den vigtige kvalitet i forhold til det gængse princip i socialt arbejde om hjælp til 
selvhjælp, at organisationen styres og dens arbejde reflekteres i én og samme proces 
som dens pædagogiske arbejde udføres, og at der ikke i selve organisationens struktur 
defineres faste, adskilte roller. Hjælp som selvhjælp implicerer identitet, flydende over-
gange og bevægelser mellem hjælper og hjulpet, og mellem leder og ledet. Det har, som 
jeg vil vende tilbage til flere gange, en række socialpædagogiske og demokratiske forde-
le, men det har den organisatoriske ulempe, at man ikke kan håndtere spændings-
forholdet mellem spredning og samling gennem faste arbejdsdelinger eller gennem en 
adskilt professionel gruppe. Man er så at sige henvist til at trække sig selv op ved hårene. 

I stedet bliver fordelingen og spændingen mellem polerne så at sige lagt på tidsaksen. 
Man sætter erfaringer i perspektiv og får distance til dem ved at betragte dem historisk. 
En aktuel situation sættes i forhold til en 'oprindelig' identitet og til en mulig fremtid. Ved 
at svinge mellem yderpunkter, og ved hele tiden at forholde sig til svingningerne, fasthol-
der Sjakket bevidstheden om sin identitet. 

Den flade organisation 

Organisationens struktur er i udgangspunktet den enklest tænkelige: Sjakket, konkret 
repræsenteret ved Fællesmødet, og deltagerne. Derimellem opstår, kører og uddør akti-
viteter /grupper/ projekter/møder ad hoc, alt efter- 

1. hvem der har lyst til at være med og til hvad - herunder om der er ressourcepersoner 
der kan fastholde aktiviteten, og 

2. hvordan de er blevet annonceret og diskuteret på et Fællesmøde eller på andre må-
der som noget, der hører Sjakket til.  

Det betyder, at aktiviteternes tiltrækningskraft hele tiden er under hård konkurrence. Er 
de for kedelige, dør de ud. Og dermed betyder det også en organisatorisk bevægelighed. 
Organisationen er til enhver tid kun en udformning af aktiviteterne - de tomme skaller står 
ikke tilbage. 

'Lystprincippet' indebærer at organisationen hele tiden har en meget tæt føling med sine 
deltageres præmisser. Det spiller en særlig rolle i forhold til målgruppeunge, men det er i 
sig selv et mere generelt princip.  

Det betyder ikke at der ikke kan foregå kontinuerlige aktiviteter, som er drevet af ansvar-
lige personer. Men 'det nødvendige' er noget, som deltagerne løbende definerer og tæn-
ker sig selv ind i, ikke noget, der besluttes på et møde. 'Sjakket' kan reelt ikke forpligte 
sig helt på noget – men samarbejdspartneres opfattelse af Sjakkets forpligtelse, og den 
deraf følgende konkrete betydning af en aktivitet, kan være et godt argument for at delta-
ge i den. Man føler sig ansvarlig fordi aktiviteten er vigtig – men man mærker også aktivi-
tetens vigtighed gennem sin lyst til at føle ansvar. Ansporingen til de vigtige diskussioner 
i Sjakket kommer ofte som resultat af, at ressourcepersoner har mistet lysten til en aktivi-
tet, der har været central. 

Fællesmødets betydning er omdiskuteret. Nogle mener at det er en narresut, dels fordi 
de fleste målgruppeunge udebliver, dels fordi de afgørende diskussioner og beslutninger 



 

128                                                                                                          Morten Nissen 

Sjakket 

træffes i korridorerne. Fællesmødet kan karikeres som en måde hvorpå de stærke mani-
pulerer deres interesser igennem så det ser demokratisk ud. 

Men hvis min beskrivelse af organisationens opbygning er rigtig, så er Fællesmødet helt 
afgørende for Sjakket, selvom begge kritikpunkter også til en vis grad er berettigede. 
Uden Fællesmødet ville Sjakket ikke have nogen konkret håndgribelig eksistens, men 
blive et princip eller en idé, som lå ved siden af de formelle strukturer – som f.eks. Sjak-
kets Aktivitetscenter – der til gengæld i praksis ville bestemme hvad Sjakket mere kon-
kret bestod i. Sjakket som lokalkulturel organisation ville dø ud, og med det den histori-
ske erfaringsdannelse og kulturelle dybde, som er fastholdt i den.  

Ved hjælp af Fællesmødet gendannes Sjakket på en måde hver uge. Fællesmødet selv 
er Sjakkets allermest stabile struktur, selvom man henover tid kan se det underlagt cykli-
ske svingninger mellem to yderpunkter, som begge betyder at det risikerer at miste følin-
gen med de aktiviteter og deltagere, som er organisationens 'basis', og bliver selvbekræf-
tende og lukket – det ene er at det sætter sig stramt på Sjakkets aktiviteter og det andet 
at det bliver ligegyldigt for dem. Ved hver svingning bliver Sjakket defineret påny. 

Der udvikler sig på den måde ikke rigtig en stabil struktur, der knopskyder og formalise-
res. Det er også det, som er regnskabsførerens problem. Regnskabsføreren oplever via 
regnskaberne og projektbeskrivelser, fondsansøgninger m.v. Sjakket som en stabil orga-
nisation, der faktisk prioriterer sine aktiviteter og ressourcer. Fra hans synspunkt er det 
svært at forstå, hvorfor det ikke gøres lidt mere systematisk. For de øvrige deltagere er 
regnskabsføreren og hans synspunkter derimod udtryk for en kendsgerning, som man 
har et meget dobbelt forhold til, i perioder helst vil glemme og så i ryk alligevel tage stil-
ling til. 

En anden side af det samme forhold er det fuldstændige fravær af regler i Sjakket. Trods 
periodiske ønsker om at løse tilbagevendende problemer med klart definerede regler, så 
viser erfaringen, at enhver regel må genopdages og argumenteres påny overfor de kon-
krete situationer, som den ville kunne finde anvendelse i. Det rummer tre meget afgøren-
de organisatoriske og pædagogiske pointer. For det første opstår der hele tiden spontant 
situationer, hvor deltagerne skal tage selvstændigt stilling til vanskelige forhold og på den 
måde naturligt gør lærerige erfaringer. For det andet defineres en meget konkret og smi-
dig stil, som nye deltagere efterhånden lærer at bruge, og som både åbner for de helt 
konkrete problemer og for de almene principper og forudsætninger, som de håndteres 
med. For det tredie bliver der ikke defineret og opretholdt et 'absolut rum', en 'institution' 
som dens medarbejdere har ansvar for at have kontrol med, og som dens brugere står 
udenfor eller skal passe ind i. 

Lederen 

Lederens rolle udspringer delvis af Fællesmødets. Af praktiske grunde kan Fællesmødet 
ikke alene løfte ansvaret for at repræsentere og definere Sjakket, og det uddelegeres så 
til lederen. Netop fordi der ikke dannes faste 'ledelsesmøder' ender det hos personen. De 
udadvendte, repræsentative opgaver er en tydelig og fremtrædende del af opgaven, og 
de dele af det prøver man hele tiden at få nye ressourcepersoner med til at stå for.  

Men der er også en indadvendt del af den opgave. Lidt kringlet sagt repræsenterer lede-
ren Sjakket overfor Sjakket. Den kommer dels til udtryk i, at mange deltagere – måske 
især de (målgruppe-)unge – personliggør deres forhold til Sjakket i et forhold til lederen. 
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De målgruppeunge, som jeg har snakket med, har næsten alle fremhævet ham som en 
særligt opmærksom ressourceperson og som én de kunne gå til. Det ansvar griber lede-
ren så, og får på den måde en let adgang til et personligt tillidsforhold til den unge, som 
igen er vigtigt for at han har føling med den side af Sjakket, som systematisk er fravæ-
rende på Fællesmøderne. Dels er det lederen, der tager bagstopper-ansvaret for, hvor-
dan det går med Sjakket, især ved at tage initiativ til beslutninger på Fællesmøder, ved at 
foreslå nye slags aktiviteter og ved at arbejde systematisk med rekruttering af ressource-
personer. 

Selvom lederen selv og de andre ressourcepersoner løbende arbejder på at flere inddra-
ges i dette ansvar, så er der en vigtig grund til, at det kun lykkes i et vist omfang – nemlig 
den, at der ikke er nogen møder eller instanser, som varetager ledelses- eller udviklings-
funktioner for Sjakket. I en vis udstrækning er lederen garanten mod at Sjakket styres af 
en lille gruppe stærke ressourcepersoner (og omvendt?).  

På den anden side er lederrollen ligeså minimalistisk som organisationen iøvrigt. Der er 
ikke tale om en dynamik, hvor en 'karismatisk' leder symboliserer og forstærker fælles-
skabet og sin egen position ved hele tiden at definere fællesskabet på måder, der over-
skrider og kræver omdefinering af deltagernes præmisser. Det er en anden, og vigtig, 
side af det forhold, at Sjakkets lokalkulturelle organisation er åbent defineret og pulserer 
mellem spredning og samling59. Tværtimod opnår lederen sin betydning ved at afvise at 
træde ind i en åben lederrolle og i stedet kun træde ind i den når det forekommer nød-
vendigt – hvilket til gengæld er næsten hele tiden. Lederens betydning nydefineres og 
opretholdes løbende af kredsen af ressourcepersoner og målgruppeunge, som han kon-
sulterer i forbindelse med de initiativer han tager. 

Sjakkets ressourcer 

Sjakket reproducerer sig som lokalkulturel organisation ved på mange forskellige måder 
at sørge for sine deltageres levevilkår. De mange forskellige måder er meget afgørende, 
fordi det rummer måder at forpligte flere deltagere end de ansatte. Sjakkets mange eks-
tra kræfter kan ikke uden videre betragtes som 'frivillige', der bruger deres fritid i Sjakket. 
Der er netop et (omend løst og uformelt) organiseret forhold mellem deres indsats og 
Sjakkets betydning for deres dagligliv. Det forhold er i sidste instans en kulturelt begrun-
det sammenhæng, men det rummer som nævnt også en materiel dimension. F.eks. bli-
ver Sjakket formelt set en måde at være aktiveret på som bistandsklient eller som ar-
bejdsløs.  

Sjakkets organisering af forholdet viser sig ved at mange deltager på tværs af forskellige 
formelt definerede kategorier. Fra en tid som udstationering fra Kriminalforsorgen bliver 
Sjakket måske en revalideringsmulighed. Eller man deltager efter pædagog-praktiktiden 
som 'frivillig', skriver sit speciale i Sjakket, og prøver at udvikle nye projekter i forlængelse 

                                            
59 Sml. Madsen, 1996. Madsen udvikler med grundlag i egne erfaringer og i historiske studier en teori om 
det han kalder utopiske kommuner. De er på mange måder identiske med hvad jeg kalder lukkede lokal-
kulturer. Altafgørende for utopiske kommuners overlevelse er iflg. Madsen den karismatiske leder, som kan 
forene den løbende konkretisering af kommunens ideologiske grundlag som 'livskunst', og regler for livs-
kunst, med en kompromisløs kontrol med kommunens centrale ressource, nemlig deltagernes selvop-
ofrelse. Uden lederen, eller hvis lederen forsømmer sin position, falder kommunen fra hinanden, fordi kom-
munen ikke længere kan definere og omdefinere deltagernes præmisser på en tilstrækkeligt entydig måde. 
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af Sjakket når man er færdiguddannet. Eller man overgår fra Ungdomsgaranti til militær-
nægter. Osv. 

Denne situation betyder at Sjakkets betingelser og ressourcer ikke kan aflæses umiddel-
bart af bevillinger eller stillinger. På godt og ondt. 

Ved første blik er det tydeligt, at Sjakket er i stand til at yde en langt større indsats end 
man kan forvente af en institution med 7 medarbejdere. På den måde ser det ud som om 
et projekt som Sjakket ikke stiller så store krav som de fleste andre former for socialt ar-
bejde. Det er lidt svært at kalde det 'discount', når man ser niveauet, omfanget og konti-
nuiteten i indsatsen. 

Men Sjakket har ikke med et trylleslag fundet en ny og billigere form for socialt arbejde. 
Også her betyder de ressourcer, man råder over, meget for, hvad man kan udrette, blot 
på nogle andre måder end vi kender det fra traditionelle institutioner. Ved nærmere efter-
syn kan man således godt få øje på krav, der må stilles til Sjakkets materielle og økono-
miske betingelser, hvis det ikke alligevel skal blive en discountforanstaltning på lidt læn-
gere sigt.  

For det første betyder organiseringen af overførselsindkomster, at Sjakket er meget af-
hængigt af, hvordan rådighedsforpligtelse, aktiveringsordninger m.v. håndteres i AF-
systemet og socialforvaltningerne. Stramningerne op gennem 1990'erne har medført sto-
re vanskeligheder for Sjakket, både i form af færre, mere usikre og kortvarige ressourcer 
fra deltagere på overførselsindkomster, og i form af en forøget administrativ byrde. En 
løsere og mere indholdsorienteret administration af de forhold fra det offentliges side ville 
kunne frigøre mange ressourcer i en organisation som Sjakket. 

For det andet er det i stigende grad et problem at sikre rekrutteringen af ressource-
personer. Selvom Sjakkets umiddelbare aktivitetsprofil er meget bevægelig og omskifte-
lig, og selvom vejen ind til deltagelse som ressourceperson er kort, så er Sjakket også 
afhængigt af en løst afgrænset 'surdej' af centrale ressourcepersoner, der reproducerer 
sig meget langsomt. Både fordi der faktisk er en omfattende projekt- og social-faglighed i 
arbejdet, som ikke bliver mindre vigtig af at den er uformel og lokalt defineret, og fordi 
rekrutteringen ikke kun er oplæring, men også at vokse ind i de lokalkulturelle netværker. 
Kontinuiteten i Sjakkets bemanding afhænger af de langsigtede betingelser for deltagelse 
som ressourceperson og som ansat, og de har ikke været prioriteret særlig højt. Det ser 
ud til, at rekrutteringen af faste ressourcepersoner i en periode fra omkring 1994 har hal-
tet en del bagefter den udvidelse af aktiviteterne, som både for Sjakket selv og dets 
sponsorer og samarbejdspartnere er en meget mere synlig investering.  

Det har givet store problemer med at især rådgiverne har været alt for hårdt spændt for 
og for ensidigt bundet til rådgivningsarbejde. På længere sigt medfører det en fare for, at 
Sjakket knækker midt over mellem brugere og ansatte.  

For det tredie kommer ressourcerne til Sjakket selv, som organisation, altid i anden ræk-
ke, når de fleste midler hentes ind til konkrete aktiviteter. Det er en styrke i forhold til del-
tagerstyring og bevægelighed, men det giver også en meget skrøbelig 'fra-hånden-til-
munden-situation', ikke mindst på den måde at det hele tiden er vanskeligt at finde tid og 
rum til at hæve sig op over de løbende rutiner, samarbejdsforhold og 'projektrytteriet' og 
tænke mere dybt og langt. Det hænger tæt sammen med omfanget af finansieringskilder, 
som ikke er bundet til afgrænsede klient-typer eller ad hoc aktiviteter. Jo mere projektet 
reproduceres økonomisk gennem en – lokal eller landsdækkende – almen socialpolitisk 
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debat, desto mere vil det kunne og skulle finde ressourcer til bl.a. selvevaluering, udvik-
ling af ressourcepersoner og demokratiske processer m.v. på sine egne lokalkulturelle 
præmisser.  

Undergrundsøkonomi 

Sjakket fungerer generelt som en mekanisme til at rejse 'uformelle' ressourcer fra lokal-
miljøer og sociale netværker i hjælpen til udsatte unge. De ressourcer kan netop rejses 
fordi Sjakkets opretholdelse som selvstændig organisation er med til at sikre, at deltager-
ne bevarer kontrollen med dem. Overordnet betyder det, at der ikke uden videre er tale 
om, at et socialt arbejde simpelthen udføres gratis. For det første fordi indhold og kvalitet 
i det sociale arbejde omdefineres i takt med at de lokalkulturelle miljøer/netværker udfø-
rer det. For det andet er der også på det direkte økonomiske felt tale om, at det offentlige 
afgiver kontrol. Der gives plads til en 'undergrundsøkonomi', dvs. et system af økonomi-
ske transaktioner, som er bundet til konkrete personer, netværker, aktiviteter og forplig-
telser på tværs af de formelle regler, som sættes af skattesystemet, det sociale system 
m.v. 

I enhver organisation er der en vis elastik mellem de reelle aktiviteter og udgifter og de 
formelle regnskaber. I enhver ungdomsgruppe skylder folk hinanden penge, smøger og 
tjenester. Ethvert miljø giver adgang til bestemte varer og ydelser, som man andre steder 
må købe sig til. Sjakket er et blandt mange udtryk for en voksende samfundsmæssig ac-
cept af dette uformelle økonomiske niveau. Den voksende anerkendelse af uformel øko-
nomi betyder ikke kun at man kan tale mere åbent om disse forhold end førhen, men og-
så, at man kan gå længere i retning af at sætte den uformelle økonomi i system.  'Jante-
økonomien' i Thy er et eksempel på, at den uformelle sektor er vokset så vidt, at dens 
arbejde i en vis udstrækning må 'formaliseres', men stadig på en måde som er bundet til 
og styret i de uformelle netværk. 

Man kan f.eks. regne med en forståelse blandt politikere, embedsfolk og andre for, at 
Sjakket ikke indblander skattevæsenet i dets system med udbetaling af lommepenge: 
Det er ikke svært at regne ud, at det kun ville betyde en voldsom byrokratisering, uden at 
det offentliges provenu ville vokse, dels fordi det ville skubbe en del af transaktionerne ud 
i det 'sorte' område, dels fordi administrationen ville koste alle pengene og mere til. Også 
her er der reelt tale om ændrede styreformer. Det er Sjakkets berøringsflade i lokalmiljø-
et, dets samarbejdsrelationer med Socialdirektoratet, socialcentret m.v., som realiserer 
den demokratiske kontrol med disse lokalt definerede udvekslinger mellem lokal og of-
fentlig økonomi, fordi alle involverede parter kan se, at det ville være meningsløst at 'ar-
bejde efter reglerne'. 

Selvevaluering i Sjakket 

Sjakket er blandt meget andet blevet til i en velbegrundet skepsis overfor folk, som øn-
skede at forme deres liv og aktiviteter efter teoretiske modeller. Det har medvirket til at 
forhindre at Sjakket blev overtaget af studerende. Det har også medvirket til, at Sjakket 
indimellem fremstilles som anti-intellektuelt. Det samme indtryk har jeg selv i perioder 
haft når det har vist sig svært at få Sjakket med til en mere systematisk og kritisk under-
søgelse af sig selv. Og ligesom evaluator, og som nævnt regnskabsføreren, bliver fra tid 
til anden også en del ressourcepersoner, især blandt 'projektfolk' og 'studenter', frustre-
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rede over hvor svært det er at komme tilbunds i diskussionerne, at være systematisk, at 
lære af tidligere fejl osv. 

Det er imidlertid vildledende at betegne Sjakket som anti-intellektuelt. På de præmisser, 
som Sjakket og dets deltagere sætter, er åbenheden overfor kundskaber, metoder og 
nye synsvinkler meget udtalt. Der diskuteres meget ofte principielle og almene forhold 
som led i konkrete diskussioner på Fællesmøder og i andre sammenhænge. I kraft af sin 
åbne lokalkulturelle organisering er Sjakket et af de udviklingsprojekter, som er allermest 
åbne overfor kritiske diskussioner af sin egen ideologi og praksis, også med udenfor-
stående samarbejdspartnere.  

Det hænger igen også sammen med, at det langt hen ad vejen er lykkedes for Sjakket at 
bevare sin handlefrihed overfor det netværk af sponsorer og andre interessenter, som 
Sjakket er afhængigt af og må tage hensyn til. Selv en bevilling som Projekt Gadebørn 
på 1,6 mio. kr. eller ca. knap halvdelen af indtægterne (marts 1995) kan Sjakket erklære 
sig parate til at opgive hvis den betyder for mange kompromis’er. Det opnås dels ved he-
le tiden at spille på flere heste, dels ved politisk at påvirke interessenternes bagland. Den 
handlefrihed giver luft til et ekstra 'lag' af strategisk, politisk og pædagogisk refleksion, 
udover de taktisk ladede ord, som det, man kunne kalde projektideologien, i sig selv er 
sammensat af. 

Når det alligevel er vanskeligt at etablere systematisk og kontinuerlig erfaringsdannelse, 
udover den som er personbundet, så hænger det – udover den allerede nævnte ressour-
ceproblematik – også sammen med princippet om at Sjakket hele tiden gendannes. Fa-
ste grupper til planlægning eller forberedelse af diskussioner ville hurtigt få et forklarings-
problem og enten være ligegyldige eller indskrænke Sjakkets konkrete føling med sin 
deltageres præmisser.  

Det er også et udtryk for, at Sjakket ikke er tvunget til at handle taktisk i noget særligt om-
fang, fordi det henter sin politiske styrke fra de konkrete aktiviteter, der sættes i værk, og 
fra dets evne til at mobilisere målgruppen. Sjakkets behov for en strategisk refleksion 
som organisation ikke oversteg de første år ikke det, der har kunnet klares via Fælles-
mødet, lederen og ad hoc organiseringer. 

Som nævnt er det en meget vigtig pædagogisk ressource, at det ikke primært er organi-
sationen, men dens deltagere, der lærer af sine fejl. Men hvis Sjakket faktisk – sådan 
som jeg jo bl.a. antager – repræsenterer en vigtig nydannelse som form for socialt arbej-
de og for ungdomsarbejde, så er det en svaghed, at dets erfaringer kun opsamles så 
sporadisk internt hhv. så eksternt og for Sjakket selv uforpligtende, som disse linier er 
udtryk for.  

Bogprojektet i foråret 199460 viste på nogle måder et idealbillede af en selvrefleksion på 
Sjakkets egne præmisser. Forfatteren – som var en del af Sjakkets nærmeste netværk 
og bl.a. havde været medarbejder i forløber-projektet Ama'r Total Teater – optog gruppe-
interviews om emner, som man på åbne møder var blevet enige om var vigtige for Sjak-
ket. I disse interviews deltog altid nogle målgruppeunge, oftest en håndfuld ud af de 10-
20 deltagere. Her afbildedes i en samlet form det, der løbende var til (åben) diskussion i 
Sjakket, og der skabtes et synligt produkt, der tydeligt markerede Sjakkets identitet. 
Kombinationen af 'samling' af Sjakket, identitetsdannelse og fælles refleksion skabte en 

                                            
60 Se Byriel, 1994 
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noget nær optimal ideologisk erfaringsdannelse. Men for at bryde igennem den ideologi-
ske selvforståelse, og sætte spørgsmålstegn ved modsigelser, komme i dybden med di-
lemmaer osv., og arbejde henimod en kontinuerligt udvikling af pædagogiske erfaringer – 
er det nødvendigt at ihvertfald nogle af Sjakkets deltagere helt eller delvist bryder Sjak-
kets egen ramme. Alt for let falder Sjakkets erfaringsdannelse mellem to stole, der på 
hver sin måde er for snævre: På den ene side Sjakkets egne interne diskussioner, og på 
den anden side faglige/professionelle sammenhænge. 

En ad hoc løsning på dette problem er at de centrale ressourcepersoner indretter møder 
eller uformelle netværk, hvor de kan diskutere i fred. Uformelle sammenkomster af res-
sourcepersoner, enten lukkede eller åbne, men med tradition for at kun få målgruppeun-
ge deltager (rødvinsaftener), har hele vejen igennem eksisteret. Og dertil har der fra 
1992 været en særlig struktur på tværs af Sjakkets åbne deltagerstyrede form: 

Rådgivnings- og kontaktgrupperne 

Rådgivnings- og kontaktgrupperne henter ligesom de øvrige faste møder deres beretti-
gelse i at de er centrale for Sjakkets eksistens. Det er de dels på den måde at de sikrer 
eller symboliserer den tætte ansvarlighed i enkeltsagerne, som Sjakkets samarbejdspart-
nere stiller som absolut krav. Uden dem ville samarbejdspartnerne enten måtte stille krav 
om at kunne forpligte organisationen via en ledelse eller dens repræsentanter, eller være 
henvist til at vurdere de enkelte ressourcepersoner i de enkelte sager, og dermed ville 
det sociale system være et fjendtligt miljø i forhold til Sjakkets organisationsmåde. 

Men grupperne er dels også et centralt element i Sjakket, fordi uden sin rådgivning har 
Sjakket ikke den karakter af en 'hjælpeorganisation' for udsatte unge, som får det til at 
hænge sammen (se s.133 ff.). Rådgivning er ikke en afgrænset aktivitet, men en generel 
støtte til de enkelte målgruppeunge, på Sjakkets vegne og understøttet af Rådgivnings-
gruppen og Kontaktgrupperne, men samtidig indflettet i miljøets venskaber. Det kommer 
til udtryk i råd og vejledning, en særlig generel opmærksomhed, et stort arbejde med 
formidling af udviklingsmuligheder (det sociale system, uddannelser, arbejdsmarked, 
retssager o.m.a.), familiearbejde i et mere begrænset omfang, og simpelthen at 'stille op' 
og være til rådighed i alle slags akutte situationer. 

Rådgivningsgruppen tæller 5-10 ressourcepersoner ('rådgiverne'), som mødes ugentligt 
til ekstern supervision. Rådgivningsgruppens medlemmer var, især fra begyndelsen, 
samtidig nogle af de mest centrale ressourcepersoner. Dette billede ændrede sig grad-
vist henover projektperioden, hvor der i stigende grad kom en adskillelse mellem indivi-
duelle rådgivningsrelationer og projektaktiviteter, og hvor derfor også flere ressource-
personer, til sidst endda lederen, fravalgte rådgivningsgruppen. Jeg fik aldrig adgang til 
rådgivningsgruppen, men går ud fra, at konktaktgrupperne i nogen grad fungerede på 
samme måde. 

Kontaktgrupperne har hver talt omtrent lige så mange (lidt flere i Shoppen), inklusive 
rådgiverne. Mødefrekvensen har her været lidt mere svingende, fra fast ugentligt, over 
fast hveranden uge, og til perioder hvor man (især i '56') ikke rigtig har fået samlet grup-
pen. Oprindeligt blev kontaktgrupperne til, fordi aftalen om Sjakkets Aktivitetscenter hav-
de en aktivitetspædagogisk indfaldsvinkel som et af sine kontrol-elementer – kontaktper-
sonerne var ansvarlige overfor den unges indgåen i aktiviteterne. Men kontaktpersonerne 
kom aldrig til at spille nogen afgrænset aktivitetspædagogisk rolle, selvom man naturligt 
søgte at fastholde et ansvar som kontaktpersoner for de enkelte målgruppeunge på den 
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måde at de ressourcepersoner, som havde den daglige kontakt med de unge, blev ud-
peget som kontaktpersoner. Ikke mindst som følge af aktiviteternes ad-hoc-karakter og 
lystprincippet kunne de ikke i praksis fungere som ramme for kontaktpersonernes ansvar 
for den enkelte. Det ville være alt for ufleksibelt hvis kontaktpersonen skulle følge den 
unge rundt i alle sine aktiviteter. I stedet blev deres ansvar begrænset på den måde at 
det generelt var en af de afgørende sider ved den gensidige supervision og 'rådgiver-
fagligheden' i Sjakket at være opmærksom på sine begrænsninger. Lige fra bearbejdning 
af frustrationen hos en målgruppeung, som ikke længere kunne klare at have en vendin-
de boende, som hun havde inviteret som udtryk for sin deltagelse i Sjakket, over den in-
terne ansvarsfordeling i Kontaktgrupperne, og til arbejdet med at finde psykologisk råd-
givning, døgnbehandling eller andre mere omfattende tilbud til de unge. 

Kontaktgrupperne opsugede et vækstlag af deltagere, som ønskede at indgå i rollen som 
ressourcepersoner og på længere sigt rådgivere. De kom med forskellig baggrund, nogle 
med studentereksamen, nogle med egne erfaringer med store psyko-sociale problemer, 
nogle med erfaringer i politiske ungdomsmiljøer, nogle i eller på vej ind i en social eller 
pædagogisk uddannelse. Men fælles for dem var et ønske om at deltage og tage et sær-
ligt ansvar i Sjakket som helhed og specielt Sjakkets rådgivning. Da kontaktgrupperne 
nedlagdes sidst i 1995 var det omvendt primært på grund af problemer med rekrutterin-
gen af ressourcepersoner af denne type – dem man rekrutterede fra 1994 og frem har 
været bundet mere til specifikke projekter og miljøer og har ofte ikke ønsket at indgå i en 
struktureret rolle som rådgivere. 

Over halvdelen af de målgruppeunge, som jeg har snakket med, nævner deres kontakt-
person som mindre betydningsfuld, måske én blandt flere hjælpere. Systemet med ud-
pegning af kontaktpersoner fik størst betydning i forholdet til de målgruppeunge, som 
kom til Sjakket som fremmede og havde mest gavn af at få påduttet en hjælper – og selv 
da blev det ofte hurtigt modificeret af venskaber / klikedannelser, Søren Magnussens 
særlige rolle som leder, eller andre forhold. I praksis var det 'formelle' ansvar som Kon-
taktperson en bagstopper, og Kontaktgrupperne fungerede ved at alle bidrog med viden 
om de enkelte, og at man fra situation til situation fordelte ansvar og opgaver. Men sam-
tidig var alle målgruppeunge forbundet med en eller få ressourcepersoner, som havde 
forpligtende og kontinuerligt rådgivningsansvar for dem. 

Kontaktgrupperne kom til at spille en vigtig rolle i Sjakkets udvikling af en egen måde at 
håndtere ansvaret i enkeltsager. Formen og indholdet var mere varierende og knyttet til 
forandringerne i Sjakkets aktiviteter og organisation, end det var tilfældet i den professio-
nelt superviserede rådgivningsgruppe.   

Jeg overværede nogle af møderne og blev hver gang mødt af en overbevisende seriøsi-
tet i diskussionerne af de enkelte unge. På det tekniske plan var den gensidige supervi-
sion (behandlingsarbejdets psykologiske 'inderside') flettet sammen med den pædagogi-
ske tilrettelæggelse af hjælpen til de enkelte unge, ganske ligesom på en professionel in-
stitution. Det begrebsmæssige repertoire var en slags avanceret folkeudgave af en eksi-
stentialistisk psykodynamik – man hjalp hinanden til at spejle egne følelsesmæssige re-
aktioner og udvikle hypoteser om den unges aktuelle handlegrunde, som derefter lå til 
grund for rammebeslutninger om hvordan hjælpen bedst kunne tilrettelægges. Rådgivere 
og kontaktpersoner bragte ofte og gerne socialfaglig viden, som de havde erhvervet på 
kurser, konferencer m.v., ind i diskussionerne. Set med professionelle briller spændte det 
faglige niveau fra kompetente socialarbejdere til nysgerrige novicer. Efter min opfattelse 
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var det således ikke de faglige redskaber i sig selv, som primært adskilte Sjakkets kon-
taktgrupper fra professionelle behandlingsmøder (f.eks. hos Tjek-Punkt). Det var derimod 
3 andre forhold. 

For det første var kontaktgrupperne uden ledelse og uden supervisor. Naturligvis indtog 
deltagerne forskellige roller alt efter deres erfaringsbaggrund. Vekslende ressource-
personer fungerede i praksis som tovholdere, der tog initiativ til diskussionerne og op-
summerede konklusioner, og meget ofte nåede man frem til fælles forpligtende beslut-
ninger. Men grundlaget var gensidig supervision af et selvstændigt arbejde, og ingen fæl-
les beslutninger kunne træffes på den enkeltes vegne uden dennes aktive tilsagn. Det 
forhold betød at man svingede synligt mellem at måtte lade uløste problemer ligge og at 
påtage sig et meget omfattende ansvar. Ansvaret for nødvendige grundydelser (såsom at 
holde åbent i julen, eller at gå med en ung til møde med sagsbehandleren) blev dog så-
vidt jeg har kunnet se hele tiden opretholdt. 

For det andet og vigtigst var kontaktgrupperne – også selvom de arbejdede fortroligt – 
ikke et afgrænset professionelt rum, men et fokuspunkt i et lokalkulturelt netværk. De 
unge levede i et eller andet omfang deres liv i de samme netværk som rådgiverne. 
Umiddelbart betød det, at spejlingen af rådgivernes følelser fik en helt anden substans, 
fordi deres relation til de unge ikke var afgrænset professionelt (dermed ikke sagt at de 
var lige eller ens); at informationen om de unge oftest kom tilveje fra mange sider og på 
mange forskellige måder; at man kunne trække på netværksressourcer når man skulle 
finde frem til hjælpemuligheder, fremfor kun at beslutte interventioner og visitere til insti-
tutioner; og at disse netværksressourcer meget ofte var overlappende med kontaktgrup-
pen selv.  

Samtidig var det imidlertid, som jeg også var inde på ovenfor, for det tredie hele tiden en 
vigtig side af kontaktgruppernes arbejde at hjælpe med at indsatsen blev afgrænset til 
hvad der kan håndteres indenfor rammerne af en deltagerstyret frivillig organisation. Det 
var ikke kun udtryk for en bevidsthed om Sjakkets rolle i systemet af sociale hjælpetilbud, 
men også for Sjakkets identitet som en udvidet brugerorganisering. Man hjælper den un-
ge til f.eks. at få psykologisk behandling i Ungdomsklinikken – men man udvikler og kvali-
ficerer også de unges erfaringer med denne psykologiske behandling, f.eks. kritisk over-
for de krav, man dér stiller om absolut ædruelighed.  

I Sjakkets grænseflade 

Rådgivnings- og kontaktgrupperne fortæller om hvordan Sjakket håndterer sin grænse-
flade. Med dem er den hjælp formaliseret, som ikke samtidig er selvhjælp. Her inviteres 
målgruppeunge ikke med som deltagere, og her gælder hverken lyst-princippet, princip-
pet om at enhver form skal være konkret berettiget, eller princippet om deltagerstyring.  

Negativt sagt er grupperne dermed i modstrid med Sjakkets grundprincipper og er enten 
bevis på den begrænsede rækkevidde af en deltagerstyret pædagogik eller på hvordan 
der reelt er tale om et pseudo-demokrati. Positivt sagt repræsenterer de Sjakkets evne til 
som udviklingsprojekt at rumme de modsigelser, der faktisk kendetegner det konkrete 
område, som man arbejder i. Grupperne er dannet med udgangspunkt i konkrete erfarin-
ger for hvordan arbejdet med de unge og med systemet gør systematisk opfølgning, ko-
ordinering og supervision nødvendigt. Orienteringen mod de konkrete unge slår igennem 
med ligeså stor vægt som de principper, der definerer Sjakket, og resultatetet er en 
selvmodsigelse, der løbende fremkalder problemer og dillemmaer. 
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Tilsyneladende er grupperne ligeså nødvendige som de er problematiske i Sjakkets or-
ganisation. Gruppernes eksistens og arbejdsmåde er ofte enten genstand for en princi-
piel diskussion eller for slet ingen diskussion, bl.a. naturligvis fordi det er så svært at kon-
kretisere netop disse forhold uden at bryde en fortrolighed.  

I februar 1994 blev det f.eks. besluttet på et Fællesmøde at man skulle diskutere grup-
perne på de lokale møder i Shoppen og ’56’, der i denne periode fungerede. I ’56’ løb det 
således af stablen (rekonstrueret fra mine observationsnoter; se også s. 192):  

På et Fællesmøde fornylig har man besluttet at diskutere Kontaktgrupperne på lokale-
møderne, og da mødet her er ved at ebbe ud, minder jeg om det. Sisse orienterer i en lidt 
anspændt atmosfære. Hun fortæller, at de målgruppeunge har kontaktpersoner, som mødes 
og snakker om hvad man kan lave-.   

Peter begynder at snakke med sin kæreste Janne (de to er målgruppeunge – se også s. 
192, s. 247 og s. 361), men Jesper beder ham om at høre efter. -"Jeg ved slet ikke hvad 
Kontaktgruppen er", siger Peter så.  

Jørgen og Sembo supplerer med et par eksempler på sager i forhold til sagsbehandlere. 
"Kort sagt, vi snakker om jer og hvad I har brug for".  

Janne siger med et skævt smil, at hun har brug for nye sko.  

-Sembo: "Jaja. Men det kan også være virkeligt seriøse problemer, f.eks. retssager og så-
dan noget. Vi støtter hinanden, det kan være f.eks. Jørgen ikke kan finde ud af f.eks. hvor-
dan han kan hjælpe med f.eks. dit forhold til din mor".  

-Peter: "Men det Janne sagde var et konkret problem!" 

-"Ja, men det kan det også være" 

Jørgen og Anette supplerer med, at gruppen har tavshedspligt, at kontaktpersonerne kan 
tage over fra hinanden, og at man arbejder på den måde at man vurderer et problem i fæl-
lesskab og tager stilling til hvad man skal gøre.  

Peter vil vide om det kun er Kontaktpersoner, eller man selv kan være med. Sisse siger at 
nej, "-men måske om et år eller sådan, så kan du bruge Kontaktgruppen, hvis du møder én 
der har problemer".  

Peter trækker følehornene til sig, men Casper har fanget hans signal og siger: "-Men du 
mente om I selv er der når vi snakker om jer?" - Peter ser bekræftende op. -"Det er I ikke. Vi 
snakker også om andre. Og du må huske på at der er tavshedspligt". 

Peter: "-Kan jeg få fortrolighed, hvis jeg beder om det?" 

Jørgen: "Ja! Men så får jeg ikke støtte" 

Sisse: "Så må kontaktpersonen spørge dig om han må tage det op" 

Peter: "Forstået!" - Emnet er uddebatteret. 

Den type af diskussioner, hvor de målgruppeunge som her spiller rollen som brugere, 
mens ressourcepersonerne, trods lidt ubehag ved rollen, giver den som medarbejdere, 
der orienterer om regler og metoder, er ellers sjældne i Sjakket. Normalt vil man enten 
diskutere, fordi der er noget man skal have fundet en løsning på, og som også ressour-
cepersonerne er uenige om, eller i det mindste vil de målgruppeunge være på vej til at 
blive inddraget som deltagere. 

Næsten alle målgruppeunge, som jeg har snakket med, enten fornægter at der tales om 
dem uden at de selv er til stede – og endog uden at de altid får det at vide – eller er 
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temmelig skarpe i deres kritik. Det kan hænge sammen med, at de relaterer sig til Sjak-
kets ideelle form, navnlig overfor evaluator. Men sammenholdt med hvordan det er svært 
at diskutere problemet i Sjakkets offentlighed kan det også være udtryk for, at en hel del 
af den konfliktfyldte sammenkobling af lokalkultur og socialpædagogik må holdes i det 
usagtes grumsede område. 

Grupperne kan også betragtes som en latent modsætning mellem forskellige typer af 
deltagere i Sjakket. De ressourcepersoner, der især rekrutteres til 'rådgivning', dvs. til et 
socialpædagogisk ansvar, som superviseres struktureret, er udover de helt centrale 'kol-
lektivister' og 'projektfolk' typisk 'ungdommer' og 'studenter', altså de, som i mindre grad 
selv er belastet af psykosociale problemer. Fra ét synspunkt er det fordi rådgivningsar-
bejdet kræver at man har styr på sig selv. Men fra en anden vinkel handler det om, at når 
man går til disse problemer som en fremmed, har man i særlig grad brug for formelle 
strukturer til at bakke én op.  

Man skal dog som nævnt ikke forestille sig disse grupper helt som professionelle super-
visionsgrupper. I realiteten spiller det en afgørende rolle også her, at 'det terapeutiske 
rum' i praksis er temmelig løst afgrænset og indgår i netværker på tværs af arbejde og 
privatliv, ressourcepersoner og målgruppeunge. Hvis man faktisk overholdt alle de 'offici-
elle' fortrolighedsregler, ville modsigelsen blive meget svær at håndtere. I praksis holdes 
det på et mere manøvredueligt dobbelttydigt plan.  

 

3.3.4. Sjakkets kultur 

Ungdomskultur og selvhjælpskultur 

Sjakket er ligeså lidt en konsistent kultur som det er en logisk struktureret organisation. 
Men lad mig alligevel prøve en foreløbig indkredsning af nogle begreber, som beskriver 
måden hvorpå deltagerne via Sjakket skaber et meningsfuldt hverdagsliv. Jeg vil ikke 
prøve at gengive eller indfange Sjakkets ånd eller atmosfære (det er gjort udmærket i 
Lene Byriels bog om Sjakket), men samle nogle vigtige aspekter i analytiske nøglebegre-
ber. Ligesom organisationens struktur hviler lidt usikkert på lokalkulturen, således er lo-
kalkulturens univers også defineret udfra hvordan Sjakket som konkret projekt indgår i et 
hverdagsliv. 

Der er primært to måder hvorpå Sjakket rækker ud over sig selv som organisation: Som 
ungdomskultur og som selvhjælpsbevægelse. Princippet om hjælp som selvhjælp og ud-
pegningen af udsatte unge som målgruppe fastholder Sjakket dér hvor de to kulturformer 
mødes. 

Ungdomskulturen (se også kap. 4.2) fortolker og udformer det moderne samfunds rum 
for almenkvalificering i en løst afgrænset livsfase. Udvikling af identitet og 'kvalificeret 
selvbestemmelse' er ikke noget, de unge står alene med. Fra forskellige familie- og ud-
dannelses-baggrunde søger unge sammen om selvbestaltede aktiviteter og levemiljøer. 
Her udvikler de sammen de nye måder at leve og opleve på, som hører fremtidens voks-
ne til, både på et kulturelt og et individuelt niveau. Trods den stigende samfundsmæssige 
efterspørgsel efter de almenkvalifikationer, som udvikles i ungdommen, halter den mate-
rielle anerkendelse af ungdomskulturerne lidt usikkert bagefter, måske netop fordi det er 
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svært at finde strukturer, der kan organisere så almene målsætninger i så fleksible for-
mer. 

Selvhjælpsbevægelser udspringer af hvordan den enkeltes integration i samfundet i sti-
gende grad organiseres som et individuelt problem. Der skabes en individualiseret ud-
stødelse, hvis generelle temaer selvhjælpsbevægelserne så organiseres omkring. De har 
oftest karakter af en slags bølge-mønstre, hvori de enkelte personer kun deltager kortva-
rigt, men som kan være mere eller mindre fast organiseret omkring en ideologi, religion, 
eller blot en metode. De kan imidlertid skaffe sig betingelser for at blive mere faste og 
omfattende via overførselsindkomster, offentlig subsidiering eller private bidrag. Det kan 
så komme til udtryk som politiske bevægelser, lokalkulturer eller blandingsformer af de to 
(afholdsbevægelserne i forrige århundrede illustrerer en blandingsform). 

Begge kulturformer må tilkæmpe sig sine vilkår. De må hele tiden arbejde politisk for at 
fastholde materielle ressourcer, fordi de etablerer sig på tværs af det lønsomme eller 
målrationelt nødvendige og fortolker den 'samfundsmæssiggjorte individualisering', som 
først gradvist er ved at bane sig vej som alment dominerende form for social integration, 
og de gør det fra en position udenfor den offentlige sektor. I udgangspunktet er de priva-
te, midlertidige og uforpligtende 'fritidsaktiviteter', men de kan slå rødder og vokse til 
egentlige lokalkulturer i og omkring en organisation som Sjakket, hvis den kan organisere 
økonomien, det politiske arbejde, rekrutteringen, de kulturelle manifestationer osv., som 
holder kulturerne vedlige. 

Lev og lad leve - Sjakkets hippiekultur 

Sjakket beskrives indimellem, navnlig af sine deltagere og venner, som en hippie-sub-
kultur. Ordet 'hippie' er misvisende, hvis man følger det dominerende mediebillede og 
associerer med 'flip', dvs. en ureflekteret og enten overfladisk eller nedbrydende anti-
autoritær livsstil for ungdommelige intellektuelle, koblet med fri sex, farlige eksperimenter 
med psykedeliske stoffer osv. Men hvis man prøver at se det i sin særlige historiske kon-
tekst som en lokalkultur bundet til en projektorganisation, så giver det en vis mening. Lad 
os prøve at se på, hvad det så betyder. 

Lev og lad leve – princippet om, at hvad vi især har tilfælles, er vores forskelligheder, er 
nok det første og mest afgørende træk ved Sjakkets kultur. Man accepterer det anderle-
des og tolererer så vidt muligt det besværlige. Tolerance og accept er den eneste levere-
gel, der bekræftes i ord, handling og symboler så godt som hvert minut i Sjakket.  

I forhold til, at man typisk vil afgrænse en bestemt kultur ved dens etnocentrisme, dvs. 
dens tendens til at ophøje egne begreber og værdier til det universelle, forekommer 'lev 
og lad leve-princippet' ikke særlig oplagt til at danne udgangspunkt for en analyse af 
Sjakkets lokalkultur. Når jeg gør det alligevel, er det da heller ikke fordi jeg vil foreslå, at 
Sjakket er 'kulturneutralt'. Tværtimod er Sjakkets fremherskende accept af det afvigende 
en særlig kulturel form, som også rummer 'etnocentriske' mekanismer til at 'oversætte' 
andre kulturer i sine egne begreber (teoretisk set er dette måske mere alment et af den 
moderne velfærdsstats kulturelle paradokser). 

'Lev og lad leve' fremtræder som en lidt modnere ungdomskultur end den konformitet, 
som ofte præger de tidlige ungdomsgrupper. Mange beskriver netop deres nuværende 
holdning i Sjakket som den tolerante og åbne i modsætning til en tidligere gruppeidenti-
tet. Det er samtidig altafgørende for hvordan Sjakket er i stand til at lade enhver selv 
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nokså tosset målgruppeung komme ind fra gaden og føle sig velkommen. Når Sjakket 
umiddelbart kan rumme så forskellige og så vanskelige unge, er det ikke så meget en 
bevidst pædagogisk metode som det er en livsholdning. Ved hjælp af accepten kan man 
ikke blot flygte til Sjakket fra de for snævre grupper, familier osv., som man iøvrigt lever 
med, men man kan også forholde sig til dem udfra et mere alment perspektiv. Sjakket 
hæver på den måde sine deltagere ud af en række konflikter og bindinger og giver dem 
en platform hvorfra de kan håndtere dem fra en distance. 

Den stærke orientering mod det personlige og originale udgør en individualisme i den 
forstand at den enkelte er sig selv før og mere end han er en deltager i fællesskabet. In-
gen forpligtes udover sin lyst og de præmisser man selv har sat og løbende sætter for sin 
deltagelse, og det indeholder naturligvis også at enhver til syvende og sidst er overladt til 
sin egen vilje til at være med. Sagt på en anden måde respekteres den enkeltes 'græn-
ser', også hvis de f.eks. indebærer periodevist misbrug. Men samtidig er den kollektivi-
stisk på den måde at der er en stærk tradition for at være opmærksomme på den enkelte 
i fællesskabet. Denne værdi opretholdes og håndhæves symbolsk på en meget aktiv 
måde overfor nye deltagere, som måske er vant til at undvige at tage stilling til de svage 
eller de pinlige. 

Desuden er det, man giver den enkelte, typisk først og fremmest muligheden for selv at 
give – at have et projekt, at kunne bidrage med noget særligt, der betyder noget for no-
gen. Blikfanget er måske 'aktiviteter', som i sig selv bare er for sjov, men er man på vej 
ind i Sjakket, så er de goder, man ønsker at få del i, typisk noget med muligheder, kom-
petencer og ansvar for at gøre noget for og med andre. 

Til det personlige og individuelle hører også princippet om personlig tillid. Ingen abstrakte 
principper eller ydre symboler kan garantere eller erstatte det personlige tillidsforhold, 
som udvikles gennem konkrete erfaringer med hinanden. I Sjakket kan man ikke så let 
møde hinanden via roller, og der er ingen lette mekanismer til at glide anonymt ind i givne 
arbejdsopgaver. Man kan nok glide utroligt let ind, men man bliver lynhurtigt tvunget til at 
sætte sit eget præg på det man gør – om ikke andet, så i kraft af at 'arbejdspresset' gen-
nemgående er ret lille. Når forhold deltagerne imellem på denne måde hele tiden dannes 
og gendannes 'nedefra', som udtryk for udvikling af personlige tillidsforhold og omkring 
konkrete aktiviteter, så er det muligt for deltagerne at opbygge relationer, der er særligt 
tilpasset deres deltagelsespræmisser og baggrund.  

Man kan til en vis grad sige, at Sjakket reguleres med æresbegreber. Det vil sige, at den 
enkeltes muligheder i det sociale fællesskab afhænger af personlig goodwill og respekt, 
som opbygges og symboliseres på en ikke-standardiseret måde; og at den personlige 
'ære' tildels stammer fra og spiller tilbage i en fælles styrke og respekt, lige fra de nær-
meste i netværket, over den klike man tilhører, og til Sjakkets politiske styrke og mulighed 
for at rejse ressourcer i de lokale netværk. Æres-begreber må ikke forstås som simple 
kalkuler over forventninger til menneskers adfærd udfra hidtige erfaringer. De er ganske 
vist altid bundet til det konkrete og praktiske, men de er også udtryk for den fælles kultur 
og dens mere almene værdier. 

Man finder hvad dette angår ikke et omfattende system af normer og leveregler, men 
tværtimod en løbende revision af hvad der til enhver tid er god stil. Enhver beskrivelse af 
Sjakkets stil er dømt til at forældes – bortset fra, at netop anti-stilen, 'enhver er sig selv' 
må siges at blive dyrket konstant. Man kan ikke rigtig få de unge, som er meget opsatte 
på hvad der er 'god stil' i Sjakket, til at definere i ord hvad det så er, udover de helt basa-
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le leveregler, som må overholdes af hensyn til Sjakkets renomé – vold, tyveri og narko er 
dårlig stil.  

Men bagved denne umiddelbart altfavnende tolerance ligger alligevel også et temmelig 
konstant og fælles humanistisk menneskesyn. Deri ligger, at man søger om bag den an-
dens umiddelbare fremtræden til det alment menneskelige, der ligger bagved. Sjakkets 
indfaldsvinkel til 'anden generations indvandrere' er f.eks. (i 1995) ikke at det gælder om 
at forstå deres særlige kultur, men tværtimod at tage udgangspunkt i at de er fuldstændig 
ligesom andre unge. På det grundlag kan man så tage stilling til deres konkrete proble-
mer og hjælpe dem, ligesom man kan med alle andre.  

Humanismen kommer også i nogen grad til udtryk i en i meget bred forstand eksistentia-
listisk holdning til psykosociale problemer og deres overvindelse. Man søger at hjælpe 
den anden med at opnå et autentisk forhold til sig selv og andre, primært ved selv at væ-
re autentisk i sit forhold til ham, og man har tillid til, at hvis han gives mulighederne, vil 
hans indre ressourcer blomstre op og vokse. Ekspertise består i egne personlige, men 
helst bearbejdede, erfaringer med de problemer, man vil hjælpe andre med. I kraft af det 
meget konkrete og åbne ved Sjakket kan en sådan eksistentialisme, endda i mere eller 
mindre religiøse, 'New Age'-skikkelser, leve udmærket side om side med en slags socia-
listisk modkultur. 

Også hippie/ungdomskulturens venstreradikale træk er helt åbent defineret. Sjakket er ét 
blandt flere knudepunkter for det københavnske alternative miljø, og der er et tydeligt, 
men bredt socialistisk/ venstrefløjs indhold i de egentligt politiske aktiviteter og diskussio-
ner, som Sjakket har berøring med. Sjakkets socialpolitiske profil er tydeligt 'systemkri-
tisk', og den er for mange deltagere led i en systemkritisk holdning i bredere forstand. 
Men der er alligevel hverken tale om, at Sjakket 'definerer sig' politisk, eller at der lægges 
et normativt pres på deltagerne i retning af at demonstrere bestemte politiske holdninger. 

Åbenheden karakteriserer ikke kun Sjakkets deltagere i forhold til hinanden, men er et 
mere generelt kulturtræk, som også handler om forholdet til det og dem, som er udenfor 
Sjakket. Man er generelt søgende, åben og venlig i den første kontakt med noget frem-
med. Måske kan det føre til at noget godt nyt kan vokse frem. Man tager typisk ikke af-
stand fra andre ved at lukke af, konfrontere eller fordømme, men simpelthen ved at holde 
sig til sine egne præmisser og sin egen levevis. Man vender den anden kind til – og må-
ske blikket indad. Kun i temmelig ekstreme tilfælde trækkes grænsen, som f.eks. ved 
dele af politiet, og nazisterne.  

Men det er den samme, altså fordi - folk ser på samme måde som med stoffer - ikke (utyde-
ligt) - nå, ja - men vi skal ikke have narkomaner og sådan noget ind, ikke. Og der er der og-
så mange der har det der med - hej, hvis der kommer en nazist i Sjakket, og siger - nå, men 
jeg har brug for hjælp, ikke, altså. Hvordan vil fok reagere, ikke, altså - fordi jeg tror mange 
vil sige - hej, nej, dig gider vi sgu ikke hjælpe, og sådan noget - vi kan ikke lide dine holdnin-
ger, altså. Og der synes jeg bare, man skal se væk fra det - det kan da godt være han er 
nazist, men han er også ung, og han har også en masse problemer, og det er det, vi skal 
hjælpe med. Så der ved jeg mig og Søren (lederen) har den samme mening på denne her - 
jeg ved ikke, om der er mange andre, der har den samme holdning til det. Det er selvfølgelig 
klart, at vi vil prøve at overbevise personen om, at hans holdninger er forkerte - det vil vi vel 
aldrig kunne undgå, vel. Men selvfølgelig skal vi kunne hjælpe personen… OK, så tror jeg 
heller aldrig, der vil komme en nazist og henvende sig til Sjakket, f.eks. - aldrig. (...) 
Altså jeg har det sådan lidt, altså - jeg må da også til - altså det den der holdning har Sjak-
ket, altså - Sjakket er ikke politiske, Sjakket er åbent for alt, ikke. Altså sådan har jeg det i 
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hvert fald med Sjakket, og sådan - i forhold til f.eks. - mange de bliver meget tit sammenlig-
net med de autonome, f.eks., ikke - men det er meget forskelligt, fordi Sjakket - vi er slet ik-
ke politiske - i forhold til de autonome - og det er det, vi også prøver at fortælle unge - hej, vi 
- altså alle slags mennesker kan komme i Sjakket, fordi vi har ikke nogen specielle - altså vi 
kører ikke på noget specielt, du skal være sådan og sådan og sådan, vel. Fordi f.eks. en 
småracist ville aldrig kunne være autonom, f.eks., vel - der ville han automatisk blive buet ud 
og skubbet ud, ikke. Men en småracist kunne sagtens være i Sjakket, ikke. Selvom alle i 
Sjakket har de samme holdninger som de autonome, f.eks., ikke. Men det er bare fordi vi ik-
ke kører så meget på det politiske. 
(Tdl. målgruppeung, nu ressourceperson, forår 1995) 

Den kulturelle åbenhed, dvs. åbenheden, ikke blot overfor den enkeltes særheder, men 
også overfor livsformer og miljøer, er afgørende for den måde, hvorpå Sjakket realiserer 
sin pædagogik, både i den opsøgende og i den formidlende fase. Men igen er der tale 
om en væremåde og ikke nødvendigvis en tilrettelagt pædagogik. Den er i høj grad be-
tinget af ungdomskulturens midlertidighed, og understøttes også af hvordan 'projektfolk' 
og 'studenter' indgår i lokalkulturen. Dertil er den selvforstærkende fordi det er lykkedes 
at komme over en tærskel hvor det efterhånden er meget lidt der ikke på en eller anden 
måde er netværksforbundet med Sjakket. 

Åbenheden betyder imidlertid ikke at Sjakket er særlig letpåvirkeligt. Når alt – eller næ-
sten alt – reguleres over lystprincippet og personlige tillidsforhold, og når man desuden 
som deltager ret hurtigt tvinges til at træde frem som person, så skal der i praksis en hel 
del til, hvis man vil have noget gennemført i Sjakket. På den måde er Sjakket ganske 
godt beskyttet mod evt. forsøg på at komme udefra med et eller andet formål og bruge 
Sjakket. Hvis f.eks. en 'frelst' nyreligiøs prøver at få en fod indenfor i Sjakket og starter 
med at præsentere sin ideologi på et Fællesmøde, så bliver hun ikke mødt med de ind-
vendinger, som de fleste af mødets deltagere sidder med i hovedet. Tværtimod, hun op-
fordres til at arrangere en aktivitet – som så ikke bliver til noget, fordi der ikke er nogen 
der har lyst til at hjælpe hende eller til at komme og deltage. Men hvis hun har lyst, kan 
hun jo være med i nogle af de andre ting der foregår... 

Selvhjælpsbevægelser definerer sig ofte som ret lukkede sekteriske modkulturer når de 
slår rod som lokalkultur. De håndterer udstødelsen ved at udstøde samfundet omkring 
sig. Typisk indebærer det, at den lokalkulturelle vilje og styrke opnås ved at magten cen-
traliseres, sådan at en 'karismatisk' leder behersker proselytternes liv ret totalt, især i re-
lationen indadtil/udadtil. Det lukkede træk kan umiddelbart genfindes i Sjakket i form af at 
man gør noget ud af at beskytte sig og etablere et fristed. Åbenheden er ikke ensbety-
dende med at alting er offentligt, men er hele tiden formidlet af at informationer kanalise-
res gennem netværker af personlige tillidsforhold. Det er disse tillidsforhold, og ikke først 
og fremmest dyrkelsen af en modkulturel ideologi, der for Sjakkets selvhjælpere – mål-
gruppeunge og andre – fungerer som formidling mellem et trygt og nært inde-miljø og en 
måske uoverskuelig eller truende omverden. Men ellers er Sjakkets måde at opretholde 
sig som lokalkulturel organisation den modsatte af de lukkede og sekteriske: Nemlig ved 
at opsuge og lade sig omdefinere af stadig nye marginaliserede ungdomsgrupper, og ved 
en stadig udvikling af ressourcegivende berøringsflader. 

Selvhjælpskulturen viser sig mere i Sjakket på den måde at tolerancen overfor personlige 
særheder også rummer en respekt for erfaringer med psykosociale problemer. Det er 
ikke kun et spørgsmål om, at de erfaringer giver en nyttig faglig viden. Det er ikke en kli-
nisk og nøgtern udefra betragtning, men derimod en positiv værdsættelse af det afvigen-
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de, som er med til at definere hvad 'et helt liv' er. Livets skyggeside skal med. Det norma-
le og problemfrie er falsk og ensidigt, og at være i kontakt med smerten og problemerne 
er at være autentisk – og det gælder både for den enkelte og for fællesskabet. 

Det kulturtræk er særlig interessant fordi det giver en formel for, hvordan det uacceptable 
kan accepteres. Alt det som gælder som værdi iøvrigt bliver ledsaget af en generel opfat-
telse af, at dets modsætning hellere må mødes end udelukkes. Samtidig giver det Sjak-
kets lokalkultur nogle almene perspektiver – på samfundet set fra forskellige marginer. 
Ligesom ungdomskulturen kan siges at holde selvhjælpskulturens tendens til isolation i 
skak, holder selvhjælpskulturen på den måde ungdomskulturens tendens til éndimensio-
nalitet nede. 

Kultur-kultur 

Sjakkets udstrakte tolerance møder ikke mindst kritik fra en række deltagere og samar-
bejdspartnere, som finder at man i højere grad burde stille krav og være konsekvent. 
Især blandt folk med indvandrerbaggrund (bl.a. 4 af mine informanter) bliver det diskute-
ret som et kulturtræk, der kendetegner danskere generelt, men som kommer særligt ty-
deligt til udtryk i Sjakket. Kjær (Bovbjerg & Kjær, 1995) sætter lignende udsagn blandt 
indvandrerunge (på omtrent samme tid og sted) i forbindelse med kontrasten mellem for-
skellige kulturbestemte indhold i respekt-begrebet, groft sagt forhandlingsfamiliens gen-
sidige respekt for det løsrevne individs autonomi overfor den traditionelle families (ind-
vandrerfamiliens) respekt for autoriteten hos den, der repræsenterer slægtens fælles in-
teresser.  

Kultur-begrebet er en tilgang til en problematik, som også kunne håndteres på andre 
måder, f.eks. som en pædagogisk problematik eller et styringsproblem. Lotte Huniche 
beskæftiger sig indgående med, hvordan kulturbegreber i Sjakket og mange andre steder 
bruges af folk til forskellige ting (Huniche 1997).  

Ikke mindst hvor det drejer sig om ungdomsgrupper, der betragtes som problematiske, er 
der tradition for, at deres 'kultur' anvendes som indfaldsvinkel. Groft sagt er det 'kultur-
træk', som springer i øjnene, når man ser de unge fra en forsigtig afstand, og omvendt 
kan de unge indimellem bruge iøjnefaldende symboler til at afgrænse sig fra det øvrige 
samfund. Også megen ungdomsforskning bliver stående ved denne overflade61. 

I en anden variant af kulturtænkning søges bagom en (ofte uforklarlig) væremåde eller 
reaktionsmønster til en eller anden oprindelig kultur, som de unge er opdraget i, og som 
forklarer hvordan deres handlinger alligevel er meningsfulde for dem. Her er problemet 
nærmest modsat, at man helt forlader interessen for aktuelle levevilkår og muligheder og 
skuer ind i personen og bagud i hendes liv til nogle mønstre i hendes 'socialisation', som 
hun enten er hjælpeløst indfanget i eller helt må afvise. 

Hvad dette spørgsmål angår er Sjakkets tilgang til de unge paradoksal.  

I sit opsøgende arbejde og i sin konstruktion af en fælles identitet for sine deltagere ar-
bejder Sjakket i høj grad og bevidst med synlige kulturelle elementer. Man organiserer 
opsøgende aktiviteter med udgangspunkt i fællesnævnere mellem Sjakkets egen og de 
opsøgte ungdomsgruppers kultur, og ofte har aktiviteterne selv præg af kulturelle manife-
stationer såsom musikbegivenheder, happenings m.v. De kultur-begreber, som her 
                                            
61 Sml. Sven Mørchs på mange måder velbegrundede kritik, f.eks. i Mørch 1996 
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kommer til udfoldelse, er vel at mærke væsentligt mere mobile og flygtige end de typiske 
forestillinger om unges kulturbaggrund. Det er en af Sjakkets vigtige arbejdsmetoder at 
have fingeren på pulsen og kende f.eks. betydningen af, at nogle unge på Blågårds 
Plads spiller petainque, eller at andre føler sig tiltrukket af rollespil, og at have frækheden 
til at arrangere en konkurrence om rygeredskaber ved en pladsfestival. Der er ikke tale 
om en udefra analyse af  unges 'overlevelseskulturer' el.lign., men en 'indfødt' fornem-
melse for kulturtræk, som er dobbelttydige og kan rumme åbninger og fungere som sam-
lingspunkt mellem forskellige unge, og mellem de unge og Sjakket.  

Samtidig ligger lige under overfladen den 'humanistiske' anti-kultur, hvor man søger at 
skrælle de overfladiske og måske skræmmende symboler på grupper af unges 'frem-
medhed' af og nå ind til den enkelte ’som menneske'. Hvor f.eks. en række socialarbejde-
re og lærere på en konference om unge i Nordvest prøver at indkredse hvorfor en 'grup-
pe albanere' er 'vilde' ved at spekulere over forskellene mellem Nordvestkvarteret og en 
albansk landsby, så er det Sjakkets melding, at de slet ikke er nogen fast gruppe, at nog-
le af dem forresten ikke er albanere, og at man iøvrigt har fat i dem hver for sig.  

Når vi kommer ind under overfladen – den pædagogisk set meget vigtige overflade! – så 
rummer den 'humanistiske anti-kultur' i sig selv et paradoks. Kun når kulturbegrebet ad-
skilles fra praktisk samfundsmæssigt liv og bruges til at beskrive uforanderlige (traditio-
nelle) vaner og tænkemåder, fremstår den moderne individualisme, som humanismen 
også er en fortolkning af, som en ikke-kultur, en 'kulturel frisættelse'. De indvandrere, 
som ser Sjakkets (og andre 'danske' projekters) humanistiske tolerance som et kultur-
træk, giver udtryk for en anden opfattelse, hvorefter den tilsyneladende anti-kultur selv er 
en kulturform. Paradokset ligger i, at Sjakkets tolerante humanisme ganske vist langt hen 
ad vejen bygger på en respekt for den enkeltes autonomi, men samtidig er en af bygge-
stenene i et særligt lokalkulturelt fællesskab. Jeg er ikke enig med kritikerne i, at Sjakkets 
tolerance simpelthen er udtryk for en ureflekteret kulturbunden individualisme. Den kritik 
rummer i og for sig den samme tendens til at affærdige menneskers handlemåder som 
betinget af en særlig kulturel socialisation, som man finder i mange moderne forsøg på at 
forstå '2. generations-indvandrere'. Først og fremmest må vi se Sjakkets 'egen' (løst af-
grænsede) lokalkultur som noget, Sjakkets deltagere selv skaber og har grunde til at 
skabe.  

En afgørende pointe ved både selvhjælps- og ungdoms-kulturer – og ved Sjakkets måde 
at kombinere dem på i en lokalkultur – er at fællesskabet på én gang bygger på, fortolker 
og overskrider den enkelte unges autonomi. Sammenlignet med nogle af de forsøg med 
kollektiv-opdragelse, som især i 70’erne var udbredte som indfaldsvinkler til udstødte un-
ge62, er dette en vigtig socialpædagogisk nyskabelse. Ikke i sig selv det forhold, at man 
'arbejder på de unges præmisser', men det, at man på dette grundlag prøver at inddrage 
de unge som deltagere i et meningsfuldt fællesskab. For en bredere betragtning er udvik-
lingen af nye former for hverdagskultur, som fortolker og overskrider den moderne indi-
vidualisme og dens indbyggede udstødelsesprocesser, generelt set et vægtigt bud på en 
strategi i udviklingen af socialt arbejde (se også kapitel 4.5.3). 

                                            
62 F.eks. Fjordhøj-miljøerne, Hassela-kollektivet og måske Tvindskolerne 
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Lokalkultur og lokalmiljø 

Da Sjakket i slutningen af 1995 flyttede ud i Nordvestkvarteret, blev en side ved lokalkul-
turen sat på spil: Skal ordet 'lokal' forstås helt bogstaveligt, eller refererer Sjakket reelt til 
et netværk, der går på tværs af bydele? Begrebet lokalkultur, som jeg bruger det her, be-
tyder en kultur der er forankret lokalt i selve Sjakket, som projekt og som konkret knude-
punkt for aktiviteter og sociale netværker. Men hvem er så Sjakkets 'nærmeste' – nabo-
erne eller de ligesindede? 

Sjakket begyndte som fremvækst på et projektmiljø, der indgik i et politisk-kulturelt net-
værk snarere end et geografisk forstået lokalmiljø. Sjakket er fortsat også placeret i et 
miljø, der strækker sig vidt omkring, men som i en eller anden udstrækning har en ideo-
logisk og kulturel fællesnævner. 

Senere har det fysiske lokalmiljø efterhånden spillet en større rolle. Sjakket har i stigende 
grad slået rødder på Nørrebro. Det svarer til en gradvis forskydning henimod kvarterets 
målgruppeunge og henimod samarbejdsprojekter orienteret mod folk og organisationer 
på Nørrebro. Men den geografiske forankring er stadig et fortolket lokalmiljø. Nørrebro er 
mangfoldigt nok til at der indenfor den samme kvadratkilometer er adskillige lokalmiljøer. 
Det giver gode vækstbetingelser for Sjakkets lokalkultur, fordi den på den ene side hviler 
på storbylivets mulighed for at definere sig som noget særligt, og på den anden side kan 
bruge det vækstmedium, som den fysiske nærhed giver. Hvor 'lokalmiljø-strategien' i so-
cialt arbejde ellers netop har det problem, at lokalmiljøet er fyldt med folk med problemer 
snarere end med ressourcer (de andre er nemlig på arbejde), så kan det vendes til en 
fordel i en lokalkulturel sammenhæng, hvor overførselsindkomster kan bruges som res-
sourcer. 

Lokalmiljøet giver mangfoldige ’tilfældige’ netværksforbindelser af typen: X har tilbage i 
'byggerens' tid organiseret fodbold for bl.a. Y, som siden sad i Horserød fængsel sam-
men med Z, som nu laver Bull’s Eyes sammen med X. Y er respekteret og har en stor 
familie og mange venner blandt  især folk af arabisk afstamning i kvarteret, og han har 
også gået i skole sammen med A og B, som nu er med i Sjakket. X kender også C fra 
politisk arbejde i 70’erne og C har lært Sjakket at kende via Ama’r Totalteater. D, en le-
dende figur blandt de unge på pladsen, har været en af Y’s arvtagere i en (nu nedlagt) 
ungdomsbande, men han møder også jævnligt ressourcepersonen E hos en fælles be-
kendt.  Osv.  De mange 'tilfældige' forbindelser af denne art er selvfølgelig ikke kun til-
fældige. Der er tale om sociale netværker, som dels er knyttet til familieforbindelser og 
geografisk nærhed (og dermed bl.a. skoler), men som dels også gennem mange år har 
haft lokalkulturel karakter forankret i steder/ organisationer som Byggeren, Firkantens 
Boldklub, DKP, Medborgerhuset m.v.  

Den samme kombination af det geografisk og det kulturelt-ideologisk lokale har Sjakket 
arvet fra sin forgænger Ama'r Totalteater. Nogle af Sjakkets nuværende deltagere er 
amagerkanere fra dengang, som nu er taget med ind over broerne. Udflytningen til Nord-
vest afprøver så igen bæreevnen af de netværksforbindelser, der går på tværs af bydele 
– og af Sjakket selv som netværksknudepunkt. Men dette i ganske særlig grad fordi Indre 
Nørrebro er en central bydel for det 'alternative' København. På Nørrebro har Sjakket 
haft forbundsfæller på alle niveauer, lige fra målgruppeunge, over bredere lokalforankre-
de ungdomskulturer, politisk-kulturelle netværk, professionelle og til lokale politiske struk-
turer.  
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Da jeg ved sommeren 1996 afsluttede dataindsamlingen til denne bog, var det store 
spørgsmål endnu ikke klart besvaret: Nemlig om det samlede Sjakket, bl.a. i kraft af de 
fysiske muligheder i Fabrikken, ville få egendynamik nok til at tiltrække projektmiljøer og 
netværk fra hele byen i perioden indtil der kunne opbygges et netværk i Nordvest – eller 
om Sjakket med sin nye placering også havde fået dødsstødet som egentlig lokalkulturel 
organisation. 

3.3.5. Sjakkets aktiviteter 

Lige siden Gadebørnshøringen i 1991 har Sjakket markeret sig med opfindsomme og 
spektakulære aktiviteter, som, når de har fungeret godt, på én gang har virket som soci-
al-pædagogisk løftestang, netværksskabere i lokalmiljøet og socialpolitisk profilering. Den 
kombination er en afgørende recept når vi skal se på, hvad der har gjort Sjakket til en 
'succes', dvs. ikke bare et projekt, der har 'gjort det rigtige' med de unge, men også et 
projekt, der lever og bevarer sine handlemuligheder. Sjakkets styrke ligger som nævnt i, 
at det faktisk organiserer målgruppen, og dermed også i, at det billede, der med alle pla-
katerne og projektansøgningerne tegnes af Sjakkets aktiviteter udadtil, meget langt hen 
ad vejen er et enkelt og letgennemskueligt billede af Sjakkets gennemslagskraft. De 
samarbejdspartnere, som Sjakket må tage hensyn til for at bevare og udvide sine hand-
lemuligheder, kan i disse aktiviteter som regel temmelig direkte se hvordan deres inte-
resser tilgodeses. 

Men der kan alligevel være grund til en nærmere betragtning af Sjakkets aktiviteter, ikke 
for at lave en fuldstændig optegnelse, men for at danne et indtryk af i hovedtrækkene 
hvad man har gjort, hvordan og hvorfor. For at opnå det, vil jeg beskrive nogle almene 
træk fælles for Sjakkets aktiviteter, og derefter foretage en inddeling af Sjakkets aktivite-
ter i nogle grove typer. 

Hvad Sjakkets aktiviteter har tilfælles 

Generelt er Sjakkets aktiviteter meget bevægelige. Næsten intet er fastholdt i bestemte 
fysiske rammer, redskaber eller ekspertise, som der er investeret så meget i, at en aktivi-
tet forudbestemmes i længere tid. Og ingen regler eller beslutningsstrukturer holder en 
aktivitet fast. Denne bevægelighed er nødvendig for at Sjakket i sit opsøgende arbejde 
og i sin organisationsform kan bevare sin evne til at forme sig efter deltagernes præmis-
ser. Aktiviteternes bevægelighed er Sjakkets vigtigste form for deltagerstyring og vigtigste 
pædagogiske ressource. Hvad dette angår er Sjakket – i kraft af sin selvbestaltethed – 
enhver offentlig eller kommerciel organisation langt overlegen. Scoopet er at de unge 
deltager i at skabe og bevæge aktiviteterne.   

Bevægeligheden gør ikke mindst, at man har mulighed for at skyde ved siden af uden at 
det bliver den helt store fastlåste konflikt. Dels kan aktiviteterne på den måde være rigti-
ge på et meta-plan, selvom de er forkert skruet sammen i sig selv. Sjakket kan slippe 
afsted med ting, som i andre sammenhænge ville være totale fiaskoer. Dels findes de 
strukturelle forudsætninger for at sadle om og lære af sine fejl.  

På trods af hvor central aktiviteternes bevægelighed er, træffes med jævne mellemrum 
beslutninger i Sjakket om mere faste aktiviteter – systue, cykelværksted, fitness center 
m.v. – og der bliver indimellem også brugt en del penge og lokaler til dem. Tanken er of-
te, at man kan skabe en tiltrængt stabilitet for de unge ad den vej, eller at man kan reali-
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sere mere ambitiøse visioner. Men såvidt jeg har kunnet se har ingen faste aktiviteter 
kunnet fungere. Store investeringer er dermed ofte spildte, medmindre værdierne kan 
sælges eller overdrages, når aktiviteten bliver uaktuel i Sjakket.  

Det er naturligvis frustrerende i det lange løb at være deltager i aktiviteter, som er meget 
lavteknologiske og svingende, og dermed relativt amatøriske og overfladiske (når man 
ser bort fra deres lokalkulturelle og pædagogiske dimensioner). Men det ser ud til, at øn-
skerne om mere ambitiøse og stabile aktiviteter snarere realiseres ved at Sjakket holder 
dørene åbne til skoler, institutioner, arbejdspladser, foreninger osv., som fungerer på an-
dre præmisser. Sjakket selv er ikke gearet til at bakke op om faste, dyre og ambitiøse 
aktiviteter. 

Det udelukker ikke, at Sjakket også har faste og ambitiøse aktiviteter, som fungerer sta-
bilt; men det kræver, at aktiviteten drives af faste ressourcepersoner og kun inddrager 
meget få målgruppeunge. Eksempler er køkkenet og bilværkstedet. Her må Sjakket som 
organisation – med eller uden støtte udefra – træde til med store økonomiske midler og 
med faste medarbejderressourcer, og denne investering er da begrundet i andre forhold 
og på andre måder end Sjakkets almindelige knopskydning. Køkkenet er vigtigt som 
samlingssted og som konkret omsorg for de unge, helt tilbage fra begyndelsen under 
ringe forhold. Køkkenet fungerede i Shoppen helt nødtørftigt med to kogeplader og en 
vask, men der blev lavet frokost hver dag. I begyndelsen af 1995 rykkede kokken Hen-
ning ind i et veludstyret moderne køkken efter eget design i ’56, og et lille års tid var køk-
kenet nu en relativt fast produktiv aktivitet for 2-3 unge. I Fabrikken kom Sjakket så tilba-
ge på de to kogepladers niveau. 

Bilværkstedet var en investering i Sjakkets rekruttering af nye målgruppeunge, som end-
nu ikke så omfattende opfattede sig som deltagere i Sjakket. 

Generelt for aktiviteterne i Sjakket var og er, at de altid er ad hoc, dvs. bortset fra Fælles-
mødet, rådgivningsgruppen og i perioder enkelte andre faste møder er alle aktiviteter en-
keltstående – om end mange gentages. Selvom man opererer med f.eks. svømning 'hver 
onsdag klokken 14', så kan man aldrig forudsige om der faktisk er svømning den kom-
mende onsdag. Det afhænger af den dagsaktuelle situation og deltagernes lyst. Oftest er 
idéen om f.eks. en ugentlig aktivitet mere udtryk for en generel prioritering, eller et ønske 
om at skabe en tradition, end for hvad der faktisk sker. Tid, sted, deltagere, indhold, navn 
– alt skifter meget hurtigt. 

De større faste daglige aktiviteter som istandsætning, syværksted eller cykelværksted 
kan rent fysisk være faste og løbende, men kun i korte perioder kan man være sikker på 
at aktiviteten finder sted på et givet tidspunkt – der er lange perioder med opbygning af 
faciliteterne, senere ombygning og sidenhen nedpakning, og på sit højdepunkt som dag-
lig rutine er aktiviteten alligevel typisk præget af en nærmest sydeuropæisk stemning. 

Det billede af Sjakkets aktiviteter, der oftest møder den besøgende, er temmelig afslap-
pet. Kun i relativt korte hektiske perioder omkring store aktiviteter ser man travlhed. Me-
get ofte er aktiviteterne præget af deltagernes ringe eller uforudsigelige fremmøde, og 
det generelle aktivitetsniveau er ret lavt sammenlignet med f.eks. en almindelig dansk 
arbejdsplads, selvom dette igen er temmelig forskelligartet alt efter hvor i Sjakket man 
ser og hvornår.  

Det afslappede tempo har både positive og negative sider. Det er med til at fastholde 
aktiviteterne på et niveau, som målgruppeunge kan deltage i. De kommer ikke som de 
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eneste, der skal have det hele fortalt forfra. Og de er ikke de eneste, som aktiviteterne er 
til for – de øvrige deltagere er der også både for at arbejde og for at leve. Men det skaber 
også frustrationer hos energiske ressourcepersoner, og det kan få aktivitetens menings-
fuldhed til at blive noget uklar.  

Det betyder også, at en decideret opløsning af aktiviteten hele tiden er en reel mulighed. 
Igen på godt og ondt: At aktiviteter hele tiden uddør frigør løbende ressourcer til etable-
ring af nye aktiviteter, både individuelt og i fællesskab. Men det er langtfra altid, at det er 
muligt at samle erfaringer op og sadle om bevidst. I perioder er der sine steder tale om et 
ufrugtbart kaos, der flyder sammen med nogle af deltagernes periodiske psykosociale 
problemer. 

Sjakkets aktiviteter er så godt som aldrig planlagt pædagogisk efter en kortlægning af en 
målgruppes behov. De vokser organisk frem. De ingredienser, der indgår til en aktivitet, 
er allesammen i spil og under forandring på én gang: Deltagernes forudsætninger, livs-
perspektiver og handlemåder, den interne arbejdsfordeling, økonomiske ressourcer, fysi-
ske rammer og redskaber, fælles mål og visioner, forholdet til Sjakket som helhed, sam-
arbejdsforhold udadtil osv.   

Det betyder ikke, at der ikke finder planlægning sted. Planlægningen har blot en særlig 
karakter: Den retter sig dels mod sikring af overordnede rammebetingelser, som muliggør 
forskellige slags konkrete aktiviteter, når tiden kommer – f.eks. med fondsansøgninger, 
lokaleplaner m.v.  Dels bliver der økonomiseret med den, sådan at der udtænkes mange 
løse idéer, der får lov at leve længe som temmelig abstrakte ord, som forskellige parter 
omkring dem kan lægge forskellige betydninger i, og som detaljeres og konkretiseres – 
eller forlades – i en meget bevægelig proces.  

Det betyder heller ikke, at aktiviteterne ikke har forpligtende målsætninger. Men dels er 
disse målsætninger lokalkulturelle, dvs. de rummer at aktiviteten selv udgør en måde at 
leve på. Og dels er forholdet mellem aktivitet og målsætninger løst – den enkelte aktivitet 
orienterer sig bevægeligt i et slags landskab af mulige målsætninger, som hænger sam-
men indbyrdes. Der er ingen garanti for, at person A bliver ved med at søge at realisere 
mål B med midlet C og netop i aktiviteten D. De forandringer, der sker igennem aktivite-
ten, er allesammen både mål og midler for hinanden. 

Endelig betyder det ikke, at aktiviteterne realiseres uden tovholdere. Sjakkets aktiviteter 
har typisk en eller flere ressourcepersoner i centrum. Ikke som ledere i den forstand at 
opgaven er at fastholde aktiviteten på sin målsætning, eller deltagerne på aktiviteten; 
men som initiativtagere, som dem der tænker over muligheder og problemer og lægger 
det frem i gruppen, og måske især som aktivitetens relativt stabile element. Ofte har 
Sjakkets aktiviteter hele spektret mellem den overtravle tovholder i den ene ende, og i 
den anden ende målgruppe- eller andre -unge, som kun lige snuser eller på andre måder 
deltager meget afgrænset. 

At aktiviteterne vokser organisk frem betyder at alle disse forhold løbende står til diskus-
sion eller ihvertfald fremtræder som problematisk eller foranderligt. Muligheden for at ret-
te kritik mod den enkeltes handlemåder og forstå hendes forudsætninger er ligeså ind-
bygget som muligheden for at omdefinere aktivitetens overordnede formål og diskutere 
dens etiske eller politiske overtoner. De forskellige sider ved aktiviteten gør hele tiden 
hinanden konkret relevante at tage stilling til. Nogle af de sammenhænge er afbildet på 
tegningen her nedenfor. 



 

148                                                                                                          Morten Nissen 

Sjakket 

Det forudsætter alt sammen, at aktivi-
teterne på en eller anden måde rækker 
ud over sig selv. Aktiviteterne er ikke 
bare, hvad deltagerne umiddelbart har 
lyst til med hinanden. De organiske 
processer kan vendes om til onde 
cirkler ligesom i udstødte familier og 
subkulturer. Om det bliver gode eller 
onde cirkler afhænger meget af, hvor-
dan aktiviteterne er forbundet med 
Sjakket og andre netværker og projek-
ter i bred forstand, som de indgår i. 
Om det er muligt at trække ressourcer 
ind efter behov. Om deltagerne kan 
bevæge sig frit mellem denne og andre 
aktiviteter. Om og hvordan deltagerne 
kan se aktiviteten som led i mere gene-
relle bestræbelser. 

Særligt aktiviteternes indlejring i miljø-
erne i og omkring Sjakket er vigtige. De fleste og vigtigste af de ressourcer, der gør Sjak-
kets selv nokså ambitiøse aktiviteter mulige, har ikke så meget at gøre med tildeling af 
penge og mandskab fra Sjakkets egen kasse. De stammer fra at Sjakket bruger de res-
sourcer, som kan rejses via den lokalkulturelle organisering. Dels i eksisterende sociale 
netværker, dels ved at rekruttere nye deltagere eller sætte gang i sløve, og dels ved at 
påvirke samarbejdspartnere af forskellig art politisk.  

De ressourcer kan ikke rejses blot fordi Sjakkets deltagere kender nogen der kender no-
gen. At Sjakkets netværker er lokalkulturelle og ikke bare familiemæssige betyder at de 
også er defineret omkring almene værdier og bestræbelser, som organiserer netværker-
nes materielle udvekslinger. Sjakkets egen ungdoms- og selvhjælpskultur forbinder sig 
her med beslægtede miljøer i 'omegnen', hvilket både skal forstås geografisk, politisk og 
kulturelt. Uden at Sjakket af den grund ligner et politisk parti eller en religiøs bevægelse, 
så er der alligevel på denne måde en politisk-kulturel og etisk dimension, som på bunden 
definerer hvordan de enkelte aktiviteter vokser i et stofskifte med miljøet omkring dem. 

Forskellige slags aktiviteter i Sjakket63 

Sjakkets aktiviteter må betragtes nærmest ligesom svampe – selvom de kan betragtes 
som enkeltstående størrelser, så kræver en dybere forståelse af dem at man (også) ser 
de underjordiske tråde, der forbinder dem og giver dem næring. I kraft af hinanden bærer 
de allesammen de fælles træk, som jeg har beskrevet.  

Deres konkrete udgangspunkt og deres bevægelighed gør, at der vokser så godt som 
alle slags aktiviteter frem, hvilket umiddelbart giver et diffust broget indtryk. Selvom de 
forskellige aktiviteter i det ydre er temmelig uafhængige af hinanden og derfor tilsynela-
dende kan betragtes fra en almindelig pædagogisk vinkel på linie med tilbud i en klub, så 
henter de deres mening fra den konkrete lokalkulturelle sammenhæng, de vokser på. 

                                            
63 Se tabel 5-8, s. 455 ff., hvor hovedtyper af aktiviteter og de unges deltagelse i dem er opregnet  
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Hvis man har udgangspunkt i en pædagogisk tænkning, som lægger mere vægt på aktivi-
teternes indhold og deltagerpræmisser end på deres ydre form, så skal man ikke forestil-
le sig Sjakkets aktiviteter som standardiserede midler sat ind for at nå bestemte mål med 
bestemte slags unge. Med de unge som deltagere og medskabere af aktiviteterne må 
man tegne en anden slags typer op, udfra hvordan de indgår i Sjakkets helhed. Forskel-
lene imellem disse typer kan måske lede os på sporet af de modsigelser og spændings-
felter, som Sjakkets aktiviteter bevæger sig imellem. 

Først og fremmest er der forskellene mellem de store aktiviteter, som samler og nydefi-
nerer Sjakket, og så alle de mindre aktiviteter, som taget for sig selv trækker Sjakket fra 
hinanden. Siden 1991 (og før da også i Ama'r Totalteater) har man diskuteret fordele og 
ulemper ved de store samlede manifestationer. I sommeren 1993 var Sjakket teaterfore-
stillingen Overlever Twist, og i efteråret 1995 samledes Sjakket om Sjakkets Fremtidsfa-
brik-kampagnen. Indimellem har fester, kampagner og festivaler i større eller mindre om-
fang spillet en lignende rolle med ujævne, ca. halvårlige mellemrum.  

De store aktiviteter får alle de karakteristika, som jeg beskrev ovenfor, i sving på én gang. 
På den ene side omfanget og på den anden side det tydelige fokuspunkt gør dem i stand 
til at opsuge og forbinde mange deltagere, ressourcer og samarbejdsrelationer, og at 
forene fleksibiliteten overfor den enkelte deltager med realisering af konkrete og ret ambi-
tiøse mål og dermed udviklende krav til deltagerne.  

Deres samlende funktion ligner Fællesmødets jævnlige gendannelse af Sjakket i større 
målestok. De bidrager til at puste liv i hvad Sjakket er, fordi de giver de enkelte deltagere 
en konkret, omend måske lidt éndimensionel, fornemmelse af, hvordan Sjakkets forskel-
lige deltagere, kliker og aktivitetsgrupper fungerer og hænger sammen. 

Til gengæld rummer de store satsninger, som i kampens hede er svære at justere, og de 
uventede glimt, man får af hinanden i projektørlyset fra det fortættede handlingsforløb, 
må følges op i rolige stunder for ikke at flimre. Selvom de skaber meget nyt, så tærer de 
også på kræfter, bekendtskaber, viden og andre ressourcer, som må bygges op i perio-
derne op til og bagefter. Sjakket kan ikke være i gang med de store aktiviteter hele tiden 
uden at dets lokalkulturelle grundlag smuldrer64.  

Mange af Sjakkets aktiviteter har politisk-kulturelle arbejdsformer og udtryk som konkret 
omdrejningspunkt eller som vigtige overtoner. Det indebærer helt konkret, at Sjakket 
trækker på en bestemt type know-how – der er flere der ved noget om 'lys & lyd' eller 
plakattrykning end om knallertmotorer, og det er ikke tilfældigt, at mange af Sjakkets res-
sourcepersoner har en fortid som politisk aktive på forskellige måder. 

Møder, foredrag, plakater, løbesedler, arrangementer – det er Sjakkets politiske krop. 
Midlerne er imidlertid sjældent forbundet med klare politiske mål. Målenes politiske di-
mension kommer i stedet til udtryk på to måder. Dels ved at aktiviteterne er knyttet til en 
kulturel selvforståelse, som også har politiske aspekter. Dels er mange aktiviteter politi-
ske i den forstand at de konkret rækker langt ud i samfundet (i offentligheden, i det socia-
le system, i lokalmiljøet) og opererer med, at almene og fjerne forhold, der er med til at 
danne vilkårene for Sjakkets arbejde, er påvirkelige.  

                                            
64 Den problemstilling diskuterer vi også i bogen om Ama'r Totalteater (Bechmann, Mørch & Nissen, 1993), 
især i kapitel 8. 
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Den kulturelle side af Sjakkets aktiviteter har ligesom den politiske den funktion at ud-
trykke lokalkulturelle temaer på én gang udadtil og indadtil. Det giver dem netop den ner-
ve og nødvendighed, som gør at de, trods deres 'amatøriske' niveau, hæver sig over en 
mere traditionel 'kulturpædagogik', hvor man anvender kulturelle aktiviteter som former i 
mere lukkede pædagogiske sammenhænge. Deres udtryk er mere smidige og flertydige 
end de politiske, og de egner sig bedre til at række ud mod nye grupper af unge i det op-
søgende arbejde. Det kulturelle blikfang kan være en tilpas ubestemt indgang til en pro-
ces, hvor nye unge kommer ind i Sjakket som deltagere samtidig med at Sjakket oriente-
rer sig efter deres ønsker. 

Andre af Sjakkets aktiviteter – som syning, cykel- eller bilværksted, køkkenarbejde, tøj-
bytteaften eller istandsættelse – har et mere enkelt, produktivt eller reproduktivt indhold. I 
alle tilfælde er der tale om en lokalkulturel nytte, dvs. det der arbejdes med indgår (ihvert-
fald også, og ofte især) i ret små og nære kredsløb og henter sine kvalitetskriterier derfra. 
Heller ikke her finder man den stabile rutine. Trods en udbredt respekt for professiona-
lisme i Sjakket er den optimale 'faglærer' den, der kan strække sig meget langt hvad an-
går at lade sin kunnen indgå i de meget bevægelige konkrete projekter, og holde tungen 
lige i munden selvom alle fagets regler hele tiden bliver overtrådt. Det handler så netop 
ikke om værkstedsfaglig ekspertise og pædagogisk sans, men snarere om projekt-
udviklings-evner og en generel forståelse af miljøet. 

Atter andre aktiviteter – såsom paint-ball eller en tur til Lalandia – er helt uden udadvend-
te eller 'nyttige' målsætninger udover de pædagogiske. De pædagogiske målsætninger 
rækker imidlertid i disse aktiviteter taget for sig selv og generelt ikke længere end til at 
opnå kontakt med de unge og få dem med i aktiviteter. Alt hvad der ligger derudover er 
orienteret mod konkrete personer og situationer. Disse aktiviteter bliver da umiddelbart til 
noget der ligner underholdning eller rekreation. Det betyder ikke at der tages en pæda-
gogisk slapper. De rekreative aktiviteter danner oftest ramme om bevidste forsøg på at 
komme videre i arbejdet med bestemte unge. Desuden er der en vigtig pointe i at Sjakket 
fra tid til anden har de store sko på og kan give temmelig god service – det er et kraftfuldt 
symbol på Sjakkets handlekraft og vilje til at bruge den til det, de unge vil have, ofte i 
skarp kontrast til hvad de unge har oplevet hos andre voksne. 

De forskellige grader af udadvendt, forpligtende indhold gør en slags balancegang nød-
vendig, fordi de forskellige typer af aktiviteter realiserer forskellige sider af Sjakkets lokal-
kulturelle praksis og hverdag. De politisk-kulturelle aktiviteter er mest livsnødvendige for 
Sjakket, fordi det er med dem, den lokalkulturelle sammenhæng bliver defineret, holdt 
vedlige og udviklet. Men med de mere 'jordnære' og rekreative aktiviteter fastholdes den 
samtidig i en dagligdag og i en konkret orientering mod de unge. 

En lidt anden dimension er, om aktiviteten er Sjakkets egen eller et samarbejdsprojekt. 
Igen her er der over længere tid en slags pulserende stofskifte, hvor Sjakket veksler mel-
lem at markere sig selv og at åbne for nye berøringsflader. Samarbejdsprojekter på me-
get forskellige niveauer (ofte samtidig) er Sjakkets vigtigste form for opsøgende arbejde. 
Men der er ikke primært tale om at der foregår en 'rekruttering' af personer til Sjakket (det 
sker mere i ressourcepersonernes netværker). I stedet dannes hver gang en ny organisa-
torisk ramme, som Sjakket indgår i med større eller mindre (ofte større) vægt. Det bety-
der naturligvis, at der sker en bevægelse udad, i retning af, at Sjakkets ressourceperso-
ner og andre deltagere identificerer sig med de nye projekter. Fra et vist punkt kan den 
spredning true Sjakkets eksistens.  
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De første par år var dog ingen af dem vokset sig store nok til at vriste sig fri af Sjakkets 
tyngdekraft. Sjakket forblev med eller uden bevidst indsats et moderprojekt i forhold til 
alle de knopskudte initiativer, ikke i kraft af en organisatorisk kontrol, men i kraft af sin 
betydning for hvilke ressourcer af forskellig art, de kunne trække på. Først da lederen 
Søren Magnussen i slutningen af 1995 fik etableret De Vilde Unge, og kunne trække 
nogle ressourcepersoner og unge, samt ikke mindst en række vigtige faglige og lokalpoli-
tiske netværksforbindelser med over, lykkedes en egentlig knopskydning fra Sjakket, som 
så også fik en stor betydning for Sjakkets videre udvikling. 

En vigtig dimension, som aktiviteter i Sjakket diskuteres udfra, er endelig også om de er 
maskuline eller feminine.  Som altid når det handler om kønsbegreber, er de på én gang 
enkle kropsbundne udtryk og komplekse kulturelle betydninger65. Det er enkelt nok, at 
paintball tiltrækker fyre, mens danseteater er mere populært blandt pigerne, og at der i 
disse aktiviteter samtidig også udformes kønsidentitet er også oplagt. Men dette er kun 
den yderside, som de unge umiddelbart indgår i. Tættere på Sjakkets egen kultur er 
kønsdimensionen mere kompleks. På den ene side er kønsbegreberne mere bevægeli-
ge, på den måde at alle deltagere 'leger' med kønsdimensionen i aktiviteterne og hele 
tiden forholder sig til den. Der er også maskuline aktiviteter for kvinder og feminine for 
mænd, og mange aktiviteter iscenesætter et møde mellem kønnene på særlige måder 
(især festerne). Ressourcepersonerne har typisk et bredere repertoire at spille på end de 
unge tør have, og de går forrest i at hele tiden fortolke og diskutere kønsbegreber. På 
den anden side har kønsbegreberne også en mere fast, overført betydning. Den ligger 
umiddelbart meget tæt på det traditionelle i vores kultur, og er på den måde temmelig 
konservativ: Maskulint er udfarende, kraftfuldt, mens feminint er følsomt og orienteret 
mod det nære. Men samtidig afspejler den metaforisk et forhold mellem nødvendige 
aspekter ved Sjakkets indhold som konkret lokalkultur, på den ene side nødvendigheden 
af en fælles social bevidsthed, hjælp som selvhjælp som hverdagskultur, og på den an-
den side nødvendigheden af en udadvendt offensiv styrke og vilje. 

På den måde er en vis, bevægelig balance mellem maskuline og feminine aktiviteter i 
Sjakket vigtig. Både for at kunne imødekomme og udfordre de unges umiddelbare orien-
tering mod bearbejdning af kønsidentitet i synlige aktiviteter, og for at kunne fastholde 
nogle overordnede sider ved Sjakkets lokalkulturelle helhed. 

Nogle daglige aktiviteter 

For at give et lidt mere konkret indtryk vil jeg beskrive nogle af de daglige aktiviteter. Jeg 
vil (i det store hele) begrænse mig til perioden omkring foråret 1994 for at holde det på et 
overskueligt plan.  

I det daglige var den ene halvdel af Shoppen præget af aktiviteterne ’behandling’ og 
værksted. Værkstedet blev i perioden frem til at aktiviteten blev droppet (endeligt i som-
meren 1994) gradvist indrettet til fremstilling af tøj, smykker, læderting, helseprodukter og 
indimellem rekvisitter til kulturarrangementerne. Bortset fra ryk i forbindelse med begi-
venheder som Kend Din Plads og Julemarked blev værkstedet i denne periode aldrig 
noget tilløbsstykke, kun en lille håndfuld piger fik glæde af det – men det fik de til gen-
gæld også, det var et fint og relativt roligt miljø hvor man kunne udfolde kreative og livsfi-
losofiske interesser og overskueligt socialt samvær.  

                                            
65 Se herom i Søndergård, 1996 
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'Behandling' er i Sjakket begreb for alternativ behandling, primært afspænding, zonetera-
pi og Shiatsu-massage. Frem til sommeren 1994 var der afsat et rum til det – som dog på 
grund af den evige pladsmangel også blev brugt til andre aktiviteter som kræver en dør 
man kan lukke, såsom møder og rådgivning. Herefter blev lokalet inddraget til cykelværk-
sted, og siden har det været svært at skaffe plads til behandlingen, bortset fra en periode 
på loftet i 56.  

Behandlerne er Sjakkets mest veluddannede 'faggruppe' - Sjakket havde og har en ud-
dannet afspændingspædagoger (Lotte), en zoneterapeut (Eva) og en shiatsu-massør 
(Hrosrow). Behandlingen bliver af de unge højt værdsat som omsorgsydelse og for nogle 
også som en indgang til selvrefleksion. Aktiviteten ser desuden ud til at være velegnet 
som støtte til rådgivningsarbejdet, fordi den rummer et oplevelsesnært, men også tildels 
et vagt og uforpligtende begrebsunivers at spejle sig i, mens man forsigtigt nærmer sig 
fortrolighed med behandleren.  

En anden vigtig daglig aktivitet er foredragsgruppen. Den voksende tilstrømning af inte-
resserede besøgende førte til at man i 1992 organiserede aktiviteten i en fast gruppe 
(med skiftende medlemmer), som også tog sig af at holde foredrag på bestilling ude om-
kring. Gruppen rummede det meste af tiden en ressourceperson, men bestod desuden af 
en håndfuld unge, ofte målgruppeunge som med foredragene også deltog som ressour-
cepersoner.  For et beløb af 300 kr. fik man en fortælling om Sjakket og ofte også om 
foredragsholderens personlige erfaringer – selvom de unge blev støttet meget i at nedto-
ne den sidste del, bl.a. på baggrund af erfaringer for, at unge senere kunne fortryde de-
res åbenhed. Kunderne var mangfoldige tilrejsende, især fra uddannelsesinstitutioner af 
enhver art. Pengene gik i en fælles kasse, som for det meste blev fordelt mellem de del-
tagende unge som lommepenge. Den løbende efterspørgsel har betydet at dette er en 
stabil og daglig aktivitet i Sjakket. Den giver de unge lommepenge, erfaringer med at væ-
re 'på' og med at styre en kaldender, kendskab til mangfoldige fremmede miljøer – og 
igen en mulighed for at forholde sig til sig selv i en generaliseret og udadvendt, formåls-
rettet form. 

Andre løbende aktiviteter fra denne periode lignede mere 'fritidsaktiviteter'. Selvom Po-
wer Team ikke den første lange tid kunne etablere sig i egne lokaler, blev den 'maskuline' 
side af aktiviteterne også udviklet. Man gik sammen til styrketræning, man arrangerede 
street-basket- og fodbold-turneringer, og man begyndte med paint-ball. Det var en af de 
målgruppe-unge, som først stod som arrangør, hendes bror var træner i en klub. Det ud-
viklede sig til en jævnlig aktivitet, og 2 deltagere uddannede sig til paint-ball-instruktører. 
Paint-ball blev en af måderne at komme i kontakt med gruppen af unge fra Blågårds 
Plads. 

Et andet ungdomsmiljø man havde i sigte i denne periode og fremover var Ungdomshu-
set på Jagtvej. Ungdomshuset var selvstyrende med rødder i BZ-miljøet, og det var til-
holdssted for systemkritiske marginaliserede unge. Kontakten var etableret hurtigt i Sjak-
kets levetid, men man fik først efterhånden, og især omkring sommeren 1994, fat i miljø-
et i den forstand at man kunne sætte større projekter i gang. I efteråret 1993 arrangerede 
Sjakket ugentlige åbne video-aftener i Ungdomshuset, og man tog flere tilløb til at orga-
nisere danseteater – en aktivitet, som vist aldrig kom til at fungere fast, men som i perio-
der kørte i forbindelse med udadvendte arrangementer som f.eks. Julemarkedet 1994, 
som blev afholdt i Ungdomshuset. 
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I foråret 1994 var istandsættelsen af ’lokalerne’ i ’56’ en vigtig daglig aktivitet. Istandsæt-
telsen var netop sådan en 'maskulin', struktureret dagligdags aktivitet, som de unge an-
toges at kunne og ville være med i på egne præmisser og udvikle venskaber henover. 
Den sidste del af antagelsen virkede nogenlunde efter hensigten, men igen her var det 
så som så med det faste og strukturerede. Arbejdets tempo og kvalitet var stærkt svin-
gende, og i lange perioder fungerede det slet ikke eller kun i kraft af enkelte ressource-
personers indsats. Det blev derfor stedets gennemgående aktivitet helt frem til april 1995, 
da man endelig kunne holde housewarming på 4. sal.  

 

3.3.6. Sjakkets socialpædagogik og betydning for målgrup-
pens unge 

Der skal findes en løsning 

Indtil nu har jeg ikke beskrevet Sjakket som en socialpædagogisk foranstaltning. Det er 
bestemt ikke fordi jeg vil antyde, at Sjakkets ansatte eller deltagere iøvrigt ikke arbejder 
stabilt og relevant med at hjælpe målgruppeunge og andre mennesker som har hjælp 
behov. Den meget kontante hjælp i form af en rådgivning, der hviler mere på den grund-
regel, at der skal findes en løsning på den unges konkrete problem, end på en forudgiven 
metode, tidsramme, kompetence el.lign., er en af de vigtigste styrker ved Sjakket, som 
de unge fremhæver overfor mig. På dette punkt ligner Sjakket og Tjek-Punkt meget hin-
anden. Det helt konkrete udgangspunkt, ofte også i form af, at den unges problem for-
stås i et sprog, der ligger tæt på den unges eget, og de ressourcer, der kan mobiliseres i 
miljøet henover grænserne for et traditionelt behandler-klient-forhold – ser ud til at betyde 
mere for de uerfarne, frivillige og uuddannede ressourcepersoners succes end de ofte 
fremhævede følelsesmæssige egenskaber ved unge rådgivere såsom 'engagement' og 
'nysgerrighed'. Tricket består i at Sjakket danner et frirum hvori der kan dannes et sam-
arbejde mellem hjælper og hjulpet. Ikke et abstrakt 'terapeutisk rum', men et frirum der 
holdes ryddet og gives troværdighed af vilje, reelle ressourcer og intern mobilitet.  

Til spørgsmålet om hjælpen hører også, hvordan Sjakkets rådgivere håndterer grænser-
ne for deres formåen. Sjakkets overalt fremsatte erklæringer om, at de sørger for at visi-
tere egentlig behandling til de professionelle, holder generelt stik, men det løser ikke i sig 
selv problemet, når Sjakkets indfaldsvinkel er mere konkret brugerorienteret end behand-
lingstilbuddene. Behandlingsinstitutionernes kapacitetsgrænser og arbejdsformer, såsom 
Ungdomsklinikkens afvisning af hashrygere eller krav om at kunne overholde tider, eller 
Pumpehusvejs karantæneordning, spiller hele tiden behandlingsopgaver tilbage i Sjakket. 
Sjakkets rådgivere kan i de tilfælde ikke bare slå ud med armene og melde hus forbi, 
men må intensivere arbejdet for at skaffe behandling og samtidig forholde sig til den un-
ges konkrete problemer – altimens de indimellem hovedrystende må konstatere hvordan 
de såkaldte professionelle falder igennem. Derfor opstår problemet om afgrænsning af 
Sjakkets behandlingsindsats igen og igen.  

Spørgsmålet om afgrænsning af behandlingskompetencen er interessant fordi det fortæl-
ler noget om hvor Sjakkets potentialer ligger i relation til socialpædagogisk arbejde. Ofte 
indfanges den uuddannede rådgiver i svingninger mellem berøringsangst og selvover-
vurdering, fordi man sjældent kan udarbejde særligt entydige kriterier for, hvornår og 
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hvordan problemer defineres som behandlingskrævende. Det problem udglattes efter-
hånden som erfaringen medfører at typer af 'sager' bliver håndteret på en standardiseret 
måde. Så er man til gengæld meget let havnet i en stiv bedreviden, fordi man vanskeligt 
kan trække på erfaringer, teorier eller metoder udenfor den umiddelbare praksis til at 
håndtere undtagelser og nye udviklingstendenser.  

Sjakket er naturligvis ikke en gang for alle undtaget fra disse problemer. Som nævnt er 
Sjakket netop i det individuelle rådgivningsarbejde tæt på grænsen for sin formåen som 
lokalkulturel organisation og kipper hele tiden over i at 'hjælp som selvhjælp' stivner i fa-
ste hjælper- og klient-roller. Men i Sjakket findes to vigtige forudsætninger for at håndtere 
afgrænsningen.  

Den første er at hjælpeforholdet i usædvanlig høj grad indgår som integreret del af en 
fælles praksis, der rummer andre dimensioner og inddrager andre parter. Hjælperforhol-
det gives troværdighed af de mangfoldige netværksressourcer i og udenfor Sjakket, som 
det trækker på, og omvendt. Det er bevægeligt, hvem der påtager sig hvilket ansvar, 
hjælpen identificeres sjældent med relationen til den enkelte rådgiver. Det betyder igen, 
at supervision kan virke kollektiviserende fremfor at bearbejde – og befæste – et indivi-
duelt rådgiveransvar.  

Den anden forudsætning er at Sjakkets følgeskab med de unge til behandlings-
institutioner naturligt rummer en bisidder- og advokat-funktion, dvs. man ophører ikke 
med at forholde sig til den unges problemer, når en professionel tager over. Tværtimod 
har man i princippet et forhold til den unge, som rækker henover enhver specialiseret 
behandlingsindsats. Sjakket har en almen pædagogisk tilgang, der rummer opsøgende 
arbejde, aktivering, rådgivning og hvad man kunne kalde et 'case management' på gulv-
plan. Det er netop muligt, fordi Sjakket ikke er slået ind på en pseudo-professionel vej og 
lagt sig op ad normer og tænkemåder i behandlingssystemet. Den almen-pædagogiske 
tilgang postulerer ikke et forcromet overblik, men organiserer og fastholder – i den lokal-
kulturelle udformning – et slags udvidet brugerperspektiv.  

Sjakkets almen pædagogiske tilgang forudsætter en ret høj grad af selvstændighed, ikke 
blot i form af rådighed over oplysninger og pædagogiske beslutninger, men også i form 
af, at samarbejdsrelationer ind i behandlingssystemet ikke kan formaliseres og systemati-
seres. De må forblive ad hoc og knyttet til personkontakter. Sjakket kan kun fastholde sin 
konkrete brugerorientering fordi det til stadighed står overfor 'systemet'. Hvis bestemte 
visitationsprocedurer eller arbejdsdelinger bliver rutine, sådan at Sjakket glider ind i en 
niche i behandlingssystemets kæder af foranstaltninger, så opstår der gradvist en forplig-
telse overfor det system, man er en del af, samtidig med at helhedssynet skrumper ind 
fordi man specialiseres.  

Deltagelse 

Den anden og nok mest afgørende styrke ved Sjakket, som ligeledes går tydeligt marke-
ret igen i næsten alle de unges udsagn, er at man netop ikke primært modtager hjælp, 
men kommer ind i, hvad der opleves som et ligeværdigt forhold, som deltager snarere 
end som bruger.  

Blot det at kunne etablere, og ikke mindst fastholde over længere tid, en sådan oplevelse 
hos de unge er i sig selv en bedrift. Det kommer efter min mening ikke fra en bestemt 
holdning eller indfaldsvinkel til det pædagogiske arbejde, men fra den kombination af ar-
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bejde og pædagogik, der er indbygget i Sjakket som lokalkulturel organisation. Det er 
ikke en dygtig pædagogik, der fremkalder en oplevelse af ligeværd, men omvendt en 
strukturel ligeværdighed, der gør pædagogikken troværdig. Jeg har i det foregående væ-
ret inde omkring nogle af de betingelser, der skal til for at opretholde en sådan strukturel 
ligeværdighed, dvs. at de unge – også selvom de er og betragtes som 'målgruppe-unge' 
– reelt er deltagere og ikke bare klienter, kunder eller brugere. Sammenfattende kan jeg 
pege på disse betingelser for deltagelse:  

1. Bevægelige, lavteknologiske og personafhængige aktiviteter gør det muligt for mål-
gruppeunge at være med-designere af aktiviteterne, fordi man hele tiden begynder 
forfra og ikke opbygger en rationel og normativ struktur, som de ikke kan passe ind i. 

2. En lokalkulturel organisering definerer et reelt meningsindhold, der forener selvhjælp, 
hjælp og udadvendte produktorienterede aktiviteter, hvilket igen gør det muligt at 
rumme såvel personafhængigheden og bevægeligheden som de forpligtende og be-
tydningsgivende målsætninger. 

3. Organisatorisk enhed og styrke giver de lokalkulturelle målsætninger, som deltagel-
sen er orienteret efter, konkret udformning og magt.  

Disse betingelser for deltagelse hviler på bestemte forudsætninger om, hvad der særligt 
karakteriserer målgruppeunge i deres måde at deltage i og bruge Sjakket på. De er rele-
vante på grund af den mening, deltagelsen giver for de unge i deres livssituation i, uden-
for og efter Sjakket. Sammenhængene mellem deltagelsespræmisser og mening er en 
vigtig kerne i, hvad min evaluering af Sjakket overordnet set handler om. 

Vi kan i denne henseende skelne mellem to typer af deltagelsespræmisser for Sjakkets 
målgruppeunge.  

Den første type kommer enkeltvis mere eller mindre 'fremmede' til Sjakket som hjælpsø-
gende, marginaliserede, måske 'gadebørn', måske efter en lang institutionskarriere. De 
er fra første færd defineret som målgruppeunge. I det omfang, de definerer sig som 'bru-
gere', er det primært som brugere af rådgivning og generel hjælp med praktiske vanske-
ligheder, forhold til familie og til det sociale system. Når de vokser ind som deltagere, er 
det ofte via et generelt tilhørsforhold til Sjakket, også selvom det naturligvis sker i be-
stemte kliker.  

Den anden type indgår i miljøer eller grupper af unge, som Sjakket samarbejder med og 
derigennem 'aktiverer'. De kommer fra starten ind i de konkrete bevægelige kombinatio-
ner af ressourcepersoner og målgruppeunge. Sålænge de kun er 'brugere', er de det 
primært som brugere af et aktivitetstilbud eller et godt sted at være 'aktiverede' eller 
'ansat' under §33 eller 37. Hvis de bliver egentlige deltagere, bliver de det ofte primært 
med reference til den konkrete aktivitet, som de indgår i.  

Sjakkets brugergruppe har efterhånden forskubbet sig fra den første og i retning af den 
anden type. Det hænger sammen med hvordan Sjakket har orienteret sig tættere mod 
lokalmiljøet, i en periode har bevæget sig mod en spredning, og sidst har søgt at forankre 
sig i et nyt lokalmiljø. 

Igen må jeg minde om at der er flydende overgange og overlapninger mellem typerne. 
Det er ikke typer af mennesker, men typer af deltagelsespræmisser, og de skal ikke bru-
ges til at trække administrative grænser, men til at tænke over forholdet mellem Sjakket 
og de unge.  



 

156                                                                                                          Morten Nissen 

Sjakket 

De marginale 

Den første sammenhæng mellem præmisser, deltagelse og mening er som regel allere-
de bygget ind i hjælpen og i brugerforholdet. Når man kommer og søger hjælp i Sjakket, 
er man samtidig med til at definere Sjakket som alternativ social hjælpeforanstaltning, og 
det betyder også at man allerede udvikler en positiv og mere forpligtende form for be-
vidsthed om, hvad 'en som jeg' har brug for, end den der kan formuleres udfra negative 
erfaringer. I kraft af, at Sjakket definerer sig som hjælpeorganisation, kan denne delta-
gelsesmåde for nogle vare ved temmelig længe. Den skaber naturligvis kun i relativt 
overfladisk forstand en ligeværdighed, og lidt kynisk betragtet kan man kun blive ved med 
at bidrage, hvis man bliver ved med at 'levere' personlige vanskeligheder. Derfor er der 
alligevel et pres i retning af mere omfattende deltagelse.  

Den anden sammenhæng handler om hvordan Sjakket former og danner den unges dag-
ligdag og livsperspektiver, fordi han eller hun har levet og fortsat udover Sjakket lever et 
relativt marginaliseret og fattigt liv. Det betyder at de unge ofte har ret vage og abstrakte 
ønsker, der kan gå i mange retninger, og at det, som de unge kan bidrage med i en før-
ste lang tid, udover brugerforholdet, er en slags 'almen' deltagelse, som til gengæld er 
vigtig for fastholdelse af Sjakkets identitet.  

Det afgørende træk ved Sjakkets mening er i den sammenhæng, at det er 'the real thing' 
i relation til den udvikling af mellemmenneskelige forhold og handlemuligheder, som den 
unge har brug for. Det er ikke en pædagogisk tilrettelagt aktivitet eller personlig feedback, 
som den unge skal tage med sig og bruge udenfor eller bagefter. Via Sjakkets talrige 
netværksforbindelser kan de unge føle at de allerede er hvor de skal være, uden at det 
betyder den klaustrofobiske følelse af at være lukket inde i det, som de ofte kender fra 
andre forpligtende sociale sammenhænge.  

De unge mærker og værdsætter direkte hvordan de får venner i og omkring Sjakket, og 
at hjælpernes berørthed ikke er et resultat af professionel uddanelse, men af at hjælper-
ne selv er en del af de samme sociale netværker, som de unge nu drages ind i.  

Det rejser et modsat problem om de særlige præmisser, som man kommer ind i netvær-
kerne på. Problemet med almindelige venskaber er at de ofte er for naive og for ufleksib-
le overfor idiosynkrasi, dvs. en meget speciel erfaringsbaggrund og måde at føle og ople-
ve på. Den professionelle løsning på dette problem hiver til gengæld tæppet væk under 
det venskab, der egentlig var det man gik efter. Den personlige respons, forståelsen, op-
levelsen af at ens erfaringer kan generaliseres og dermed forbindes med andre menne-
skers, som en rådgivning kan give – er kun et stykke ad vejen værdifuld, hvis den ikke er 
knyttet til en proces, hvor man samtidig vokser ind i et venskab. Man risikerer tværtimod 
at sidde tilbage med en følelsesmæssig nederlagserfaring, og den selvforståelse, som 
man bygger op, bliver mere adskilt mellem en 'udefra' og 'indefra' forståelse, fordi den 
identifikation og gensidighed, som kan udvikle sig gennem venskaber i kraft af at de er 
mere person- end norm-afhængige, bliver spaltet op.  

Sjakkets ressourcepersoner må naturligvis også hele tiden udvikle redskaberne til at for-
stå og håndtere relationer til målgruppeunge, der bryder rammerne for almindelige for-
hold. Både den organiserede og den mere uformelle supervision og erfaringsudveksling 
spiller en vigtig rolle her. Men den afgørende styrke til det kommer ikke fra ressource-
personernes faglige kunnen. Den kommer fra Sjakkets 'hjælp som selvhjælp'-forhold.  
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Den amerikanske psykolog Julian Rappaport (1994) har været tilknyttet en selvhjælpsbe-
vægelse i New York, der hedder GROW, og hvor selvhjælpsprocessen samtidig er en 
uddannelse af kommende ressourcepersoner. Han foreslår, at i stedet for at sige, at bru-
gerne opnår en effekt af en behandling, så må man hellere forstå det der sker på den 
måde, at de ved at blive en del af bevægelsen også bliver en del af en ny fortælling, som 
danner sammenhængende mening i både fællesskabet, de psykiske og sociale proble-
mer, og deres egen personlige livshistorie.  

På samme måde kan man antage, at selvhjælpsforholdet i Sjakkets lokalkultur giver en 
anden opbygning af almenbegreber, som rummer det afvigende, end den der ligger i so-
cialfaglig og psykologisk viden. Det anderledes ligger ikke så meget i de ord der bruges, 
som i at forholdet mellem viden, praksis og de berørte selv er et helt andet. Når de unge i 
Sjakket deltager i 'hjælp som selvhjælp', ikke blot ved helt konkret at hjælpe hinanden, 
men også ved på alle niveauer at være med til at begrunde aktiviteter og forhold 'sociaI-
pædagogisk', så indebærer det at Sjakket organiserer en selvfortolkning. De unge forhol-
der sig til sig selv i generaliseret form ved at forholde sig til hinanden. Samtidig med at de 
på den måde får en distance til deres egne problemer, fordi de ser dem 'fra Sjakkets per-
spektiv', så får de en aktie i fællesskabets perspektiv. Det betyder at de unges afvigelse 
og baggrund ikke undtager dem fra deres medansvar for fællesskabet, snarere tværti-
mod.  

Sjakkets måde at organisere en selvfortolkning adskiller sig meget fra en selvhjælpsbe-
vægelse som f.eks. Narcotics Anonymous, primært ved at den er lokalkulturelt forankret. 
Det betyder at selvfortolkningen ikke er fastholdt i en 'bog', en metode eller en ideologi, 
men snarere i en række konkrete aktiviteter og netværker. Den brugbare selvfortolkning 
af misbrugsproblemer, som organiseres med NO HOPE WITH DOPE, kan f.eks. ikke 
findes i formuleret form, men ligger indbygget i hvordan disse aktiviteter er skruet sam-
men og udvikler sig (den mere ideologiske selvfortolkning kan iøvrigt så kobles på via det 
konkrete samarbejde med NA. Se i øvrigt nærmere herom s. 312 ff.).  

Den tættere forankring af 'hjælp som selvhjælp' i de konkrete og personafhængige aktivi-
teter og netværker, det jeg kaldte 'the real thing', giver tilsammen et spændingsforhold 
mellem den bevægelighed og orientering mod deltagerne, som muliggør deltagelse, og 
den fastholdelse af almene erfaringer, som gør det muligt at stille krav og på længere sigt 
gør deltagelsen meningsfuld.  

Tæt forbundet med problemerne om isolation og 'idiosynkrasi' er de marginaliserede 
målgruppeunges ofte næsten altomfattende usikkerhed. Det skal ikke forstås som et per-
sonlighedstræk eller en følelse, men som et objektivt træk ved deres deltagelses-
præmisser. Uanset om det kommer til udtryk som en almen 'eksistentiel usikkerhed', 
angst og mistro, som en generel kaotisk livsførelse eller ved at de er ofre for vold eller 
misbrug fra andre – så betyder det en deltagelsesmåde, som er præget af uforudsige-
lighed og reservation. Det er dette grundtræk ved de unges deltagelsespræmisser, som 
gør det så betydningsfuldt med Sjakkets letbevægelige og alligevel meningsfyldte aktivi-
teter. I underskoven af nye, realiserede eller planlagte aktiviteter, opstår der hele tiden 
nye muligheder, ikke bare for at hoppe på, men også for at være med til at præge aktivi-
teterne på en måde, så man kan se sig selv være med i det. Der er dermed givet en 
slags strukturel recept på, hvordan pædagogiske udfordringer og krav kan forenes med 
den for disse målgruppeunge helt nødvendige mulighed for akut omorientering.  
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I den sammenhæng er Sjakkets brede kontaktflader og åbne kultur også vigtig for disse 
unges kobling af nuværende aktiviteter til livsperspektiver. Det er i kraft af dette meget 
åbne felt ikke kun hvad angår aktuelle aktiviteter, men også hvad angår langsigtede ud-
viklingsmuligheder, hele tiden muligt at sadle om og at spille på flere heste, uden at kon-
sekvensen nødvendigvis er at man marginaliseres. Man kan føle sig hjemme selv om 
man er dybt usikker på, hvem man er.  

Det hænger igen sammen med, at Sjakket til en vis grad fungerer som en familie, man 
kan være med i henover forskellige livssituationer og aldre. Sjakket er et åbent system, 
men man kan let vende tilbage. Flere af Sjakkets deltagere har været med tilbage fra 
Ama'r Totalteater. For de målgruppeunge, for hvem usikkerhed og omskiftelser er en bli-
vende situation, er denne ubegrænsethed både en tryghed og et realistisk udtryk for de-
res livsperspektiv.  

Sjakkets udstrækning er både i tid og i miljøer. Ligesom det er vigtigt for en målgruppe-
ung altid at kunne vende tilbage, så er det også vigtigt, at Sjakket har forskellige slags 
berøringsflader ud til de unge, også når de ikke ellers 'er i Sjakket'. Forholdet til Sjakket 
kan vanskeligere 'cuttes' helt af end det gælder for så mange andre institutioner, foran-
staltninger m.v. – og omvendt, Sjakkets folk møder eller hører hele tiden om de unge, 
som de ellers troede sig 'færdige' med. Det er en vigtig faktor når man sammenligner 
med disse unges ofte mange brudte relationer, og med behandlingsinstitutionernes tradi-
tion for, at forholdet til brugerne er kendetegnet ved 'ude af øje, ude af sind'. Men det er 
også ujævnt fordelt, sådan at især de marginale målgruppeunge, som ikke rigtig vokser 
ind og bliver deltagere, kan forsvinde helt ud af synsfeltet. Mens det modsatte især gæl-
der for den anden gruppe, som jeg kalder 

Miljøunge 

Miljøunge er unge fra bestemte miljøer, som Sjakket til at begynde med tilbyder et ufor-
pligtende og fordelagtigt samarbejde. De unge kan komme i Sjakket, bruge det som sted, 
nogle af dem modtager ugentlige lommepenge, og derved etableres Sjakket som et slags 
fristed i deres iøvrigt mere eller mindre hektiske tilværelse. De begynder også langsomt 
at tage imod Sjakkets tilbud om rådgivning og hjælp i forholdet til socialforvaltning, krimi-
nalforsorg, familie m.v.  Selvom mange af de unge i begyndelsen føler at de udnytter 
Sjakket, så bliver de gradvist mere forpligtede og indgår som deltagere eller som ansvar-
lige ressourcepersoner. At stå for en falafel-bod, arrangere petanque-turnering eller fun-
gere som security (vagthold) ved en  festival som Kend din Plads var nogle af måderne. 
Typisk aktiviteter og ansvarsområder, som ligger meget tæt på deres dagligdag, som or-
ganiseres i deres egne netværk, og som sker på 'deres egen' plads, hvor de alligevel er 
til daglig – altså en næsten umærkelig understøttet udvidelse af deres dagligdag i en ud-
viklende retning. 

Ressourcepersonen Finn Østergård giver her et lille indtryk af, hvordan de miljø-unge 
træder frem i Sjakket: 

Bare for at vise hvordan systemet fungerer med de indvandrere: Der er nogle af dem de 
kalder de voksne derovre, det er drengerøve i mine øjne, nogle af dem har gået i klasse 
med min datter - en af deres brødre - det er nogle af dem vi skal ha fat i nu - men han havde 
taget røven på mig, og så farer jeg ud af Bulls’ Eyes, og de sad en 6-7 unge, og jeg tog fat i 
ham og op på billardet, og jeg var så hidsig, jeg var lige ved at knalde ham et par på hove-
det - og de der 16-17-18-årige, jeg tænkte “det var satans, nu ryger de sgu nok på mig!”  



 

Projekt Gadebørn                                                                                         159 

Tværsnit og forløb 

Men han går så hjem til sin bror bagefter og fortæller (klynkestemme) “Finn har gjort sådan 
og sådan!” Så sagde han “Hvorfor gjorde Finn det?!” Så forklarede han hvorfor, så fik han 
en flad! Og han sagde “Du har bare at vise Finn noget respekt!”, ikke. Og det er sådan no-
get jeg ikke forstår i mit hovede, men det er sådan noget som de bruger, og det synes jeg 
lissom vi godt kan bruge også. Altså lissom benytte os af det - når vi så indkalder til et mø-
de, så tager vi nogle af de der såkaldte voksne med - som de går og ser op til. Så tager vi 
dem med til sådan et møde f.eks. i morgen, og så får de altså at vide at de får nogen på hu-
den hvis de - ja altså det er ikke så pædagogisk, men man er sgu tvungen til at bruge det. 

Jaja. Har du nogensinde læst Anton Makarenkos bog? 

Jaja - “Vejen til Livet”66, dér, jojo (der grines) 

Menaltså er det de samme unge som de der Unge på Pladsen nu? 

Ja. Det er dem der har gået og lavet ballade. Og det vi bruger - som vi siger - i denne sam-
menhæng gider jeg ikke have noget med de der gamle Bulls’ Eyes drenge at gøre, for de er 
dybt kriminelle osn., og jeg ved de går og laver en masse lort. Men jeg må så bruge dem til 
det - det er så lidt af et maskespil - men jeg kan så bruge dem til det, fordi de ser så op til 
mig, fordi “Finn er en gammel rod, og Finn er frisk nok, og Finn har hjulpet mig med udsæt-
telse en gang i spjældet” og alle de der ting - så kan jeg så bruge dem og sige “Ved du 
hvad, mister Al, kan du ikke lige hjælpe mig med at gå over og så få styr på de der knægte” 
- og de har så en enorm respekt for ham - og så får jeg deres respekt, fordi han har respekt 
for mig. Det er sådan et hierarki som jeg ikke selv bryder mig om, men som for at få fat i 
dem er man lissom tvungen til at køre det spil, og det ser åbenbart også ud til det virker, når 
man kan få sådan noget som Parken og andre ting op at stå. Og nogle af de unge invandre-
re, der er en masse af dem jeg slet ikke kender, som kommer hen og henvender sig til mig, 
med et eller andet problem og hvad det kan være 

Når man vokser ind i Sjakket som medlem eller deltager i en ungdomsgruppe eller et mil-
jø, som Sjakket samarbejder med, og på den måde kommer ind i Sjakket uden at det 
primært er som målgruppeung, vil præmisser, deltagelsesmåde og mening være nogle 
andre, også selvom en række af de generelle forudsætninger, som har at gøre med mar-
ginalisering, er de samme, og også selvom meget af hjælpeindsatsen er helt tilsvarende.  

Først og fremmest adskiller disse deltagelsespræmisser sig på den måde at den unge 
slet ikke på samme måde begynder forfra. Sjakket er en udvidelse af det eksisterende 
sociale netværk, med alle de konflikter og forpligtelser, der ligger i det. For nogles ved-
kommende bliver forskellen ikke så voldsomt stor, fordi de måske kun kortvarigt og over-
fladisk har identificeret sig med de miljøer, de hentes ind fra. Men for andre er det meget 
afgørende. En del af såvel de målgruppeunge som ressourcepersonerne fra Indre Nør-
rebro fortsætter og udbygger netværker, som har varet hele deres liv, i Sjakket. Ikke blot 
kan Sjakket flyde sammen med de oprindelige netværker, det kan også som organisation 
og navn få en betydning i dem. Hvordan man opfører sig i Sjakket har betydning for 
hvordan man modtages når man besøger sin bror.  

Det betyder at de på en anden måde end de marginale unge sætter deres præg på de 
grupper, aktiviteter og rammer, som de indgår i i Sjakket. Man kan sige, at Sjakket – en-
ten med sine 'egne' aktiviteter eller i form af samarbejdsprojekter – tager form af det, som 
de unge kommer med. Det giver en særlig problematik omkring hvad Sjakket kan og skal 

                                            
66 Makarenko, 1981. Den lille ordveksling her om bogen viser hvordan fortællinger i feltet kan være sam-
mensat af diskursive klichéer, og også hvordan der er andre kanaler til pædagogisk faglighed end formel 
uddannelse. 
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være med til, lægge navn til osv. Den oplyses ikke meget ved at man diskuterer det som 
et enten-eller: Skal man sætte bestemte grænser for hvad man kan lægge navn til, eller 
skal man altid møde de unge, hvor de er? I stedet må man betragte Sjakkets betydning 
for, i hvilken retning de konkrete personer, miljøer og aktiviteter bevæger sig.  

Grundlæggende gives unge i misbrugende, kriminelle eller kriminalitetstruede miljøer 
med Sjakkets indsats nye positive muligheder i kraft af at der tilflyder ressourcer udenfor 
den kriminelle økonomi, åbnes for aktivitetsmuligheder og etableres nye personkendska-
ber. Mere generelt sættes nye rammer op, som kan gøre det muligt at løsne op for kon-
flikter og forpligtelser, som har fastlåst nogle af de unge i udstødte positioner. Det gælder 
også hvis de unge fortsætter i misbrug og kriminalitet, herunder endda også hvis det fin-
der sted i Sjakkets lokaler. Nogle af mine informanter blandt Sjakkets samarbejdspartne-
re har forestillet sig, at strømmen pludselig kan vende, sådan at Sjakkets navn og res-
sourcer bliver misbrugt til socialt negative aktiviteter – optræning i voldsudøvelse, narko-
kriminalitet m.v.  Heroverfor står Sjakkets lokalkulturelle identitet og dets meget åbne og 
bevægelige karakter. Det er svært at forestille sig det som dække for en lyssky organisa-
tion, og generelt set trækker Sjakket den modsatte vej.  

Men det forhold, at netværkerne er sammenflettede, og at man derfor kan finde såvel 
kriminalitet som misbrug 'i Sjakket', er reelt nok. Man kan også finde en lang række andre 
normer, kulturtræk og handlemåder, som fra forskellige betragtninger er problematiske 
og som er i modsætning til Sjakkets egen lokalkulturelle identitet eller formål. Det er et 
aspekt ved det mere generelle forhold, at Sjakkets lokalkulturelle netværker i kraft af en 
bevidst opsøgende indsats har forbindelser ind i de miljøer, som målgruppeunge befinder 
sig i.  

Netop fordi disse unge ikke kommer ind i Sjakket som 'målgruppeunge' og heller ikke på 
samme generelle måde som deltagere, som de marginale jeg beskrev ovenfor, er deres 
individuelle deltagelsespræmisser, -måder og -udbytte meget mere spredt og knyttet til 
de bestemte miljøer eller netværker, som de kommer ind i Sjakket med. Det betyder iøv-
rigt også, at evalueringens indfaldsvinkel omkring et 'brugerperspektiv' på og i Sjakket 
bliver mere formidlet og forskelligartet.  

De unge fortæller en historie om en mening og et perspektiv for dem selv, som er uhyre 
tæt knyttet til de miljøer, som de i forvejen deltager i. Ofte er udgangspunktet en helt 
konkret relation til en eller flere af Sjakkets ressourcepersoner eller en helt konkret aktivi-
tetsmulighed som opstår i miljøet. De kan således være medskabende deltagere i de 
konkrete aktiviteter og kliker, samtidig med, at 'Sjakket' for dem er en ramme, som andre 
står for, og som de er 'brugere' af. Sjakket præsenteres af de unge som et redskab eller 
måske som et blandt flere mulige miljøer i deres univers.  

En særlig form, dette kan antage, er aktiviteter hvor de unge, selv og i deres 'naturlige' 
kliker og miljøer, har direkte råderet over midler eller produkter, ikke i kraft af deres delta-
gelse, men som privatpersoner. Et eksempel er bilværkstedet, hvor de unge får 
ejensomsret til de biler, de reparerer, eller når enkelte unge selv tjener det, de sælger for 
på en bod ved en festival. Forskellen til de unges almindelige rådighed over Sjakkets 
midler, som deltagere med stemmeret og med særlig ret til at blive hørt som målgruppe-
unge, er stor og principiel. Deltagelsen er her meget mere afgrænset og håndfast.  

Den umiddelbare mening i at deltage i Sjakket svarer for disse unge til hvad de kan bi-
drage med - etablering af en kontaktflade mellem miljøer. Det åbner for den direkte hjælp 
og giver nye muligheder for aktiviteter, kontakter og udviklingsveje. Det kan ligesom for 
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de marginale unges vedkommende antages, at dette også får en langsigtet betydning. 
Men den langsigtede betydning bør her snarere vurderes i et andet perspektiv, nemlig 
Sjakkets betydning for hvordan miljøerne på Indre Nørrebro og senere Nordvestkvarteret 
udvikler sig.  

Brugermønstre i Sjakket - lidt statistik 

Sjakket har fra oktober 1993 til august 1996 haft 115 målgruppeunge under 21 år, heraf 
72 mænd og 43 kvinder. Se tabel 3 og 4 (s. 451 f.). Igennem hovedparten af perioden 
har løbende godt 30 unge været 'indskrevet' som målgruppeunge og talt med i statistik-
ken, men i 1996 vokser antallet til formentlig omkring 5067. Tilgangen har også været ret 
jævn henover perioden – hvilket mere skyldes statistikkens fugleperspektiv end den 
umiddelbare realitet, hvor Sjakket ofte fik målgruppeunge ind mange ad gangen.  

Kønsfordelingen ændres fra en svag overvægt af kvinder i 1993, over en ligelig fordeling i 
1994, til at Sjakket i 1996 har over dobbelt så mange mænd som kvinder.  

Typisk kommer de målgruppeunge ind som 16-18-årige (de 35, der starter som 14-, 15-, 
19- eller 20-årige, er i øvrigt næsten alle mænd). Forløbenes længde er yderst varieret. 
Ca. 2/3 af de unge er med på 3 eller flere kvartalsvise optællinger, omkring 1/10 på 8 
eller flere, dvs. godt 2 år eller længere.  

Der er kun få helt lange forløb, og kun 5 har mere end ét forløb i perioden. Begge dele 
skyldes nok først og fremmest, at de unge undervejs overskrider aldersgrænsen for at 
blive talt med som målgruppeunge i statistikken. 

Man må i det hele taget huske på, at statistikken kun omfatter selve gruppen af formelle 
målgruppeunge, hvorfor den ikke giver noget helhedsbillede af Sjakket og dets aktiviteter 
og deltagelsesmønstre. 

De opgørelser, som vi har om de unges deltagelse i aktiviteter, er fra de første knap 2 år 
fra oktober 93 til marts 95 (tabel 5-8, s. 453 ff.). De giver et vist indtryk af, hvilke slags ak-
tiviteter, der særligt har tiltrukket målgruppeunge, og hvordan de unge har bevæget sig 
imellem dem.   

Det er tydeligt, at de mere udadvendte og omfattende projekter tiltrækker flere målgrup-
peunge end de faste daglige aktiviteter såsom værksteder m.v.  Ikke blot de mest entusi-
astiske, men også de mest perifere deltagere, er flest at finde her. Til gengæld er der 
noget mere kontinuitet i (nogle af) værkstedsaktiviteterne, istandsættelse og sport, mens 
de små faste aktiviteter for den hårde kerne er køkkentjansen og foredragsgruppen.  

En del aktiviteter giver et lille indtryk af de bølgemønstre, sådanne aktiviteter kan danne. 
Styrketræning tiltrak især nogle af de yngre misbrugende kvinder, som trak sig ud i løbet 
af 1994, og behandlingsrummet blev midlertidigt nedlagt midt i samme år68. Istandsættel-
sen løb ind i et voldsomt dødvande midt i 1994 – selvom lokalerne i ’56’ langtfra var fær-
dige – og ganske få ressourcepersoner hang på det. Syværkstedet når sit højdepunkt i 
begyndelsen af 1994 – udvidet med produktion af cremer, smykker m.v. – men går deref-

                                            
67 Tallene siger 63, men det skyldes en ændret optællingsmåde, hvor flere af de gamle, sporadisk tilk-
nyttede målgruppeunge tælles med 
68 Slået sammen i én kategori fordi de har meget tilfælles: Individuel, ofte i en tryg og overskuelig relation til 
en voksen, med fokus på egen krop.  
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ter hurtigt i sig selv og erstattes af det meget lille cykelværksted, og sidst i perioden be-
gynder bilværkstedet at tiltrække unge. 

De enkeltstående begivenheder - en æbleplukningstur, en koncert i Prag, en tur i Lalan-
dia, et horror-party – er ofte også vigtige for nye målgruppeunge, fra tid til anden arrange-
ret specifikt med dem for øje. Men de spiller også en rolle for de øvrige målgruppeunge, 
enten fordi de ligesom andre Sjakket-folk gerne hygger sammen, eller også fordi de giver 
gode muligheder for nye samværsformer. 

Tabel 6 dokumenterer kønsfordelingen blandt målgruppeunge i aktiviteter. Det er lidet 
overraskende. Værkstedsaktiviteterne 'skifter køn' i perioden, fra syværksted til bilværk-
sted. Istandsættelse og (kamp-)sport tiltrækker fyrene, mens foredrag, behandling og 
styrketræning er noget for piger.  

Tabel 8 viser den tilsvarende aldersfordeling. Her kan jeg ikke se nogen tydelige møn-
stre.   



 

3.4. Sjakkets historie 
 

It’s your future that decides the meaning of your past 

Lt. Fancy i TV-serien NYPD Blue (1996) 

 

 

Den følgende historie er et velment forsøg på at beskrive Sjakket og Sjakkets Aktivitets-
center i dets udvikling. En historisk fremstilling er i særlig grad relevant fordi Sjakket for-
andrer sig på så mange synlige planer på én gang. Sjakket kan kaldes en bevægelse, og 
har dermed i egentlig forstand en historie. 

Det er et velment forsøg, fordi selvom jeg har en hyldemeter dokumentation og noter og 
et halvt hundrede interviews, så er Sjakkets historie så mangesidet, at jeg kun kan gøre 
mig håb om at udvælge relevante brudstykker af den. 

 

3.4.1. Lidt forhistorie 

Sjakket blev ikke til som forsøgsprojekt i 50M-puljens regi. Det blev dannet som 'græs-
rodsinitiativ' i august 1991, og udviklede sig de første to år på væsentligt lavere økono-
misk niveau.  

Beretningerne om Sjakkets 'ur-tid' før anerkendelsen med Sjakkets Aktivitetscenter er 
varierende. Som i så mange andre sociale bevægelser tjener en oprindelsesmyte til at 
definere fællesskabet, og i den betydning er det vigtigt, at Sjakket er startet og markerer 
sig selv i en 'oprindelig' form, før det indgår i samarbejdet med det offentlige. I nogle be-
retninger (de faste ressourcepersoners især) er Sjakkets første tid skildret som i græsk 
mytologi, en tid med kaos og vældige kræfters spil, en tid hvor der gøres store og dyre 
erfaringer. I andre versioner (gerne de første målgruppeunges) får man en syndefalds-
beretning, der kontrasterer det nuværende Sjakket med det oprindelige og mere ægte 
Sjakket i Møllegade. I atter andre versioner (karrierefolkets) bruges Sjakkets tilblivelse til 
at placere bestemte personer, institutioner eller strømninger centralt i hvad der skulle bli-
ve historien om Sjakkets succes. 

Her skal forhistorien bruges til at fastslå Sjakkets status som selvbestaltet social og soci-
alpolitisk bevægelse, til at forstå hvad det var der indgik i og blev udvidet af Projekt Ga-
debørn (samt naturligvis til at underbygge min udgave af, hvad der kan tage æren for 
Sjakket...).  

Ama'r Total Teater 

Sjakket kan forstås som en videreudvikling af Ama'r Total Teater (se Jensen, Mørch, 
Nissen m.fl. 1993). Ama'r Total Teater var et mobilt deltagerstyret kulturpædagogisk pro-
jekt, som fusionerede frivilligt ungdomspolitisk arbejde med eksperimenter med en helt 
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ny form for ungdomsklub. Sjakket er en fortsættelse af det på ihvertfald 3 måder: Som en 
videreførelse og videreudvikling af pædagogiske traditioner og arbejdsmåder; som en 
knopskydning af en central gruppe af ressourcepersoners projektbedrift, og som en di-
rekte videreførelse af et socialt netværk omfattende såvel ressourcepersoner som unge. 
Sjakket har andre rødder, og Ama'r Total Teater knopskød også i andre retninger, men 
forbindelseslinien her er alligevel central. 

Ama'r Total Teater gik meget langt i sin deltagerstyring, og var samtidig ambitiøst drevet 
af erfarne ressourcepersoner. Det var organiseret omkring store politisk-kulturelle én-
gangs-aktiviteter, men dannede samtidig base for et blivende socialt netværk. 

Projektet udsprang af en opposition til traditionel klubpædagogik og havde fra start til slut 
et konfliktpræget forhold til Københavns Kommunes daværende Institutionsafdeling. Alli-
gevel opnåede det ikke blot statslig støtte (10-punkts-midler og SUM-midler), men også 
en samarbejdsaftale med områdets klubber, som mundede ud i en fusion med ung-
domsklubben Stjernen. Selvom projektet blev lukket i 1991, havde det udviklet en egen 
styrke ved sin kombination af kompromisløs og velreflekteret eksperimenteren, målbe-
vidst politisk indsats og en uafviselig evne til at mobilisere og begejstre mange unge. 

Ama'r Total Teaters opposition til traditionel pædagogik kom til udtryk i meget ambitiøse 
projekter som hvilede på deltagernes styrker, og i et næsten totalt fravær af samarbejde 
med forvaltningen omkring enkelte unge. Nogle af ressourcepersonerne i Ama'r Total 
Teater fandt, at man svigtede de unge der havde de største problemer, og at man – uden 
at give køb på de centrale principper i arbejdet – måtte give mere tæt omsorg, samarbej-
de mere forpligtende med socialforvaltningen, og gøre mere ud af at formidle de mere 
krævende behandlingsopgaver til professionelle. Andre ønskede tværtimod at videreføre 
Ama'r Total Teaters udvikling henimod 'voksne' græsrodsbevægelser, for ad den vej at 
sikre et reelt kvalitetsindhold i aktiviteterne, som måske ville kunne overflødiggøre meget 
social behandling.  

Dillemmaet blev løst ved at de gik hver sin vej. I Brugerservice og især Økologiske 
Igangsættere blev forsøget på at fastholde 'mod-stempling' og 'kulturpolitik med en social 
dimension' videreudviklet, og i disse projekter forblev det et kerneproblem at balancere 
mellem på den ene side tabuisering af psyko-sociale problemer og på den anden side 
gendannelse af traditionelle pædagog-klient-roller (se Nissen & Clausen, 1997, Nissen, 
1998d). Sjakkets vej bestod i tværtimod at udbasunere den psyko-sociale dimension og 
organisere en selvhjælpsbevægelse omkring den. En oplagt mulighed var at tage det på 
daværende tidspunkt meget omtalte gadebørns-begreb op og bruge det offensivt, både til 
at nydefinere projektet som selvhjælpsorganisering, og til at spille ind i den socialpolitiske 
trend i retning af indsats overfor særlige udstødte grupper. 

Sjakket lanceres og etableres 

I august 1991 arrangeredes en offentlig høring i Park Bio i København om "Gadens rød-
der - en dag med og om byens udskudte unge". Initiativet var forbundet med Døgnkon-
taktens daværende projekt med opsøgende arbejde (Døgnkontakten, 1992) og SFI's un-
dersøgelse, som blev offentliggjort i forbindelse med høringen i bogen 'Gadebørn i Stor-
københavn' (Juul & Ertmann, 1991). Det var den anden høring af sin art – i 1985 afhold-
tes en høring med titlen 'Gadens Børn'. På høringen i 1991 præsenterede Gade-sjakket, 
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som det dengang hed69, sig selv, og det fulgtes op af en kronik i Politiken dagen efter. 
Sjakket sikrede sig således lige fra starten offentlig bevågenhed. Den blev yderligere for-
stærket med Anja Dalhoffs film 'Gadens Børn', som blev vist i fjernsynet på samme tid. 

Allerførst var Gadesjakket sammensat af en lille håndfuld – allerførst 3 – centrale res-
sourcepersoner og to løse netværk – dels de unge man kendte fra Ama'r Total Teater, 
dels et socialfagligt og -politisk netværk, som i forskelligt omfang kunne mobiliseres som 
støtter. Initiativgruppen fik en million fra Egmontfonden og mindre bevillinger fra bl.a. 
Helsefonden og Muldvarpefonden (som blev etableret med penge tilovers fra Fjordhøjmil-
jøerne i 70'erne), så man kunne etablere sig som en egentlig organisation med tilholds-
sted – en kælder i Møllegade – økonomi og beslutningsstruktur. Sjakkets organisations-
form blev etableret i den form, som beskrives i kapitel 3.3.3. 

Der var de første to år stort set kun penge til lokaler, mad og aktiviteter, og en enkelt an-
sat medarbejder; det var Henning, kokken. Søren Magnussen, som forblev leder og cen-
tral ressourceperson frem til efteråret 1995, var arbejdsløs, men blev fra 1992 ansat i 
Medborgerhuset som langtidsledig og kunne bruge ansættelsen til sit arbejde i Sjakket. 
Resten af Sjakkets ressourcer var frivillige og selvhjælps-ressourcer. Lokalerne var små 
og mørke og uden nævneværdige faciliteter. Der blev indrettet et ganske lille køkken og 
en slags kontor.  

Alligevel var aktivitetsniveauet overordentligt højt. Udover et åbent anonymt værested 
med mad, bad m.v., rådgivning, opsøgende og formidlende arbejde, kurser i diverse kre-
ative aktiviteter m.v., var der kræfter til meget store udadvendte arrangementer der fulgte 
traditionen fra Ama'r Total Teater – de største var forestillingerne Storbyjunglen (1991) 
og Overlever Twist (1992), hvor over 150 børn og unge deltog.  

Desuden havde Sjakket i denne første tid døgnåbent. Døgndækningen og den mulighed 
for akut overnatning, som Sjakket i praksis rummede, var nok den vigtigste anstødssten i 
formidlingen mellem gadebørnene og Københavns Kommune. Gadebørnene, som jeg 
har talt med, har allesammen fra start til slut lagt stor vægt på denne facilitet. Det har 
formentlig været en vigtig baggrund for Sjakkets hurtige rekruttering af mange 'gadebørn', 
og dens nedlægning er måske også en del af forklaringen på, at denne målgruppe sene-
re fylder mindre. Der er stadig i 1996 unge, som har det som erklæret målsætning at væ-
re med til at tilvejebringe denne mulighed i Sjakket igen.  

Socialdirektoratet var derimod fra starten stærkt imod det, især på baggrund af erfarin-
gerne fra Børnehotellet. Man var dels bange for, at en selvbestaltet og selvvisiterende 
organisation skulle kunne definere et foranstaltningsbehov for kommunens penge, dels 
opfattede man døgndækningen som en nødvendigvis professionel opgave, som en frivil-
lig organisation ikke kunne tage ansvar for70. 

Sjakket lukkede aften- og natdækningen i 199371. Baggrunden var ikke så meget  presset 
fra Kommunen i de løbende forhandlinger om fast entrepriseaftale / driftoverenskomst, 
og senere Projekt Gadebørn, men snarere en erfaring om, at døgndækning krævede de 

                                            
69 Navnet måtte ændres, da den fynske teatergruppe gjorde krav på navnet 
70 Interview med Carsten Stæhr Nielsen oktober 1993 
71 Men frem til i dag rummer Sjakkets brug af sit sociale netværk som redskab og ressource løbende også 
muligheder for overnatning – og det er en form for ydelse, som de unge gerne tilbyder at debutere som 
ressourcepersoner med. 
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faste ressourcepersoners aktive tilstedeværelse i – døgndrift. Man oplevede på én gang 
en voldsom nedslidning og et tab af kontrol med begivenhederne. 

Alligevel var Sjakket ret stærkt etableret i foråret 1993. Udover den politiske og medie-
mæsige opbakning havde man fået samlet navne som Tine Bryld, Bjarne Lenau Henrik-
sen (leder af Kirkens Korshær), Benny Lihme (redaktør af Social Kritik), Knud E. Peter-
sen (leder af Ungdomsklinikken i Saxogade), Johs. Bertelsen (Sidegaden) og Bo Ert-
mann (Danmarks Lærerhøjskole) til sin baggrundsgruppe. Finn Jørgensen var psykiatrisk 
konsulent, og Bo Ertmann tilknyttedes som supervisor for Rådgivningsgruppen. 

Den faglige opbakning modsvaredes af en genklang hos de unge. Tilstrømningen af un-
ge til de små lokaler i Møllegade var i perioder overvældende. Udover at rygtet spredtes 
blandt 'gadebørnene' var der skabt appel til ungdomsmiljøer på Nørrebro. Sjakket marke-
rede sig for nogle som et alternativ til de autonome miljøers videreudvikling af BZ-
traditionerne, et alternativ, der så ud til at håndtere miljøets tendenser til social og politisk 
marginalisering mere åbent.  

Sjakket forsøgte sig i vinteren 1992-93 med en bus på Rådhuspladsen og hold af 2 og 2 
unge med Sjakket-kasketter på opsøgende arbejde på Vesterbro, men forsøget var efter 
de flestes vurdering en fiasko. Organiseringen af aktiviteten var imponerende, men i 
længden for krævende, og det gav alt for ringe resultat. Efter denne erfaring holdt Sjakket 
fast ved sin egen metode i det opsøgende arbejde, og rekrutterede – ligesom Ama'r Total 
Teater havde gjort det – sine deltagere gennem sine naturlige netværksberøringsflader 
og gennem projektaktiviteter, som var mere eller mindre skræddersyet til at udvikle sam-
arbejde med bestemte grupper eller miljøer.  

Et højdepunkt var totalteaterforestillingen Overlever Twist i juni 1992. Det var et højde-
punkt fordi det dannede rammen om mange og omfattende aktiviteter i en periode på 
flere måneder, samlede Sjakket organisatorisk og identitetsmæssigt, og med sit format 
demonstrede Sjakkets styrke såvel indadtil som udadtil. 

Forestillingen blev vist 10 aftener i et stort cirkustelt med plads til et par hundrede men-
nesker. Den rummede manuskriptgruppe, musikgruppe, dansegruppe, stunt/kampsport-
gruppe, skuespilgruppe og udsmykningsgruppe, foruden naturligvis grupper der arbejde-
de med scenebygning, lys & lyd, billetsalg, opreklamering o.m.a. 

Overlever Twist byggede løst på Dickens' fortælling af næsten samme navn og handlede 
om et gadebarns oplevelser i familien, på institution, i et misbrugs- og kriminalitetsmiljø, 
på en psykiatrisk afdeling – og sidst, men ikke mindst i Sjakket, hvor han endelig fandt 
nogle der kunne og ville være solidariske og han således var kommet 'hjem'. Manuskrip-
tet blev skrevet med udgangspunkt i de unges erfaringer, og det fastholdt, spejlede og 
udviklede den selvforståelse som selvhjælpsbevægelse for og med gadebørn, som var 
Sjakkets omdrejningspunkt.  

3.4.2. Sjakkets Aktivitetscenter  

Sjakket havde som nævnt løbende forgæves søgt om fast økonomisk tilskud fra Køben-
havns Kommune i form af driftsoverenskomst eller en fast entrepriseaftale, hvorefter 
Sjakket kunne godkendes centralt i forvaltningen og anbefales lokalkontorerne som for-
anstaltning for unge under §33. Socialdirektoratet ønskede ikke et generelt samarbejde 
med Sjakket, men udtrykte villighed til at overveje at indgå aftaler om enkelte unge, i 
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specifikt beskrevne strukturerede forløb. Anstødsstenen var på den ene side Sjakkets 
selvbestaltede karakter og styrke, som truede med at fratage Direktoratet socialpolitisk 
kontrol, samt dets uforandrede fastholdelse af ambitionerne om et døgntilbud til gade-
børn. På den anden side ønskede Sjakket ikke at give køb på sin deltagerstyring og sin 
åbne anonyme form, og turde ikke forpligte sig på de strukturerede forløb. Resultatet af 
forhandlingerne blev at Kommunen accepterede at langtidsledige, ungdomsgarantier og 
Ung i Arbejde i begrænset omfang kunne placeres i Sjakket. Der kom ikke en fast aftale 
om Sjakkets målgruppeunge i stand før ved Socialministeriets mellemkomst (og selv da 
skulle der gå et års tid før Sjakkets Aktivitetscenter faktisk blev anbefalet lokalkontorerne 
som foranstaltning). 

Generelt har forholdet mellem Sjakket og Københavns Kommune udviklet sig konstant i 
positiv retning lige siden Sjakket blev dannet. En afgørende faktor har været Sjakkets 
samarbejde med Døgnkontakten. Det lykkedes for Sjakket i løbet af sine første to år at 
efterhånden forene en solidaritet overfor de unge, som var kritiske overfor systemet inkl. 
Døgnkontakten, med en udstrakt positiv brug af Døgnkontakten, og omvendt anerkendte 
Døgnkontakten efterhånden Sjakket, først som udvidet selvhjælpsorganisering, siden 
som igangsættende kraft i lokalmiljøet. Det afgørende vendepunkt var formentlig en kon-
flikt omkring et par konkrete sager i 1993, hvor Sjakkets ressourcepersoner tog en vold-
som kritik fra Døgnkontakten om 'uprofessionel håndtering' til sig, og dermed viste en 
tillidsvækkende åbenhed, som gjorde det svært for Døgnkontakten at afvise deres ind-
sats.  

I aftalen mellem Københavns Kommune og Sjakket fra foråret 1993 beskrives foreløbig 
to aktivitetstilbud, nemlig Sjakkets Shop og Power Team, som skal tilbyde enkeltaktivite-
ter til de unge, men efterhånden fungere strukturende for dagligdagen 'som en helt al-
mindelig arbejdsplads'. Hvad der kaldes 'Døgnkontaktens case-manager' skal bistå og 
støtte Sjakket i at få kontakt med sagsbehandleren, som forventes at etablere en fleksi-
belt skræddersyet samlet handlingsplan for den unge. Den enkelte unge tænkes at indgå 
i et struktureret forløb i 4 faser: Visitation og tilkobling af kontaktperson, etablering af af-
tale med Sjakkets Aktivitetscenter og sagsbehandleren, et forløb i en struktureret hver-
dag, og endelig motivering til videre tilbud.  

Under forhandlingerne om denne aftale var mange af Sjakkets deltagere skeptiske over-
for om den kontrol, som blev installeret med bestyrelsen og med evaluator, og som under 
alle omstændigheder lå indbygget i den tidsbegrænsede finansiering, ville betyde enden 
på Sjakkets deltagerstyring og uafhængighed. Sjakkets beslutning om at tiltræde aftalen 
hvilede i høj grad på en vurdering af, at Sjakket ville kunne bruge projektets ressourcer 
meget suverænt og som afsæt for en fortsat socialpolitisk pression, bl.a. for etablering af 
tilstrækkelige døgntilbud til målgruppen. 

Det var – i overensstemmelse med målsætningen om brobygning, og samtidig som red-
skab til kontrol med projektet – centralt for Direktoratet, at de enkelte 'indskrevne' unge 
indgik i beskrevne målrettede pædagogiske forløb, der blev etableret i samarbejde med 
sagsbehandleren. Efter at forslaget om at Døgnkontakten kunne fungere som visiterende 
instans var faldet (se s. 67), måtte tilsynet med denne del af aftalen ske via den generelle 
dokumentation for metoder i bestyrelsen for Sjakkets Aktivitetscenter, samt ved at Direk-
toratet indskærpede kravet om en aftale om et struktureret forløb overfor lokalkontorerne, 
når Sjakket blev omtalt.  
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I praksis blev det sidste kun opfattet af sagsbehandlerne som 'et negativt signal', fordi 
realiteten var, at det primært var sagsbehandlerne, der havde svært ved at leve op til at 
arbejde tæt og fleksibelt med handleplaner. I bestyrelsen kunne Sjakkets repræsentanter 
løbende fremvise en pædagogisk ansvarlig, men altid helt konkret og personafhængig 
håndtering af de enkelte unge. På den måde kunne forestillingerne om struktureret hver-
dag og forhåndsfastlagte forløb ret uproblematisk forblive papirbeslutninger. 

I etableringen af personkredsen omkring Sjakkets Aktivitetscenter - bestyrelse og evalua-
tor – var hovedhensynet fra Direktoratet at finde personer, som var ansvarlige overfor 
målsætninger og styring, men som også vakte tillid i Sjakket og dermed kunne medvirke 
til en dialog. I praksis var det Sjakkets netværk, der blev trukket på. Formanden Jesper 
Langebæk var formand for Blågårdens Medborgerhus og havde haft Søren Magnussen 
tilknyttet en af dets afdelinger. Han kendte flere af Sjakkets folk fra tidligere politisk ar-
bejde og var erklæret positiv overfor Sjakkets arbejde i lokalområdet og dets socialpoliti-
ske profil og metoder. Lone Clausen og Klaus Henriksen tilhørte netværket af søsterpro-
jekter med tætte forbindelser til kredsen omkring Ama'r Total Teater. Oscar Plougmann 
havde allerede som embedsmand i Socialministeriet haft afgørende betydning for Sjak-
kets bevilling, og indtrådte nu, formelt som repræsentant for Kirkens Korshær, i bestyrel-
sen. Også da den lokale socialforvaltning senere blev repræsenteret, var det med Sjak-
kets forbundsfælle i familieafsnittet, den senere leder af Ungeteamet, Jens Ahm. Jeg selv 
blev bragt i forslag på baggrund af mit tidligere arbejde med Ama'r Total Teater og Bru-
gerservice, og først senere diskuteret med Tjek-Punkts bestyrelse. 

I Sjakket var der i den første periode stor skepsis overfor hvad der kunne opfattes som 
kontrol-elementerne i aftalen.  

Som evaluator tog det mig lang tid at overbevise de fleste (håber jeg) om, at selvom eva-
luering nødvendigvis også indeholder kontrol, så var jeg indstillet på et tillidsforhold til 
Sjakket, prioriterede kvalitative analyser og refererede ikke til Kommunen72. Jeg gik i lang 
tid under navnet 'Spion-Nissen'. Den største anstødssten var nok den anonyme registre-
ring af Sjakkets enkelte målgruppeunge, som jeg fik i stand (se s. 61 ff.).  

Da der i september 1993 blev indkaldt til møde i 'Styregruppen' for Projekt Gadebørn, 
vakte det stor bekymring i Sjakket: Dette begreb havde ikke været anvendt i forhandlin-
gerne med Sjakket (hvor man havde talt om 'udviklingfora'), og det var ukendt i Sjakkets 
Aktivitetscenters bestyrelse. Man så det som et forsøg på at ændre et partnerskabsfor-
hold til en hierarkisk struktur, og var mest indstillet på helt at afvise det, indtil det første 
konkrete møde overbeviste Sjakkets repræsentanter om, at Styregruppen ikke ville tage 
kompetence fra bestyrelsen. 

Som nævnt indgik case manageren ikke i aftalen om Sjakkets Aktivitetscenter udover 
som et tilbud om konsulentbistand fra Døgnkontakten. Som jeg beskriver i kap. 3.5.2 var 
Døgnkontaktens leder et helt år om at foreslå case managerens arbejdsfunktion, og i he-
le denne periode var man i Sjakket meget opmærksom på, at funktionen skulle forblive et 
tilbud, Sjakket kunne trække på efter eget skøn. 

                                            
72 Endnu i efterordet til Sjakkets bog om sig selv fra 1994 omtaler Benny Lihme mig som "Københavns 
kommunes udsendte evaluator på projektet". 
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Alt i alt lykkedes det for Sjakket at nedtone den direkte kontrol væsentligt, og få Direkto-
ratet til at satse på indirekte og bløde kontrolformer, med den faglige dialog i bestyrelsen 
som den mest afgørende. 

Sjakkets Aktivitetscenter var og forblev en samarbejdsaftale mellem Sjakket og Køben-
havns Kommune. Men det fremtrådte, især i begyndelsen, som en egen organisation 
med egne medarbejdere og sine egne to aktivitetsprojekter, nemlig Shoppen og Power 
Team. Hertil bidrog naturligvis den formelle – regnskabstekniske og kompetencemæssi-
ge – adskillelse mellem Foreningen Sjakket og Sjakkets Aktivitetscenter. Søren Magnus-
sen var som Sjakket faktiske leder 'født' koordinator (som det hed) af Sjakkets Aktivitets-
center, og bestyrelsen overlod i praksis til ham at udpege en administrator (det blev Sjak-
kets regnskabsfører) og at ansætte de 4 medarbejdere. Det betød at det underlagdes 
Fællesmødets myndighed. Man besluttede på Fællesmødet at ansætte ialt 5 personer (to 
delte en stilling), og tage deres ansættelse op til fornyet overvejelse efter et år. En sådan 
ansættelsesform ville Direktoratets repræsentanter ikke have anerkendt, men de rejste 
ikke spørgsmålet i bestyrelsen og accepterede den sidenhen.  

Dermed indgik Sjakkets Aktivitetscenters ressourcer i praksis i Sjakkets helhed, og Be-
styrelsen havde lagt en politik om at overlade interne forhold helt til Fællesmødet (formelt 
var det lederen). Men langt hen i projektperioden var man i bestyrelsen stadig opsatte på 
at finde ud af hvad i Sjakket der konkret 'hørte til' Aktivitetscentret. 

Med til at skabe et billede af et særligt, fysisk og organisatorisk eksisterende 'Aktivitets-
center' var også det forhold, at Sjakket i 1993 etablerede sig i to nye steder, som overfor 
bestyrelsen omtaltes som 'aktivitetsprojekter' under Aktivitetscentret, nemlig Shoppen og 
Power Team. Shoppen havde man allerede lejet sig ind i i foråret, mens de påtænkte 
lokaler til Power Team først kunne skaffes i slutningen af året efter en lang og vanskelig 
periode med forgæves forhandlinger om en kirkebygning i Møllegade. 

Shoppen 

Sjakket var i foråret 1993 en stor organisation. Selvom de næsten 200 deltagere i Over-
lever Twist var et højdepunkt i den pulserende rytme, som Sjakket ligesom forgængeren 
Ama'r Total Teater lever i mellem en afslappet dagligdag og en eksplosion i størrelse og 
aktivitetsniveau omkring de store udadvendte aktiviteter, så var lokalerne i Møllegade 
klart utilstrækkelige også i dagligdagen, også fordi der stadig kom nye unge til og viste 
sig nye ungdomsmiljøer som kunne tiltrækkes. Shoppen blev derfor først anskaffet, og 
Sjakkets Aktivitetscenter gav derefter den økonomiske mulighed for en længe tiltrængt 
udvidelse af rammerne. 

Disse anskaffelser skulle ikke vise sig at løse lokaleproblemerne. Sjakket har i hele den 
periode, jeg har kendskab til, haft utilfredsstillende lokaleforhold, hvadenten lokalerne har 
været for små, for store, eller på andre måder forkerte. Det er formentlig en nødvendig 
følge af projektformen – samtidig med at lokalerne er et afgørende middel til at skabe 
miljø, og netop fordi de er ret ubestemte og kan bruges til forskellige ting, så sprænger 
miljøet også løbende sine rammer. 

Tanken med Shoppen var – udover at den skulle fungere som en ny generel base for 
Sjakket – at den skulle tjene to formål. Dels skulle den være Sjakkets 'butik' i betydnin-
gen udstillingsvindue og kontaktformidlingssted, hvor man kunne komme ind fra gaden, 
uforpligtende, men med 'betjening'. Dels havde man (tildels som reaktion på Overlever 
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Twist-projektets uoverskuelighed) ønsker om at etablere "mere forpligtende, daglige akti-
viteter i mindre grupper", "med mere karakter af 'rigtigt' arbejde"73, og det var i høj grad 
denne strategi, der idémæssigt styrede Sjakkets store beslutninger i perioden. Shoppen 
skulle være en butik, der solgte ungdomskulturgenstande (T-shirts, plader, smykker 
m.v.), som tildels var produceret af de unge selv eller i miljøet omkring dem (bl.a. i sy-
værksteder m.v.). De unge skulle arbejde fast som ekspedienter. 

Udover butikken havde man planer om et 'kultur-crew', der skulle kunne levere totalløs-
ninger på kulturelle arrangementers lys & lyd, sceneopsætning m.v. Denne idé stamme-
de tilbage fra Ama'r Total Teater, hvor den i en kort periode blev realiseret og fungerede 
som selvstændigt projekt for nogle af de ressourcepersoner, som senere fortsatte i Sjak-
ket. Desuden en catering-virksomhed, som skulle kunne levere maden til møder, konfe-
rencer, kulturarrangementer m.v. En idé som er blevet taget op af flere projekter, bl.a. 
Økologiske Igangsættere og Projektkompagniet.  

Ingen af disse to idéer blev til noget. Selvom Sjakket mange gange med held har kunnet 
stille et 'kultur-crew' og enkelte gange leveret mad, så er der stor forskel mellem enkelt-
stående projekter og et mere fast 'firma' med løbende ordrer, organisation og faste ruti-
ner. Butiksidéen blev af samme grund også forladt igen (i denne form) allerede efter et 
par måneder. Men Shoppens funktion som kontaktformidlingssted har vist sin værdi. 
Uanset øvrige funktioner i lokalerne har det mest været her, de unge og andre er mødt 
op, for at spørge om et eller andet ubetydeligt der kan tjene som anledning, for at kigge 
forbi og se om vennerne er der, for at 'hænge ud' eller for at ordne et mere målrettet mel-
lemværende. 

Ved siden af kontaktstedet og det dertil hørende brug af lokalerne til rådgivning, møder 
m.v. har Shoppen vekslet mellem at fungere som værested og en mere målrettet anven-
delse af lokalerne. Måske er der også hvad dette angår tale om en nødvendig vekslen, 
som afspejler Sjakkets dialektik mellem åbent miljø og idébetonet aktivitet. 

Power Team / Power Gym 

Power Team blev også udtænkt som en forpligtende daglig aktivitet. Idéen var at have 
faciliteter til at møde de unge i deres interesse for kropslige aktiviteter som styrketræning, 
kampsport m.v. og samtidig også her danne base og kontaktsted. Power Team skulle 
udfolde 'maskuline' kulturformer og aktiviteter, overfor Shoppens mere 'feminine' udtryk 
(sml. s. 151), både i egne lokaler og i form af udadvendte arrangementer (f.eks. basket-
ball-turneringer) og udflugter (fisketure, overlevelsesture m.v.) 

Sjakkets Aktivitetscenter gav økonomi til at søge lokaler til projektet. Man havde i plan-
lægningsfasen, og i forventning om snart at finde lokaler, inddelt ressourcepersonerne – 
og dermed (i flydende overgange) også grupper/kliker af unge – efter hvilken af de to 
baser, de skulle arbejde med. Det gav en del frustration i den lange periode, der kom til 
at gå – næsten ½ år – før man endelig fandt et sted. Ikke kun fordi Shoppen var vold-
somt overbelastet og kaotisk (i perioder var der 30-50 mennesker ad gangen i lokalerne), 
men også fordi Power Teams deltagere ikke helt var hjemme og ikke rigtig kunne tage fat 
på deres projekter. 

                                            
73 Citater fra Sjakkets projektbeskrivelse fra foråret 1993. 
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I oktober fik Sjakket lokalerne på Nørrebrogade 56. I den periode, hvor man forsøgte at 
leje kirkebygningen i Møllegade, havde man dels erfaret Shoppens begrænsninger, og 
dels udviklet visioner om at få rådighed over en base, som kunne rumme store fælles 
aktiviteter såsom konferencer, teaterforestillinger og koncerter. Men i modsætning til 
Shoppen, som kunne tages i brug samtidig med at den blev istandsat, skulle lokalerne 
renoveres helt fra bunden. Det tog som nævnt helt til hen i 1995, før man kunne holde 
housewarming blot på én etage.  

Herefter fortsatte håndværksarbejdet på lidt lavere blus, indtil man købte Fabrikken på 
Skaffervej sidst i 1995 og fik nye og endnu større istandsættelsesopgaver at tænke på. I 
forsommeren 1995 kunne man åbne Power Gym på 2. sal. Udover et stort og veludstyret 
styrketræningslokale er der bad/omklædning, kontor og et slags lille venteværelse med 
sodavandsautomat. 

Da stedet den første lange tid ikke havde en defineret projektfunktion kom det til at hed-
de '56' eller bare 'lokalerne'. Det fungerede imidlertid straks som base og hænge-ud-sted, 
i begyndelsen på den måde at man sad på vakkelvorne havemøbler i den store sal på 4. 
sal midt i byggerodet, eller klemte sig sammen på kontoret, men mere og mere omfat-
tende efterhånden som istandsættelsen skred frem. Fællesmødet flyttede til '56' helt fra 
starten i oktober 93. 

Aktiviteter i 93-94 

Selvom Sjakket i efteråret 1993 ønskede at holde igen på de store samlede aktiviteter og 
etablere sig med en dagligdag i de nye lokaler, så var der på ingen måde tale om en ak-
tivitetsmæssig bølgedal – heller ikke som følge af at det ikke lykkedes at få de strukture-
rede og faste aktiviteter til rigtigt at fungere. Den påtænkte strategi blev snarere overhalet 
af en række andre initiativer og projekter. 

I denne periode løb allerede fire ret store arrangementer af stablen.  

Sjakket tog initiativ til hvad der ser ud til at blive en fast tradition på Indre Nørrebro, nem-
lig arrangementet 'Kend din Plads', som begyndte på Blågårds Plads. En weekend-
festival med boder, musik og underholdning. Grundkonceptet var at få pladsens negative 
elementer til at være drivkraft i at bruge pladsen til en positiv samling af lokalmiljøet. Blå-
gårds Plads var i det daglige domineret af to grupper. Dels de ældre bumser, og dels en 
løst sammenhængende ungdomsgruppe, som var involveret i hashhandel og andre kri-
minelle aktiviteter, og som brugte pladsen som mødested og hænge-ud-sted. Man havde 
med en vis succes iværksat et skurvognsprojekt for og med bumserne, med udgangs-
punkt i Medborgerhuset og i ressourcepersoner i bumsernes eget miljø. Men gruppen af 
unge var en mere vanskelig sag, de var mere krævende og skræmmende, og det var et 
større og mere forgrenet miljø. Ungdomsgrupperne på og omkring Blågårds Plads har 
hele perioden været en af Sjakkets og Sjakkets Aktivitetscenters vigtigste arbejdsfelter.  

Sjakket havde i sommeren 1993 en god kontakt til dele af det kriminelle ungdomsmiljø. 
Det lykkedes at rekruttere et par af de ældre og toneangivende fra miljøet ind som res-
sourcepersoner i Sjakket, og samtidig gøre Shoppen til en af gruppens kontaktsteder.  

En del af gruppen var lidt ældre og lidt mere kriminelt belastede, og man vurderede i 
Sjakket at de var for stor en mundfuld at tage ind, også af hensyn til de forskellige andre 
grupper af unge man arbejdede med. Til gengæld var en Sjakkets ressourcepersoner på 
den tid, kaldet 'Lange', meget opsat på at arbejde med den gruppe. Han var udstatione-



 

172                                                                                                          Morten Nissen 

Sjakkets historie 

ret i Sjakket fra Vridsløselille statsfængsel på en langtidsdom og politisk aktiv i foreningen 
KRIM. Han var med til at søsætte projektet Bull's Eyes i samarbejde med Med-
borgerhusets formand Jesper Langebæk og den lokale ressourceperson Finn Øster-
gaard, som bl.a. også havde deltaget i skurvognsprojektet.  

Bull's Eyes var en klub for kriminelt belastede voksne unge i kvarteret. Projektet var selv-
stændigt og finansieret i en kort periode fra Folkeoplysningsmidler (5% puljen), men det 
begyndte som initiativ fra Sjakket, kunne etableres i kraft af Medborgerhusets deltagelse 
og på lånte penge fra Sjakket. Den fungerede selvstyrende som hænge-ud-sted med 
dart, billard m.v., og blev enkelte gange også anvendt som mødelokale for forskellige 
aktiviteter i netværket. Klubbens vigtigste fortjeneste var nok at danne base for initiativet 
til Ung i Parken-projektet (se nedenfor). 

Kend din Plads var som sagt ikke alene et initiativ i forhold til den kriminelle ungdoms-
gruppe på pladsen. Det var samtidig led i den udvikling af samarbejdet på Indre Nørrebro 
omkring sociale problemer, som Sjakket og Sjakkets Aktivitetscenter igennem hele sin 
projektperiode har været en de væsentlige drivkræfter i. Såvel Kend din Plads-traditionen 
som samarbejdsforholdene omkring den fortsatte de følgende år. 

Den anden store aktivitet i efteråret 1993 var et stort kulturarrangement, en HipHop-
festival på Enghave Plads, som skulle være startskud for en kampagne mod ryge-heroin 
blandt unge. Også her har vi at gøre med starten på en længere historie, som jeg kom-
mer tilbage til nedenfor – nemlig historien om Sjakkets arbejde på forskellige planer med 
(dvs. mod) unges stofmisbrug. Men HipHop-festivalen i sig selv var typisk for Sjakket på 
den måde, at man, på basis af Sjakkets egne ressourcer, men i samarbejde med andre – 
og som led i udviklingen af et sådant samarbejde – på én gang rekrutterer ressource-
stærke unge og laver opsøgende (eller måske op-sugende) arbejde i forhold til grupper 
af unge, som man vurderer har brug for hjælp. Og også på den måde, at omdrejnings-
punktet er en socialpolitisk offensiv med sikker fornemmelse for mediebilledet. I dette 
tilfælde var Sjakket med til at sætte en dagsorden for en voksende problembevidsthed 
omkring de bredere misbrugsproblemer blandt unge. 

Det tredie store kulturarrangement var Julemarkedet, som dette år blev afholdt i Den Grå 
Hal på Christiania. Julemarkedet var primært et marked, hvor man kunne komme forbi og 
købe diverse genstande fra Sjakkets kulturkreds – naturshampoo, smykker, tøj, m.v. – og 
få kontakt med Sjakkets rådgivning. Dertil viste man også gøgl og gadeteater i mindre 
omfang. 

Den fjerde store aktivitet var diskoteksaftener arrangeret af målgruppeunge, nærmere 
bestemt især en enkelt, som kaldte sig Jackson efter et velkendt amerikansk forbillede 
(se også s. 265). Jackson's Diskotek løb af stablen 4 gange i vinterhalvåret 1993-94 i 
Medborgerhuset på Kapelvej. Det tiltrak mellem 100 og 200 unge til musik, dans og un-
derholdning, og blev den periode en form, hvori Sjakket fastholdt og udviklede sine fest-
aktiviteter, herunder arrangement, Security, lys og lyd osv. 

3.4.3. Rådgivning, narko og hashhoveder 

Rådgivning, og hvad man kunne kalde et samlet socialt behandlingsansvar for de enkelte 
unge, hørte ikke til aftalen omkring Sjakkets Aktivitetscenter. Men paradoksalt nok blev 
netop denne side af Sjakkets virksomhed udvidet og udviklet meget i kraft af Sjakkets 
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Aktivitetscenter, fordi der nu var ressourcer til at udvide Rådgivningsgruppen med de to 
Kontaktgrupper. Shoppens kontaktgruppe blev etableret i sommeren 93, Kontaktgruppen 
i '56' kom i gang i løbet af 94, men blev aldrig ligeså veletableret som den anden. 

Kontaktgrupperne var et organiseret led i rekrutteringen af nye ressourcepersoner. Bl.a. 
den omfattende vækst i året 1993 gav afkast i form af 15-20 nye eller delvist nye voksne 
unge, som ønskede at indgå i rollen som ressourcepersoner og på længere sigt rådgive-
re. Denne form for intern uddannelse af ressourcepersoner var som nævnt særdeles se-
riøs, men havde også en tendens til at reproducere en adskillelse mellem ressourceper-
soner og brugere.  

Sjakkets Aktivitetscenter spillede direkte en rolle for Kontaktgrupperne på den måde, at 
aftalen rummede kontaktpersoner, som skulle danne led mellem den unges aktivitet i 
Sjakket og hans/hendes sag i det sociale system, bl.a. fordi forvaltningen ønskede at 
kunne samarbejde med bestemte navngivne ressourcepersoner, men ikke ønskede at 
blåstemple Rådgivningsgruppen, som ellers netop var indrettet bl.a. til det formål. I den 
første periode var det også tanken internt i Sjakket, at kontaktpersonerne skulle være 
tilstede i den unges daglige aktiviteter og således forbinde aktiviteterne med Rådgiv-
ningsgruppens mere almene hjælp til den enkelte. Det skulle være en mere afgrænset 
relation, som man kunne få supervision til i Kontaktgruppen af de mere erfarne rådgivere. 
I praksis blev det imidlertid, som nævnt, ikke ad denne vej, afgrænsningen blev foretaget. 

Narkobehandling og et hus på landet 

Afgrænsningsproblemet stillede sig på en særlig måde i efteråret og vinteren 1993-94, 
fordi Sjakket i denne periode arbejdede med en gruppe på omkring 8-10 unge, flest kvin-
der, som var stabile heroinmisbrugere. Misbrug af forskellig slags har hele tiden været en 
vigtig social problematik i Sjakket. Men på det tidspunkt var der tale om unge, som blev 
defineret og definerede sig selv som behandlingskrævende i den forstand, at man søgte 
efter muligheder for afgiftning og for nogles vedkommende også efterfølgende døgnbe-
handling. 

De faste heroinmisbrugere havde svært ved at bruge Sjakkets aktiviteter, fordi deres til-
værelse var så domineret af stofferne og af prostitution og kriminalitet. De fleste af dem 
forblev i realiteten potentielle Sjakket-deltagere, som i perioder optog rådgivernes tid og 
energi, men ikke rigtig kom ind i Sjakket (se f.eks. Pias historie s. 278 ff.). Andre fik man 
mere fat i, for nogle fordi de kom ind i Sjakket inden deres misbrugsproblem blev domi-
nerende. Man stødte her ind i de problematikker i forholdet mellem behandlingssystemet 
for stofmisbrugere og de unge misbrugere, som jeg beskriver i kapitel 3.5.3. Oplevelsen 
var i Sjakket – ligesom i Tjek-Punkt i den samme periode – at det var svært at finde rele-
vante behandlingsmuligheder til de unge. 

Mens Sjakkets rådgivere løb behandlingssystemet på dørene sammen med de unge, 
voksede de indbyggede modsætninger i arbejdet frem. Sjakkets grundprincip om at kun-
ne rumme alle unge og møde dem hvor de er blev udfordret af de vanskeligheder, som 
var forbundet med at have Shoppen tidvist domineret af stofpåvirkede unge. I foråret 
1994 havde man store diskussioner mellem tilhængere af en regel om, at stofpåvirkede 
skulle følges på café eller et andet sted fremfor at påvirke Shoppen, og andre, som men-
te at de skulle accepteres som de var ligesom andre. Diskussionen fandt aldrig en ende-
gyldig konklusion. I praksis løstes problemet gradvist ved at Sjakket efterhånden nedto-
nede engagementet i denne gruppe af unge. 
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Et andet problem var at misbrugerne slugte rådgivernes energi og trak den væk fra Sjak-
kets aktiviteter og dagligdag, uden at man kunne se oplagte resultater. Den store barriere 
viste sig for rådgiverne som behandlingssystemets manglende kapacitet og villighed til at 
stille op med relevante tilbud til de unge. Københavns Kommunes eneste afgiftningsinsti-
tution, Pumpehusvej, viste sig i praksis ikke at kunne bruges af alle, fordi den med sin 
'pakkeløsning', karantæneregler, dens krav om indordning og dens lukkede miljø stødte 
mange unge fra sig. Det var typisk vanskeligt at få sagsbehandlere, distriktscentre og in-
stitutioner til at omstille handleplaner i det nødvendige tempo. Og det var endelig vanske-
ligt at finde behandlingsinstitutioner som var forbundet ideologisk med Sjakket sådan at 
den unge kunne hjælpes kontinuerligt og et samarbejde kunne bygges op. Typisk for 
Sjakkets arbejdsform fandt man samarbejdspartnere gennem netværksforbindelser – 
f.eks. en far til en af rådgivernes venner – men de var for få, for specielle og for langt 
væk. 

Sjakket prøvede at påvirke behandlingssystemet via Døgnkontakten, og ved at deltage i 
KooMis-forum (se kapitel 3.5.3.), men i første omgang uden at finde lydhørhed for det 
synspunkt, at man kunne og burde stille flere og anderledes behandlingstilbud til rådig-
hed. 

Derfor var det en plan/vision i hele den periode, hvor man arbejdede med disse unge og 
uddannede sig74 i misbrugsbehandling, at finde et hus på landet, som skulle være en 
landlig forlængelse af Sjakket, danne ramme om en mere rolig og afsondret dagligdag for 
dem, der havde behov for det, måske med økologisk landbrug, og samtidig fungere som 
udflugtssted og kursusejendom for byfolket. Huset skulle således, typisk for Sjakket, tje-
ne flere formål samtidig, men en vigtig målsætning var at her skulle man kunne tage ud 
og afgifte misbrugere og bagefter tilbyde dem rekreation. Også mange andre unge kunne 
iøvrigt indimellem have behov for at komme lidt væk, og det har man hele tiden også 
brugt netværksressourcer til at hjælpe med. 

Drømmen om et hus på landet trak ud, mest af økonomiske grunde – Sjakkets Aktivitets-
centers ressourcer var jo bundet i byen, og Socialdirektoratet ville aldrig gå med til at 
støtte Sjakket i at lave egentlig døgnbehandling. En periode i sommeren 94 var man tæt 
på at købe et hus, men planen strandede på at ingen ressourceperson kunne eller ville 
flytte derud og stå for det. Inden da var planerne om narkobehandling i større stil forladt. 
Først og fremmest fordi de stabile heroinmisbrugere ikke kunne integreres i Sjakket og 
rådgiverne kørte død i arbejdet. 

Hashhoveder og småpædagoger 

Sjakkets oprustning og opkvalificering på rådgivningssiden, kombineret med en koncen-
tration om en gruppe af unge, som trak rådgiverne væk fra Sjakkets mere åbne og udad-
vendte aktiviteter, betød at der efterhånden skilte sig en gruppe af ressourcepersoner ud 
fra de øvrige deltagere. Efter at bl.a. samarbejdet med Døgnkontakten var blevet bedre, 
opfattede de sig selv og deres arbejde mere og mere på linie med hvad de så som det 
bedste af det professionelle sociale arbejde. De talte ofte mere om Sjakket som en for-
anstaltning, der udfyldte en nødvendig niche i systemet, end som en socialpolitisk udfor-
dring til det eller en bredere politisk bevægelse. For dem var rådgivning det afgørende 
udgangspunkt, og dagligdagen (mest i Shoppen) blev i høj grad set med de briller. De 

                                            
74 Dvs. man gjorde erfaringer og opsøgte viden relativt systematisk 
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lagde vægt på at der var en roligt miljø, som kunne tage godt imod nye målgruppeunge, 
og de betragtede de daglige aktiviteter som led i de enkelte unges psyko-sociale proble-
mer og udvikling. De trådte de målgruppeunge i møde som ’voksne’ – også på den må-
de, at de jævnligt klagede over at de udover al rådgivningsarbejdet også hele tiden skulle 
være dem der sørgede for at der blev ryddet op og gjort rent. 

Rekrutteringsvejen ind mod Sjakkets kerne gik i den periode gennem Kontaktgrupperne. 
Vejen ind i Sjakket fra bruger over deltager til ressourceperson gik umiddelbart betragtet 
over selverkendelse, autencitet og ansvarlighed. Idealer og en rekrutteringsform, som 
kendes fra terapeutiske bevægelser.  

Denne udvikling var bestemt ikke entydig for Sjakket som helhed, og den mødte mod-
stand. I første omgang mødte de mere terapeutisk orienterede rådgivere modstand fra 
en mod-klike, som talte både målgruppeunge og ressourcepersoner. De var anarkistisk 
indstillet, flest mænd/drenge, røg meget hash, og samledes omkring Action Team-
aktiviteter som paintball og miljøet omkring Bull's Eyes. Når det gik højt – og det gjorde 
det indimellem – kaldte de to grupper hinanden små-pædagoger og hashhoveder.  

I deres indbyrdes forhold dannede de to grupper til en vis grad nogle af de samme dy-
namikker, som kendes fra institutioners forhold mellem medarbejdere og klienter. Hvor 
'småpædagogerne' så 'hashhovederne' som indfanget i et misbrug, som de ikke kunne 
styre, og som kom til udtryk i fornægtelse af problemet og generelt kortsigtede holdnin-
ger, så syntes 'hashhovederne' at 'småpædagogerne' var rigeligt formynderiske busse-
mænd, der havde misforstået hvad Sjakket gik ud på. Der udfoldedes en kamp om, hvor-
vidt Sjakket skulle have en regel om rusmiddelforbud, og hvordan den skulle administre-
res, og der udspillede sig de karakteristiske små 'julelege' omkring hvordan virkeligheden 
så ud. Formentlig havde begge grupper fat i en lang ende – på den ene side kunne Sjak-
ket i perioder have meget svært ved at fastholde et tilstrækkeligt ansvar for nogle af sine 
deltagere, især misbrugerne, og på den anden side var der ved at etablere sig en adskil-
lelse mellem rådgivere og deltagere, som stod i modsætning til Sjakkets lokalkulturelle 
organisationsform. Formentlig talte hver af grupperne ikke mere end måske 7-10 menne-
sker ud af de måske ialt 50, som kom i Sjakket til daglig – men de tegnede en af Sjakkets 
tydelige kontraster op, og gav dermed også et indtryk af problematikken omkring integra-
tion af socialfaglighed i en selvhjælpsorganisering (se også s. 310 ff. og Nissen, 1998/b). 

No Hope With Dope 

Lige fra begyndelsen opstod med jævne mellemrum i Sjakket idéer om udadvendte soci-
alpolitiske og ung-til-ung-baserede kampagner om misbrug. Det blev i Sjakket betragtet 
som en god idé, både fordi man stødte på mange unge misbrugere, og fordi man anså 
misbrugskampagner som gode måder at profilere Sjakket og dets ung-til-ung- eller hjælp-
som-selvhjælp-filosofi.  

I perioden fra 1993 til 1996 var det mest omfattende forsøg en aktivitetsgruppe med nav-
net No Hope With Dope. Projektet blev undfanget sidst på efteråret 1994 og sat i gang 
med en stor fest i den Grå Hal på Christiania i januar 1995. Festen kulminerede bl.a. i en 
tale af Søren Magnussen, hvor alle blev opfordret til at melde sig til en bevægelse mod 
rygeheroin og andre hårde stoffer blandt unge. Over 70 unge, heraf mange, som Sjakket 
ikke kendte, meldte sig til. Desværre gik listen med navnene tabt, hvilket satte projektet 
tilbage nogle måneder. Omkring sommeren 1995 kom aktiviteten i gang igen ved hjælp 
af en stor hvervekampagne med trykte plakater og foldere, og et års tid frem udgjorde No 



 

176                                                                                                          Morten Nissen 

Sjakkets historie 

Hope With Dope en relativt fast aktivitetsgruppe, som primært stod for foredrag og arran-
gementer, men som også i et vist omfang integrerede rådgivning. 

I forhold til problemerne omkring narkobehandling og omkring hvordan man internt i 
Sjakket håndterede rusmidler, så var disse projektaktiviteter en helt anden vej ind til 
spørgsmålet om misbrug. At aktiviteter med en så pessimistisk overskrift viste sig at være 
den mest levedygtige måde at gå til problemet siger meget om Sjakkets forhold til rus-
midler og misbrug. Håbet og mulighederne ligger ikke i stoffet selv, eller i arbejdet med 
den enkeltes stofmisbrug. Det ligger derimod i den udadvendte politiske kampagne, hvor 
spørgsmålet om 'de unges' misbrug bliver håndteret i en mere praktisk og generaliseret 
sammenhæng. I denne sammenhæng udfolder der sig så også en erfaringsdannelse og 
bearbejdning af de enkelte unges forhold til rusmidler. Men for at kunne mobilisere til 
denne aktivitet måtte man altså begynde med at afvise og udstøde de aktive misbrugere 
som håbløse. 

No Hope With Dopes grundlag var unge med egne erfaringer – de fleste havde haft eller 
havde misbruget tæt på (søskende, forældre, kærester), nogle havde egne erfaringer, 
også med hårde stoffer. Der var personlige forbindelser til foreningen NA (Narcotics 
Anonymous), som senere lejede sig ind i Shoppens store lokale. Den forbindelse gjorde 
også sit til afgrænsningen overfor aktive misbrugere, selvom hverken No Hope With Do-
pe eller Sjakket som helhed identificerede sig med NA-filosofien som helhed, og selvom 
NA blev betragtet som en forening for voksne, forhærdede misbrugere i kontrast til Sjak-
kets arbejde med de unge.  

De konkrete baggrunde for, at No Hope With Dope fadede ud som aktivitetsprojekt fra 
foråret 1996, er ikke så indlysende. En faktor var nok Sjakkets begyndende spredning og 
opdeling og det deraf følgende problem med at skaffe ressourcepersoner til at bakke ak-
tiviteten op. Men jeg tror også, at historien om hvordan arbejdet med misbrug i Sjakket 
på én gang var utrolig nærliggende og utrolig vanskeligt, rummer nogle mere generelle 
problemer omkring Sjakkets selvhjælpskarakter, som også ramte No Hope With Dope 
(se også s. 310 ff.). 

3.4.4. Sjakkets spredning på Nørrebro 

Sideløbende med historien om vanskelighederne i misbrugsarbejdet forandredes Sjakket 
imidlertid i en anden retning. Samarbejdet med grupper af unge, især omkring Blågårds 
Plads, og med en række af de institutioner og personer, som havde med dem at gøre, 
var begyndt allerede tilbage i tiden før Aktivitetscentret, og i 1994 tog det for alvor fart, 
især med aktiviteterne Ung i Parken, Unge på Pladsen og Lommepengeprojektet. 

Som beskrevet s. 126 bevæger Sjakket sig i en rytme mellem samling og spredning. Den 
udvidelse af rådgivningsarbejdet og etablering af hjemme-baser, som ressourcerne blev 
brugt til fra 1993 og frem, trak på og forstærkede også en aktivitetsmæssig og identitets-
mæssig samling af Sjakket. Adskillelsen mellem rådgivere og brugere, som var ved at 
danne sig, var i og for sig et udtryk for denne samling. Sjakkets lokalkulturelle karakter er 
hele tiden afhængig af den made, hvorpå 'brugerne' inddrages som ressource-personer i 
den socialpolitiske flade udadtil og selvstændigt bidrager til at omdefinere Sjakket. Så 
snart Sjakket bliver noget 'givent', gendannes adskillelsen mellem hjælpere og hjulpne.  
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I foråret 1994 havde jeg selv (blandt flere) i Sjakket rejst problemet i form af et spørgsmål 
om, hvordan kontaktgrupperne kunne passes ind i den deltagerstyrede organisation - 
med udgangspunkt bl.a. i de målgruppeunges modvilje mod deres lukkede og selvsup-
plerende arbejde. Men jeg havde også fulgt arbejdet med Kend dine Pladser i forsomme-
ren. Her havde jeg med egne øjne set Shoppen som centrum for et dynamisk opsøgende 
miljøarbejde. Jeg blev derfor alligevel temmelig overrasket, da Søren Magnussen på et 
Fællesmøde i august 1994 rejste problemerne. 

Han har selv sat punktet 'Shoppen' på. Da vi når til det, går han ud og henter en halv 
snes målgruppeunge og ressourcepersoner, som står ude i køkkenet og snakker. Så 
lægger han ud - på sin vanlige barske måde (rekonstrueret fra mine observationsnoter): 

"Jeg synes det går ad helvede til. Tingene kunne ihvertfald gøres meget bedre. Som det er 
nu, er Shoppen en institution – 10-20 mennesker sidder og hænger, mens ressource-
personerne farer rundt og rydder op og skælder ud. Vi har skabt pædagoger og klienter. Og 
der er for få under 18 år. Det kan vi selvfølgelig skide på – men det er jo egentlig dem under 
18 år, vi har lyst til at lave noget for. Lommepengeprojektet og arbejdet på Christiania er OK, 
men det er ikke nok. Jeg har lyst til at arbejde med de 14-18-årige, og til at Shoppen ikke 
skal være et hænge-ud-sted Jeg har faktisk hørt om unge, der ikke tror på at Sjakket kan 
hjælpe – det ser for kaotisk ud og er alt for slapt. De to grupper der nu er i Shoppen tapper 
hinandens energi. Det er spild af ressourcer – de ressourcepersoner vi har skal meget helle-
re ud på gaden og lave noget opsøgende arbejde! Jeg foreslår at vi nedlægger værestedet 
og så lader cykelværkstedet være der, og Søren Økos kontor. Og så lommepengeprojektet. 
Og vi skal også diskutere personer! Ikke kun i Rådgivningsgruppen og Kontaktgruppen! Skal 
Frede og Nuller sidde og hænge i Shoppen, eller skal de tørre deres røv selv?” 

Søren får modspil: Der er dem, der mener at man må tage udgangspunkt i de folk, der 
er, og at Sørens forslag betyder at man hopper fra sted til sted, flygter fra problemerne i 
stedet for at tage ved lære af dem. Selvom man karakteristisk nok til en vis grad når til 
forståelse på mødet, er det også et udtryk for, at Søren her begynder at gå egne veje. 
Han melder sig ud af kontaktgruppen og træder fra som ansvarlig ressourceperson i 
Shoppen. I stedet bruger han sine kræfter på det lokalmiljøarbejde, som jeg fortæller om i 
det følgende, for til sidst i efteråret 1995 at hellige sig det helt, i form af projektet 'De vilde 
Unge'. 

De kræfter, der trak Sjakket udad mod de unge på Blågårds Plads, var flere. For det før-
ste altså den indbyggede modsigelse i Sjakkets lokalkulturelle identitet og de konflikter, 
som en videre samling og udvikling i retning af adskillelse mellem rådgivere og brugere 
ville indebære. For det andet hensynet75 til Sjakkets relation til Københavns Kommune. 
Den konstante offensive udvikling af nye aktiviteter, inddragelse af nye målgruppeunge 
og formulering af nye krav til kommunale og andre samarbejdspartnere er Sjakkets vig-
tigste strategi til sikring af sin selvstændighed. Presset fra kommunen var dels et 
spørgsmål om, at Sjakket strategisk ønskede nye alliancepartnere for at vende en usik-
ker og tøvende samarbejdspartner til en mere stabil, dels også at Direktoratet bevidst 
holdt guleroden et stykke ud fra Sjakkets næsetip for at udnytte Sjakkets evne til at sætte 
bevægelse i tingene lokalt76. Fra Direktoratets perspektiv var der stadig ingen grund til at 
støtte at Sjakket udviklede en slags amatør-terapeutisk institution, og modtrækket så ud 
til at være at tvinge Sjakket til at tage stadig nye initiativer udadtil. Særligt i forhold til nar-

                                            
75 Om begrebet hensyn  i projektudvikling, se Nissen & Clausen, 1997 
76 “Sjakket skal ikke have for mange penge!” udtalte en af Direktoratets embedsmænd 
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kosystemet var vejen spærret af bl.a. de interne kompetenceafgrænsninger mellem afde-
lingen for Børn og Unge og afdelingen for Særlige Grupper i Socialdirektoratet.  

Mens man altså kørte fast overfor Vesterbro-misbrugerne og narkosystemet, havde man 
held med de hel- og halvkriminelle ungdomsgrupper på Indre Nørrebro og med at invol-
vere samarbejdspartnere i lokalmiljøet. 

Det bydækkende Sjakket 

I løbet af 1994 var Sjakket dog i princippet bredt orienteret mod hele byens unge. Sjakket 
tog som nævnt initiativ til projektet Don’t Fight Parties, som frem til 1996 fik støtte fra Kul-
turby 96. Idéen med dette projektinitiativ var at arrangere kulturbegivenheder i tæt sam-
arbejde mellem ungdomsgrupper, som ellers kunne være eller var på kollisionskurs med 
hinanden. En del af konceptet bestod i at arrangementerne skulle finde sted i forskellige 
bydele og appellere til de ungdomsgrupper, der holdt til i dem. I 1994 indgik det som en 
del af Kend Dine Pladser; i 1995 løb to arrangementer af stablen, dels i Skate Zoo på 
Amager, dels i Norvestkvarteret. I 1996 var man tilbage på Nørrebro i Hans Tavsens 
Park. Disse arrangementer gav en slags afkast i form af netværksforbindelser blandt nye 
grupper af unge, men de var ikke – udover netop de dele som inddrog unge fra omkring 
Blågårds Plads på Nørrebro – i sig selv på nogen afgørende måde med til at udvide Sjak-
kets målgruppe. 

Udover disse Don’t Fight Parties gjorde man især fra foråret 1994 og et år frem forsøg på 
at udvikle aktiviteter og mobilisere unge på Christiania. Mange af Christianias unge var 
og er nærliggende for Sjakket kulturelt, og der har igennem hele Sjakkets levetid været 
en forbindelse. Christiania er en vigtig faktor på det københavnske landkort over de un-
ges, og især (men ikke kun) de udsatte unges, hverdagsliv. En række af kliker-
ne/grupperne blandt både de unge og de lidt ældre ressourcepersoner i Sjakket var for-
bundet meget direkte med folk på Christiania. Søren Magnussen indgik bl.a. i bestyrelsen 
for Herfra og Videre (HOV). 

Sjakkets forsøg på at udvikle arbejdet på Christiania begyndte for alvor med Julemarke-
det 1993 og kulminerede med det store anti-junk arrangement i den Grå Hal i januar 
1995. 

Generelt var forsøgene på at række ud til ungegrupper i andre bydele kun en betinget 
succes. Det viste sig med særlig tydelighed i Christiania, hvordan der selv med temmelig 
optimale kulturelle berøringsflader og netværksforbindelser alligevel er grænser for, hvor 
langt en lokalkulturel organisation som Sjakket kan sprede sig. Som jeg vil vende tilbage 
til nedenfor i historien om Sjakkets Fremtidsfabrik, så forudsætter en væsentlig udvidelse 
og knopskydning af netværket fra et vist punkt en tilsvarende udvidelse af de ressourcer, 
som er bundet til organisationen. I modsat fald kan spredningen ikke vendes til en sam-
ling, og organisationens sammenhængskraft og identitet svækkes, hvilket igen viser sig i 
opløsningstendenser på forskellige planer.  

Konkret var der i forhold til Christiania tale om, at Sjakket besluttede at prioritere ressour-
cepersonernes kræfter på Nørrebro, især da samarbejdet her udviklede sig og viste sig 
alene at kunne bære Sjakkets offensive udvidelse af målgrupper overfor Direktoratet. Til 
den historie hørte også, at nogle af de ressourcepersoner, som skulle have været rekrut-
teret ind og bære ansvaret i Christiania, ikke helt kunne klare det. Et eksempel er tabet af 
de tilmeldte navne til No Hope With Dope (se s. 175). Disse interne problemer er blot et 
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andet udtryk for at Sjakkets gendannelse som lokalkulturel organisation – med en 'sur-
dejg' af ressourcepersoner – ikke helt kunne følge med i det tempo, som hensynet til of-
fensiven overfor og sammen med Direktoratet tilsagde. 

Pladsen  

Den mest betydningsfulde del af Sjakkets spredning fandt sted på og omkring Blågårds 
Plads. Udviklingen af dette arbejde var oplagt af mange grunde. 

For det første fandt Sjakket vigtige positive samarbejdspartnere her. Medborgerhuset og 
(fra januar 1994) socialcentret Blågård var repræsenteret i bestyrelsen for Sjakkets Akti-
vitetscenter, og senere udvikledes en række samarbejdsrelationer omkring de unge på 
pladsen, således til Døgnkontakten, Askovgårdens Ungdomsklub, Blågårds Kirke og flere 
andre. 

For det andet var Blågårds Plads af geografiske og arkitektoniske grunde blevet et sam-
lingssted for grupper af udstødte eller udsatte unge, herunder også handel med hash og 
periodevis andre stoffer. I kraft af pladsens centrale placering i lokalmiljøet opnåede den 
efterhånden status som problemsymbol af den slags, som typisk kan blive omdrejnings-
punkt for lokalt socialt arbejde med unge, fordi det kan samle så forskellige interesser 
som beboerforeninger, socialarbejdere, handelsstandsforeninger, politi og ikke mindst 
medierne og dermed lokale politikere. 

For det tredie var der i Sjakket gode muligheder for knopskydning af netværket, både i 
form af ressource-personer og målgruppeunge. Sjakket kunne gå ind og blive en ny ud-
formning eller samlingssted for en iøvrigt lidt svævende lokalkulturel strømning, som 
imidlertid havde potentiale til at danne indfaldsvinkel til såvel ressourcepersoner som 
målgruppeunge omkring Blågårds Plads. 

Kontakterne udvikledes som nævnt allerede omkring Kend Din Plads i 1993, siden ved 
hjælp af Power/Action Team aktiviteter, Bull’s Eyes, og ved at nogle af de unge fra plad-
sen begyndte at bruge Shoppen som base og blev inddraget i Sjakket med lommepenge 
og i forskelligt omfang ansvar som ressource-personer. 

Rami interviewes som en af de vigtige ressource-personer omkring Sjakket  i 1996, hvor 
han ser tilbage på tiden op til omkring foråret 1994. I det følgende vil jeg bruge Ramis 
historie som indfaldsvinkel til Sjakkets77. 

Kunne du ikke starte med at sige noget om, hvordan du lærte Sjakket at kende, altså sådan 
tage det fra starten af, så? (...) 

Jo, altså - det startede med i - jeg tror det var starten af  ‘90erne - begyndte vi at komme 
omkring Blågårds Plads 

Hvem er ’vi’? 

Det var en gruppe hovedsageligt 2. generationsindvandrere, som havde kommet i byen, og - 
Rådhuspladsen, altså fra - blev rykket rundt til forskellige steder, ikke. Men - omkring starten 
af ‘90erne, så blev gruppen opløst. Det var en stor gruppe, som der havde været ballade 
med i flere år, omkring Warriors osv., ikke altså - hvad de blev kaldt. Men altså, det hed vi 
ikke, eller var noget, eller - men vi var bare en stor gruppe, som ikke havde noget at lave, og 

                                            
77 Min båndoptager svigtede desværre, så en stor del af den følgende historie er rekonstrueret fra mine 
noter. 
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mødtes inde i byen (...) Vi var ligesom den 2. generation (af gruppen, som altså ikke hed 
Warriors ligesom den 1., MN). Men - altså vi blev rykket rundt, forskellige steder, ikke 

Hvorfor siger du I blev rykket - I rykkede ikke selv? 

Ja, fordi vi så - altså så stod vi nogle måneder på Rådhuspladsen - det var vores tilholdssted 
- så kom politiet, og så fik de fjernet os, og hvad var - og så fik vi tilhold mod at komme på 
Rådhuspladsen, ikke. Og hver gang vi kom, så fik vi en bøde. Så bagefter, så rykkede man 
ned på Gammel Torv, og så det samme skete dér. Og så rykkede man over foran Palads, 
og det samme skete dér. Så til sidst, så - Københavns Kommune havde fundet ud af, at der 
var lige et problem dér - så startede man i Nørrebrohallen, hvor man lejede nogle lokaler 
igennem SSP, og skolelærere rundt omkring, som hader os. Og de startede noget, der hed 
Dramaten … 

Dramaten var imidlertid kun åben til kl. 21, og derefter havde man så balladen. Nu blev 
hele gruppen af unge inddraget i opstarten af ungdomsklubben FUN og fra starten havde 
indflydelse. “Det var vores klub!”, siger Rami, som også fortæller at selvom de talte må-
ske 50-80 hårdt belastede indvandrere, så var de gode til at tackle konflikterne selv. Men 
da Rami og hans slæng blev over 18, blev de smidt ud af klubben. Det ødelagde fuld-
stændig det særlige tillidsforhold mellem de unge og klubben, og man stod tilbage med 
en helt almindelig ungdomsklub. 

Rami og hans venner kom nu på grillbaren Bus Stop og gruppen blev efterhånden 
spredt. Nogle af dem begyndte at komme på Blågårds Plads. For Rami, som havde til-
bragt de sidste 5 år andre steder i byen, var det en tilbagevenden til Indre Nørrebro, hvor 
han finder enkelte gamle bekendte, som dels er blandt de kriminelle på pladsen, dels har 
venner i Sjakket. Rami er nu inde i en livsstil, hvor han er ude med gruppen af unge og 
lave indbrud på 3 faste ugedage. Samtidig er han på vej ind i Sjakket. I første omgang er 
Sjakket en base og et pusterum. Et sted, som ikke er organiseret omkring de kriminelle 
aktiviteter, men som alligevel er deres eget. Rami får ungdomsgaranti og deltager i op-
bygningen og istandsættelsen af Bull’s Eyes. Han går sammen med en håndværker til 
daglig og får lært noget håndværk. Det betød meget for ham, siger han. Men han synes 
også, at lokalerne og mulighederne i Bull’s Eyes var for begrænsede, folk sad og røg 
hash hele tiden. Hvis man keder sig, så ryger man mere hash, og så skal der virkelig ske 
noget om aftenen.  

Men i sommeren 1994 kommer der mere fart på, først får han medansvar for Kend dine 
Pladser-festivalen i juni, og kort efter bliver han tilbudt en post som medarbejder på Ung i 
Parken-projektet. 

Ung i Parken 

Ung i Parken er startet op som initiativ med grundlag i Bull’s Eyes. Bull’s Eyes var oprin-
delig de lidt ældre og lidt for hårde drenge, som man ikke mente at kunne have i Sjakket, 
men det fostrede altså en lille surdejg af folk der kunne danne grundstamme i et nyt pro-
jekt, hvis indhold skulle være istandsætning af Hans Tavsens Park til folkeligt brug. Bull’s 
Eyes’ formand, Finn Østergård, fortæller om Ung i Parken - 

Ja. Og det der Bull’s Eyes, det udviklede sig så til det der berømte projekt, som der kommer 
nogen fra Hamborg og kigger på nu - i parken derovre. Det er jo allesammen nogen, der - 
noget der er udsprunget ovre fra Bull’s Eyes, det er allesammen nogen som har været med i 
Bull’s Eyes derovre, ikke.  Og det er noget, den kender du også- 

Altså Rami var også f.eks. med ? 
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Jaja, Rami, Jimmy, alle dem der arbejder derovre er med i Bull’s Eyes, ikke. Og der var no-
get vi fik at vide i sin tid af Jesper (Langebæk, MN), at nu skulle parken renoveres derovre, 
og så satte jeg mig ned med dem og snakkede og sagde “Hva’ så rødder, ska vi ikke lave et 
eller andet”, ikke.  

Og så fandt vi ud af “Jo, kraftedme”, nogle mountainbike-baner, og Rami har bil, mand - 
drøne rundt og fotografere nogle baner rundt omkring, vi fik sådan en håndværker med, jeg 
kendte, og han tegnede og de fotograferede. Og så gik vi  på Blågårdskontakt-møde, og de 
fik - Kriminalforsorgen og alle dem - de fik et chock, simpelthen, da de så Joe og de der dybt 
kriminelle knægte, som alle de socialarbejdere kendte og havde totalt opgivet - de sad og 
fremlagde et projekt og sagde “Så vil vi gerne have dem og dem og dem ansat”, ikke. Eller 
vi ku tænke os de var med, ikke. Og det er stort set blevet sådan som det er nu, ikke. Og 
derfor har det taget sådan en helvedes tid, fordi de havde - socialforvaltningen, de gled fuld-
stændig på røven, de anede ikke hvad de skulle gøre, nu kom der pludselig - det som de har 
gået og råbt og skreget på i mange år, at vi sku have - nedefra - og så kommer det pludse-
lig, og så aner de ikke hvad de skal gøre, vel.  

Men det har jo så igen udviklet sig til andre ting, vi har jo så fået fat i - det der så officielt hed 
Bull’s Eyes, det er så egentlig skrottet nu, fordi nu de fleste af dem, de - nogle af dem har 
fået børn, og nogle af dem har fået arbejde, og 13 af dem de går ihvertfald ovre i Parken, og 
ud af dem der er allerede en 6-7 stykker, der - de er ihvertfald begyndt at snakke om fremti-
den, det er - et kæmpe positivt skridt, ikke. 

Rami bliver i første omgang foreslået som medarbejder sammen med Joe, en af de an-
dre såkaldt 'dybt kriminelle', og da Joe faldt fra, blev Rami betænkelig. I stedet fandt man 
så Tcherning, som var håndværker og kendte Finn fra politisk arbejde, ligesom Rami og-
så kendte hans bror fra Dramaten. Rami slog til. 

For Rami var det nærmest en 'komet-agtig' karriere. Rami betragtedes fra begyndelsen 
som en mand med ressourcer og blev inddraget i ikke blot aktiviteter, men også medan-
svar og indflydelse. De flydende overgange mellem hjælp, deltagelse og selvhjælp, som 
er strukturelt indbygget i Sjakkets aktiviteter, og som for en 'miljø-ung' som Rami bliver 
endnu mere flydende, også hvad angår hvilke netværksforbindelser, der aktiveres, giver 
Rami muligheder for at udvide sin deltagelse, og det passer godt sammen med hans øv-
rige livssituation. 

Rami siger oftere og oftere at han ikke har tid eller gider gå med ud på indbrud, og han 
bliver også mere og mere nervøs for at blive opdaget. Til sidst holder de andre helt op 
med at spørge ham. I den samme periode blev Ramis kæreste, som havde haft svært 
ved at klare hans livsstil og som i perioder havde slået op med ham, gravid. Det slår ho-
vedet på sømmet, nu vil Rami stramme ballerne og være voksen. 

Rami har en dansk mor, men er vokset op hos sin tunesiske alenefar. Han har været 
vant til at klare mange ting selv, og sådan skal hans eget barn ihvertfald ikke have det. I 
modsætning til hvad han mener er en alt for liberal holdning i Sjakket, som kommer af en 
svaghed ved dansk mentalitet, tror han at "alle mennesker har brug for et spark i røven, 
så de kan se sig selv i spejlet”. I hans projekt, Ung i Parken, er de nok gået i den anden 
grøft, medgiver han. 

Ung i Parken-projektet fungerede i en skrøbelig samarbejdsrelation til det sociale system, 
især Socialcentret Blågård, som hele vejen igennem, lige fra store vanskeligheder i star-
ten med at få ansættelsen af medarbejderne på plads, har stået i et spændingsforhold til 
projektets mobile og selvorganiserede karakter. Den centrale stopklods er, at social-
centrene opererer med administrationen af veldokumenterede sager, mens projektet ar-
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bejder langt mere fleksibelt med deltagernes livssituation og netværksrelationer. Social-
centret vil have et hold sager gennem et forløb, der er planlagt i en byrokratisk proces, 
mens Rami (bl.a. på baggrund af sine erfaringer fra Sjakket) tænker Ung i Parken som et 
organisk miljø, der løbende inddrager deltagere efter behov. Rami er i foråret 1996, hvor 
Ung i Parken for en periode er de mest stabile bidragydere til arbejdet med at istandsæt-
te Fabrikken, ikke optimist.  

Lommepenge-projektet 

Ung i Parken-projektet inddrog de lidt ældre unge fra miljøet omkring Blågårds Plads, og 
det tog sit udspring i Bull’s Eyes. Som sådan lå og ligger det i udkanten af Sjakkets ar-
bejdsfelt, og det er karakteristisk, at konkrete muligheder og udfordringer, som sprænger 
Sjakkets rammer, ikke afvises som nogle andres ansvar, men derimod fører til knop-
skydning af en ny aktivitet og organisation, som stadig fungerer i Sjakkets netværk og 
indgår i den gensidige udveksling af ressourcer og forbindelser. Det samme gælder i den 
anden ende af aldersspektret Lommepengeprojektet.  

Som nævnt brugte Sjakket at give lommepenge til unge, som var tilknyttet Sjakket, også 
nogle som ikke havde formel tilknytning, fordi det gav de unge en mulighed for at skaffe 
en beskeden, men alligevel betydningsfuld, sikker indtægt, og derigennem kunne blive 
starten på et gensidigt forpligtende forhold.  

Ved starten af Blågårdskontakten i maj 1994 fremlagde Sjakket en projektidé, som skulle 
sætte lommepenge-princippet mere i system som en lokal 'job-formidling', der samtidig 
skulle inddrage de 14-18-årige omkring Blågårds Plads og desuden Askovgårdens Ung-
domsklub og Beboerforeningen Blågården i et tættere samarbejde. Projektet hentede 
bl.a. inspiration fra et lignende forsøg i 'Blæksprutte-projektet' i Avedøre Stationsby. Pæ-
dagogisk og socialt var hovedmålsætningen: 

“-At give de unge mulighed for at tjene lidt penge, hvilket måske vil afholde nogen af dem fra 
at begå berigelseskriminalitet. 
-At integrere de unge i lokalsamfundet, og dermed give dem en forståelse for, at et lokal-
samfund skal man værne om - ikke ødelægge. 
-At lade de unge møde voksne i lokalsamfundet som de før ikke ville kontakte, og dermed 
fjerne noget af den usikkerhed og angst, der ofte er mellem de unge og de voksne.” (fra pro-
jektbeskrivelsen). 

Projektet blev lanceret med en formel ansøgning i september 1994 og påbegyndtes i 
marts 1995 med en foreløbig 3 måneders bevilling fra Socialcentret Blågård. Inden da 
var der sket to ændringer i forhold det oprindelige oplæg. For det første havde man lagt 
sig fast på en lidt yngre gruppe, nemlig de 12-16-årige. Det skyldtes dels, at man vurde-
rede, at selve lommepengekonceptet i mere fast organiseret form ville appellere mere til 
de yngre, som endnu ikke havde en så udfoldet kriminel økonomi at trække på, og dels 
også, at man fra sommeren 1994 tog initiativ til særlige aktiviteter for de 16-18-årige un-
der navnet Unge på Pladsen; endelig fandt man det praktisk at holde aktiviteterne for de 
store børn/ yngre unge lidt adskilt fra Sjakkets øvrige aktiviteter. 

For det andet blev Socialcentret Blågården placeret som anpartshaver i projektet. Sjakket 
havde fra starten lagt op til at der måtte skaffes penge til igangsættelse af projektet, også 
selvom det skulle organiseres i Sjakkets Aktivitetscenters regi. Direktoratet meldte fra 
deres side ud, at der ikke centralt fra i forvaltningen ville kunne skaffes midler. I den før-
ste fase var Lommepengeprojektet led i et løbende tovtrækkeri mellem de parter om fi-
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nansieringen af nye tiltag. Sjakket havde allerede i januar meldt ud, at man rigeligt op-
fyldte aftalen i Sjakkets Aktivitetscenter, og havde brug for flere ressourcer til det generel-
le arbejde. Dette krav har været et fast punkt i dialogen mellem de to parter lige siden. 
Direktoratet har lige så vedholdende afvist en forhøjelse af rammen for Sjakkets Aktivi-
tetscenter. Sjakkets strategi blev heroverfor at hele tiden udvide og knopskyde aktiviteter 
og søge særskilte midler til dem. Til det var Direktoratets svar langt hen ad vejen, at net-
op denne stadige udvikling af aktiviteter i forvejen var Sjakkets Aktivitetscenters opgave, 
og at ressourceproblemerne måtte løses ved at lade andre tage over og videreføre ar-
bejdet i igangværende projekter, så der kunne frigøres ressourcer til nye tiltag. I Lomme-
pengeprojektets tilfælde fandtes en type af løsning, som begge parter kunne være tilfred-
se med: Kombinationen af brugbare idéer, behovet for lokale samarbejdspartnere og 
manglen på ressourcer begrundede at en trediepart blev inddraget finansielt og sty-
ringsmæssigt. Derved kunne Sjakket samtidig udvikle sit samarbejde med socialcentret, 
ligesom Direktoratet kunne bruge projektet til at få det lokale socialcenter mere på banen 
i det konkrete udviklingsarbejde.  

Det aktuelle projekt blev realiseret, og der blev fundet en formel (som jeg diskuterer 
nærmere i kapitel 4.6) for hvordan partnerskabssamarbejdet kan bruges som redskab i 
det sociale udviklingsarbejde, som rummer en dialektik mellem centrale og decentrale 
niveauer i forvaltningen. Men samtidig fortsatte tovtrækkeriet på et andet niveau. Direkto-
ratets intention var nemlig på længere sigt, at Socialcentret skulle kunne gå ind og vide-
reføre de aktiviteter og de netværk, som Sjakkets Aktivitetscenter havde sat i gang. Så 
kunne Sjakkets Aktivitetscenter frigøres til nye udviklingsopgaver, evt. i andre bydele. 
Mens Sjakket til gengæld fastholdt, for det første at lokalt socialt udviklingsarbejde er 
meget mere langsigtet og derfor ikke frigør ressourcer på så kort sigt, og for det andet at 
projekternes selvbestaltede karakter gav helt andre udviklingsmuligheder og kontaktfla-
der til de unge end en forankring i socialforvaltningen ville gøre. Denne diskussion nåede 
sit højdepunkt i sommeren 1995, hvor Sjakket først indædt argumenterede imod Direkto-
ratets pres i retning af at Sjakkets Aktivitetscenter skulle rykke mod Nordvest – for så 
pludselig at vende på en tallerken og købe Fabrikken. 

Lommepengeprojektet fik kontrakten på plads og fik trykt T-shirts hvor Socialcentret blev 
profileret som lokal udviklingsdrivkraft på linie med Sjakket, Medborgerhuset m.fl.  Det fik 
kontor i Shoppen, hvor de unge hver eftermiddag kom og blev sat i arbejde. Daglig leder 
blev Finn Østergård, som her fortæller: 

Så - hvordan ser det ud med Lommepengeprojektet nu? 

Ja - det kører godt! Vi fik bevillingen her den 1., først pengene her i fredags. Jeg har snak-
ket med beboerforeningen Blågården, som også var med til de møder i Døgnkontakten, 
hvor vi tog initiativ til de her ting. Og socialarbejderen derovre satte det i deres lokalblad, an-
noncen var i i week-enden, der er allerede kommet en hel masse henvendelser fra unge, 
hovedsageligt 2. generationsindvandrere, som gerne vil tjene sådan en 30-kroneseddel. Vi 
taget det stille og roligt i starten. Meningen er at vi skal ud til hr. og fru Jensen, men vi kører 
det op stille og roligt. Vi er ved at få lavet T-shirts hvor der står Lommepengeprojektet, Blå-
gården, Socialcentret og Sjakket og hvem der nu er med i det. Men allerede nu har vi ret 
meget arbejde til de unge. Det kommer bl.a. fra det grafittilort på trappegangene skal de va-
ske af, en hel del plakater skal de pille ned. Det er beboerforeningerne og en daginstitution 
(...) 
Ideen er at om en måned eller to når de der T-shirts og kasketter bliver kendt, så siger folk 
“Gud hvad faen er det for noget, har du set, de rødder har vasket vores trapper, hvor er det 
flot” - så vil vi køre kampagnen op og sige “Du kan s’gu også få lavet noget, hr. og fru Jen-
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sen, bare ring ned...” - vi har fået eget telefonnummer hernede. Det er kort fortalt det - det 
bliver en succes, det er der ingen tvivl om. Og vi kan på fat i så mange unge at vi må trappe 
lidt ned - vi må satse på dem der går lidt på en knivspids. 

Hvem er ressource-personer? 

Det er mig - og så prøver jeg at inddrage Petra og Hanne. Der har lige været et ordentligt 
hærværk i en lejlighed socialcentret sidder på - med tusher og alt muligt - der starter vi med 
at sende 4-5 unge over og vaske trapper ned 

De unge som ressource-personer? 

Jaja. Der er køkkenhaver ovre i beboerforeningen Blågården, en hel del er ældre pensioni-
ster der har dem, de har svært ved det, der skal graves have og laves plankeværker, og der 
har vi allerede nu en idé om en af de unge der kunne være ressource-person, hænderne 
sidder godt på ham. Han ku godt gå ind og styre det der, så siger vi OK, så får du en 10’er 
mere end de andre, og så sørger du for at vi får lavet det plankeværk, så bliver du sjakbejs, 
han er 17 år. Og så kræver det at jeg lige kommer og tager en sodavand to gange på en ef-
termiddag og ser hvordan det går. 
Min ven Poul er ansat i Blæksprutten - de har store erfaringer med et lommepengeprojekt - 
det var Poul selv med i i sin tid da han var på stoffer og alt muligt lort, han kommer også 
herinde om søndagen (til NA’s møder, MN), han har været clean i snart 2 år - det var ham 
der fik os på den idé med et lommepengeprojekt. Der er ingen tvivl om at det bliver en 
kæmpesucces, og den der 3 måneders bevilling skal nok blive forlænget. 

Og ganske rigtigt: Projektet tiltrak fra starten mange unge og levede fuldt op til forvent-
ningerne om udvikling af lokale samarbejdsrelationer. Det blev af alle parter beskrevet 
som en stor succes – bortset fra, at enkelte lokale klubfolk opfattede det som en ublu 
konkurrence, fordi de unge kendte projektet før pædagogerne og ikke havde tid til at del-
tage i klubaktiviteter som ellers78. 

Unge på Pladsen  

I sommeren 1994 ophørte en gruppe på 15-20 unge med at komme i Askovgårdens 
Ungdomsklub, hvor de indtil da havde tilbragt den organiserede del af deres fritid. De tog 
ophold på Blågårds Plads, hvor de hurtigt betragtedes som et potentielt vanskeligt, eller 
ligefrem eksplosivt, problem, både i sig selv og fordi de var ved at blive rekrutteret ind i 
gruppen af lidt ældre og hårdede belastede unge på pladsen, som man søgte at arbejde 
med i Bull’s Eyes. 

Til at begynde med blev de unge modtaget i Bull’s Eyes, hvor man hurtigt fandt på at ar-
rangere særlige aktiviteter for gruppen, såsom fællesspisning, paintball og skovture. Dis-
se aktiviteter var medvirkende til at puste liv i den del af Sjakket, som førhen blev kaldt 
'Power Team'. Power Team havde ellers i denne periode været forvandlet til de faste ak-
tiviteter i '56' med istandsætning af lokalerne og af Power Gym, og de mere udadvendte 
'maskuline' aktiviteter havde stået på lavt blus i en periode. At de unge kom i Bull’s Eyes 
var på den ene side en problematisk ramme, men på den anden side gav det de ressour-
ce-personer fra Sjakket, som stod for den side af Sjakkets netværk, en god mulighed for 
at opnå kontakt og sætte aktiviteter i gang. De gav Sjakkets arbejde med disse aktiviteter 
navnet ’Sjakkets Action Team’. 

                                            
78 Iflg. Socialdirektoratets pædagogiske konsulent Per Ludvig i referat af møde afholdt i Døgnkontakten om 
de unge på Blågårds Plads 23. juni 1995.  
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Sideløbende med aktiviteterne arbejdede ressourcepersonerne i Sjakket og Bull’s Eyes 
med at finde midler og samarbejdspartnere til et mere omfattende projekt i en mere vel-
egnet ramme. Rammer for dette formidlingsarbejde udgjordes af Blågårdskontakten og 
af Sjakkets Aktivitetscenter. Først og fremmest kunne man samarbejde med Askovgår-
den (ved Nina Hemmingsen), som vedkendte sig et fortsat ansvar for at finde velegnede 
rammer for arbejdet med disse unge, og som gik ind som partner til Sjakkets Action 
Team (ved Lange). Formidlet af bestyrelsen for Sjakkets Aktivitetscenter og af Direktora-
tets distriktsmedarbejder (Ludvig Hansen) formuleredes et “Projekt med de unge på Blå-
gårds Plads”, som fra december 1994 fik 30.000 kr. af ’Distriktsmidlerne’79 til en kombina-
tion af aktiviteter og kortlægning i en 3 måneders periode.  

I praksis blev det Lange og Finn Østergård fra Sjakket/Bull’s Eyes, der stod for de kon-
krete aktiviteter, mens Nina Hemmingsen og Ludvig Hansen fungerede som baggrunds-
gruppe.  

Jeg interviewede Finn Østergård i marts 1995: 

Unge på Pladsen - de skal også over i Bull’s Eyes? 

Ja. Der har vi i 3 måneder kørt ture for dem, med paintball og sådan noget, og vi har fået la-
vet en speciel boldklub, der kommer til at hedde Blågård. En der hedder Flemming i Med-
borgerhuset, vi fik opsnuset at de havde sådan en boldklub der hed Blågården, og de var 2 
hold. Vi har lavet 2 ekstra hold, med 17-18 unge, de er blevet meldt i DAI, og de starter træ-
ning nu her, vi har fået organiseret trøjer 

Hvad spiller de? 

Fodbold. Og det er kommet op at stå. (...) Jo, der er ingen problemer. Vi skal holde møde 
med dem (Medborgerhuset), fordi nogle af de unge 2. generationsindvandrere laver for me-
get larm, vi har indkaldt til møde. De kommer så fordi at det er os der indkalder til det. De 
kender ikke rigtig de mennesker i Medborgerhuset. 

Men de kommer? 

Ja, det fik de at vide sidste gang vi kørte gokart i søndags, hvis de ikke kom var det sidste 
gang de var med i aktiviteter. Og det vi skal snakke om er aktiviteter, så starter vi med at gi-
ve dem en ordentlig skideballe sammen med Jesper (Langebæk, MN) og fortælle dem at 
næste gang, dem der laver ballade næste gang får et par på hovedet og bliver smidt ud - al-
le de der ting - sådan en snak skal de have. 

På den ene side er projektet faktisk ved at få fat i de unge, ikke blot ved at arrangere ak-
tiviteter, men også ved at indvæve dem i de mere forpligtende relationer i lokalområdet. 
Men på den anden side blev det vanskeligt at sikre og fastholde ressource-personer til at 
drive og videreudvikle det. Efter de tre måneders forsøgsperiode var de to drivkræfter for 
travlt optaget andetsteds (hhv. i Lommepengeprojektet og i aktiviteter og problemer 
udenfor Sjakket). Man gik ind i en periode (i foråret 1995), hvor aktiviteterne lå brak mens 
der forhandledes om hvordan man skulle fortsætte arbejdet med de unge. Forvaltningen 
henholdt sig til en skriftlig evaluering af projektet, som Nina Hemmingsen skulle skrive, 
men som lod vente på sig. Fra Sjakkets side talte man for at genopstarte projektet, det 
måtte kunne lade sig gøre at evaluere det mundtligt, og man foreslog konkret en ny per-
son som bemanding. Direktoratets folk ønskede især at placere socialcentret i dette ar-
bejde, man var på dette tidspunkt i færd med at udvikle Blågårdens Ungeteam, som støt-

                                            
79 En pulje afsat centralt i Direktoratet til udvikling af aktiviteter for unge i Københavns klubdistrikter 
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tet af 10 mio. kr-puljen skulle arbejde på at nedsætte ungdomskriminaliteten i Indre Nør-
rebro. Ligesom i Lommepengeprojektet  blev Direktoratets strategi med at få socialcen-
tret på banen og overtage aktiviteter, som Sjakket havde sat i gang, udslagsgivende, 
trods Sjakkets argumenter om, at disse unge ville være meget følsomme overfor, om de 
havde med 'systemets' repræsentanter at gøre. 

I praksis blev arbejdet videreført dels ved, at Ungetemaets koordinator, Jens Ahm – som 
også havde fået sæde i Sjakkets Aktivitetscenters bestyrelse og fra starten havde haft 
gode samarbejdsrelationer til Sjakket – i en vis udstrækning henviste de unge til Sjakkets 
bilværksted m.v., og senere gennem projektet De vilde Unge.  

Thorsgade-drengene 

En anden illustrativ historie om hvordan Sjakket knopskød projektindsatser handler om 
’Thorsgade-drengene’. 

I august 1994 fik Søren Magnussen to besøg i Sjakket. Først lederen af en kommunal 
lejeplads i Meinungsgade, som berettede om problemer med en gruppe af 16-19-årige 
indvandrere, som havde lavet hærværk. Hun havde prøvet at tale med forvaltningen og 
med politiet, men ikke fået hjælp. Søren Magnussen kontaktede Carsten Stæhr Nielsen i 
Socialdirektoratet, som foranledigede et møde om sagen mellem de implicerede profes-
sionelle. Det aftaltes at man skulle se nærmere på området, men der skete ikke mere 
ved det i første omgang. 

Dernæst  af en 16-årig fyr, som havde fået anbefalet Sjakket af en af de unge fra Blå-
gårds Plads. Han 'repræsenterede' en gruppe på op til 100 unge, måske den samme 
gruppe, fra kvarteret omkring Thorsgade, Meinungsgade, Sjællandsgade. Han ville have 
Sjakkets hjælp til at lave et værested for unge i kvarteret. Han havde prøvet at få et sam-
arbejde med ungdomsklubben Johannesgården, men det var kikset. Klubben 'FUN' i 
Guldbergsgade var iflg. Søren Magnussen ikke på tale, for den var der ingen af de unge 
der brugte.  

Ca. et år frem blev der arbejdet med at etablere initiativer for denne gruppe unge, og jeg 
fulgte en del af dette arbejde i foråret 1995.  

I marts 1995 fik Søren Magnussen formået Døgnkontakten – og case manager Gitte Pe-
dersen – til at indkalde til et møde om gruppen, hvor især de to relevante socialcentre og 
de nærmestliggende ungdomsklubber var inviteret. Søren Magnussens pointe var at dis-
se instanser skulle inddrages tidligt, fordi Sjakket ikke havde ressourcer til at påtage sig 
arbejdet med denne gruppe unge alene.  

På det første møde mellem de professionelle blev problemet indkredset til to grupper af 
unge, der holdt til et par hundrede meter fra hinanden og med indbyrdes kontakter. Der 
var generelt tale om hårdt belastede unge med begyndende kriminel løbebane. De var 
ikke egentligt organiseret kriminelle, men de veg heller ikke tilbage for at f.eks. rasere 
værelset hos én som ikke havde betalt sin gæld. En del af dem var kendt fra social-
centrenes familieafsnit, fra klubberne og fra Sjakket som meget tunge sager. Politiets 
Station 3 havde på grundlag af deres dagrapporter udarbejdet en liste over de unge, som 
cirkulerede blandt de institutioner som indgik i SSP-samarbejdet . På Jagtvej havde bolig-
foreningen stillet et kælderlokale til rådighed, som de unge havde sat ild til. Socialcen-
trets opsøgende medarbejder mente, at efter at en lederfigur var kommet ud at sejle, var 
den kriminelle aktivitet dalet. 
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Der tegner sig her groft sagt to strategier i udviklingen af arbejdet. På den ene side finder 
især Baldersgades udegående medarbejder, at man bør kortlægge problemerne og ind-
drage alle relevante professionelle, før man etablerer konkrete initiativer. Man må vide 
hvad man kan og skal tilbyde de unge før man tager fat i dem. På den anden side mener 
især Sjakkets og Døgnkontaktens folk, at man først skal etablere et tillidsforhold til de 
unge og inddrage dem i de kontakter der etableres blandt de professionelle. Særligt for 
Sjakket  opstår et troværdighedsproblem i takt med at der afholdes møder om de unge 
uden at der iværksættes konkrete projekter. 

Allerede på det andet møde mellem de professionelle, to måneder efter, er Sjakket i fuld 
gang med projektudviklingen. Der arrangeres motocross ved fælles udflugter til en bane 
på Amager, og man søger at indsluse de unge i No Hope With Dope, Karateklubben 
'Fight' og Bispebjerg Bokseklub. De unge, som man først fik kontakten til, har man hjulpet 
i gang med aktiviteter på forskellige måder – i Lommepengeprojektet, i istandsætningen 
af Blågårdskirkens Genbrugsbutik m.m.  Blågårdskirken, Bispebjerg Bokseklub og Byud-
valgsprojektet på Jagtvej (Simeon Sogn) – hvis boligsociale rådgiver er positiv overfor at 
bruge Sjakket som samarbejdspartner i forhold til de unge – er alle med på at gå konkret 
i gang og har på forskellige måder ressourcer at tilbyde.  

Derimod er de to socialcentre ikke kommet så langt. I Baldersgade er der planer om at 
tage initiativer overfor en håndfuld piger, som en af de opsøgende medarbejdere har fået 
kontakt med, og en anden har talt med en klubmedarbejder i FUN, som har tanker om et 
initiativ. I Blågården støtter man op om Sjakkets initiativer.  

Jeg talte med repræsentanter for socialcentrene om problematikken. Socialcentret Blå-
gården var travlt optaget af at etablere Ungeteam og Lommepengeprojektet, og var i øv-
rigt glade for Sjakkets initiativer og ressourcer i området. Den nyansatte leder af Unge-
teamet, Jens Ahm, fandt at Sjakket var ideelt til opsøgende ungdomsarbejde, det var ild-
sjæle der satte aktiviteter i gang, og ikke mindst var Sjakket som en lerklump, man kunne 
sætte ind præcis hvor der var brug for det – de havde andre og mere fleksible regler end 
klubberne. Der var naturligvis konkrete opgaver med at formidle til Familieafsnittets sags-
behandlere og i nogle tilfælde måtte man holde tungen lige i munden hvad angik tavs-
hedspligt, når en ressourceperson samtidig var klient, men det var altsammen  ved at 
falde fint på plads. 

Socialcentret i Baldersgade var derimod delvist blokeret af, at det kneb med den interne 
opbakning til de opsøgende medarbejdere. Familieafsnittets øvrige sagsbehandlere var 
kede af helt at skulle undvære de udegående arbejdsfunktioner, og det var en vigtig pro-
blematik, fordi alt organiseres 'over CPR-numrene'. Overfor Sjakket var man også mere 
reserveret i Baldersgade, bl.a. fordi man havde personligt kendskab til nogle af Sjakkets 
ressourcepersoner, som selv havde opført sig problematisk, og derfor mente at man måt-
te tage stilling alt efter hvilke personer der var involveret. 

Jeg talte også med John og Frank, to fyre på hhv. 16 og 15 år, som havde tilhørt den 
omtalte gruppe. De mente, at et samlet initiativ allerede i marts var meningsløst, fordi 
gruppen/-erne delvist var opløst. De havde specielt ikke høje forventninger til initiativer, 
som udgik fra ungdomsklubben FUN, også fordi gruppen for længst  var holdt op med at 
komme dér – i det hele taget var de ved at være trætte af ungdomsklubber, der skulle 
ske noget andet. De mente nok, at aktiviteter som motocross og idéerne om et bilværk-
sted kunne appellere bedre til de unge. Selv var de på vej ud af gruppen, de var i gang 
med hhv. istandsætning af Genbrugsbutikken og Lommepengeprojektet, foruden bokse-
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træningen, og de var godt tilfredse med Sjakkets kombination af meningsfuldt arbejde og 
afslappet tempo. Endvidere satte de stor pris på Sjakkets arbejde med at hjælpe de unge 
i forbindelse med anholdelser, retssager og ikke mindst udarbejdelsen af handleplaner 
bagefter. For resten kendte de godt politiets navneliste, for hver gang nogen blev knaldet, 
viste politiet dem listen, så de selv kunne udpege hvem de var – der stod navn, nummer, 
hårfarve, tøjstil, øjenfarve…John mente at hans sagsbehandler, som var et dumt svin, 
havde været med til at lave listen til politiet. 

På mødet i maj 1995 nåede man frem til at fortsætte de uformelle sonderinger og den 
løse koordinering – ved siden af de initiativer, som man hver for sig havde i gang – og 
man diskuterede muligheden for at arrangere et møde for og med de unge – igen med 
forskellige opfattelser af, hvor omfattende et sådant møde skulle være forberedt.  

Såvidt jeg er orienteret fortsatte udviklingen i dette spor: På den ene side indslusedes 
flere og flere af de unge gradvist i Sjakket, i et vist omfang fulgt op af projektinitiativerne i 
samarbejde med Blågården, Kirken, Byudvalgsprojektet i Simeon Sogn og Bispebjerg 
Bokseklub.  På den anden side fortsatte dialogen mellem de professionelle, for Sjakkets 
vedkommende med en stadig mere udtalt problematik om denne dialogs forhold til arbej-
det med de unge.  

Det lokale professionelle samarbejde om de unge 

Arbejdet med Thorsgade-drengene var karakteristisk for Sjakkets udviklingsstrategi ved 
at det på én gang mobiliserede nye målgruppeunge, nye ressourcepersoner, nye sam-
arbejdspartnere og nye kontaktflader til forvaltningen. Men det var ukarakteristisk ved det 
tempo, de forskellige parter blev inddraget i. Først og fremmest var de professionelle in-
de i billedet på et meget tidligere tidspunkt end de havde været før. Den temmelig store 
gruppe af unge, og det bykvarter, de færdedes i, nemlig Guldbergsgadekvarteret og Ydre 
Nørrebro, var kun sporadisk forbundet med Sjakket og dets miljøer, og Sjakket var for en 
meget stor del simpelthen identisk med Søren Magnussen i dette arbejde. Det var som 
nævnt tildels økonomisk begrundet, men det gav vanskeligheder for Sjakket.  

Noget af denne problematik kom til udtryk i mit interview med Charly og Sembo fra for-
året 1996. Vi diskuterer her hvordan det gik med de aktiviteter, som blev iværksat for og 
med 'Thorsgade-drengene', og selvom Charly sidder overfor mig i Fabrikken som leven-
de bevis for, at ihvertfald en del af disse initiativer gav afkast i form af muligheder for 
Charly – som han sætter stor pris på – så bliver indfaldsvinklen især de forankringspro-
blemer, som kom til udtryk, bl.a. fordi Sembo, som nu i foråret 1996 er Sjakkets ressour-
ce-person på det område, ikke helt har styr på baggrunden: 

Charly: Det var Søren det hele hang på alt sammen. De kunne slet ikke finde ud af noget selv, 
vel. "Søren, hjælp mig med det og ditten og datten".  

Morten: Men hvad var det i UngeForum, han ikke fik opbakning til? 

Sembo: Ja, men altså det UngeForum, som kører inde på Blågården nu, ikke, hvor alle instituti-
onerne sidder og snakker om de problemer, de har i hver deres gader og boligområder, ik-
ke. Og så sidder man og prøver at få lavet nogen løsninger på det, og hvad fanden kan 
man gøre for at få det til at hænge sammen. Altså det er selvfølgelig en fed idé, at alle folk, 
alle institutioner snakker sammen om de problemer, man har, men tit og ofte er det bare 
noget, som tager uendelig lang tid, ikke, og ... Jeg synes personligt, i det her arbejde her, 
der bliver man bare nødt til at handle uden måske altid at have den helt store bagtanke 
med i det, eller den helt store opbakning. Fordi at det er altså - lige pludselig så sker der 
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bare nogen ting, og det går rigtig stærkt, ikke. Og derfor så bliver man også, hvis man skal 
være rigtig god til at hjælpe i de her steder her, nå men så skal det gå hurtigt ikke. Så kan 
det ikke nytte noget, at man sidder og snakker dag ud og dag ind, og måneder og måneder 
ud. Altså så sker der ikke en skid, altså så er der ikke nogen opbakning, vel. Og Søren, 
han har, synes jeg, generelt ikke fået en skid opbakning til de ideer, han har haft, vel. Men 
de ideer, de kan også godt have været måske lidt langt ude i forhold til nogen, altså med at 
sige, nå men hvem kan vi egentlig sætte på til at opbakke det, og har vi overhovedet penge 
til det, og alt de der ting, det er jo det der spiller ind konstant ikke.  

(...) Altså fordi de følte ikke, at Søren han havde nok kapacitet i det han sad og snakkede om. 
Altså, selvom de synes, at ideen er fed og sådan noget, så har de bare ikke ressourcer til 
at hjælpe med at være opbakning på det, og det var det, Søren ville have. Han vidste godt, 
at han ikke kunne klare det helt alene ikke, så det er derfor, han har snakket om det i et 
Ungeforum, hvor der sidder 35 mennesker og snakker ikke.  

(…) Det er også nogle af de problematikker, der har ligget i den der snak: Hvordan får vi det vi-
deregivet til de unge? Er det Søren eller Sembo, der skal videregive det, eller skal vi invite-
re dem allesammen i et kæmpeforum, et kæmpestort forum, hvor de allesammen er, ikke. 
Nej, det kan vi ikke, fordi det går de unge for det første slet ikke med til, og ... (...) 

Morten: Men ... altså jeg har hørt nogen rygter om, at - eller noget snak om, at det ligesom blev 
for meget, med sådan en gruppe, der sad og røg tjald, og dominerede tingene, og det var 
svært at styre og sådan noget. Altså set fra Sjakkets synspunkt. 

Sembo: Ja, men det har vi selvfølgelig også. Altså i og med at Søren har været all alone på det 
der ikke. Og det har selvfølgelig også været fordi at han måske ikke har fået den rette op-
bakning. Det ved jeg ikke, men han har fandme også været dårlig til at melde ud, synes 
jeg, ikke. Men han - eller han har helt sikkert ikke fået den rette opbakning til de rødder der, 
vel, som han gerne ville have. Altså der har jo været vildt mange ind over, som har været 
hans makkere, kan man sige, igennem årene ikke. Lange f.eks. ikke, og - nogen der har 
været enormt gode et par måneder, og så lige pludselig bare flød ud i det rene ingenting, 
ikke. Og det har selvfølgelig gjort ham vildt frustreret. Den opbakning, han nok skulle have 
haft, det skulle nok have været fra mig eller et eller andet. (...) Men altså, på det tidspunkt 
kunne han heller ikke - altså fordi jeg havde også mine ting jeg skulle lave i 56 på det tids-
punkt ikke. Altså, så jeg kunne ikke være den, som han måske godt ville have haft ind over 
(…) Og jeg har måske heller ikke følt mig dygtig nok på det tidspunkt eller sådan noget, til 
det, ikke. Altså, der er sikkert nogle ting, som har spillet ind dér, ikke.  

Morten: Men hvornår kommer du ind i billedet så? 

Sembo: Ja, men så kommer jeg ind i billedet, fordi vi snakker om, at Søren han skal have den 
opbakning dér, ikke. Og 56 kører ikke på samme måde, som det gjorde for et halvt års tid 
siden og sådan noget. Det er stadigvæk de samme mennesker, som er der, og de bliver 
hjulpet i hoved og røv, uden der rigtig sker noget ikke. Og så ytrer jeg så lyst efter lang tids 
betænkning om, at nu ville jeg godt prøve at arbejde med de drenge, ikke. Og så var der 
også det der med Sørens barsel, og han skulle holde op på et tidspunkt, og alle de der ting. 
Så vi blev nødt til at gøre det sådan rimelig hurtigt, sådan så jeg ligesom kom hurtigt ind 
over og - sammen med Søren - i det samarbejde dér, ikke. Og så - altså så var der jo så li-
ge pludselig 10 rødder, ikke. Som jeg skulle lære at kende og snakke med og sådan noget. 
Det gik også rimelig godt og rimelig hurtigt, ikke.  

Generelt var disse projekter og initiativer ikke blot konkrete projektinitiativer i forhold til og 
i samarbejde med bestemte målgrupper af unge, men samtidig også de konkrete omdrej-
ningspunkter for udviklingen af samarbejdsfladerne mellem de lokale aktører i feltet: 
Sjakket, Direktoratet, Socialcentrene, Døgnkontakten, Medborgerhuset, kirkelige organi-
sationer, ungdomsklubber (primært Askovgården), og det lokale projektmiljø (Bruger-Ser-
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vice / Projektkompagniet, Økologiske Igangsættere, Projekt X m.fl.). Sjakkets Aktivitets-
center har været en af de centrale akser i den udvikling af det lokale samarbejde, der for 
alvor tog fart fra 1994, og som ikke mindst fik politisk vind i sejlene efter begivenhederne 
omkring nytår 1995, hvor nogle unge lavede hærværk på den nyåbnede McDonald’s på 
Nørrebrogade og omkring Blågårds Plads.  

Døgnkontakten tjente, trods sin i princippet bydækkende rolle, i vid udstrækning som den 
formelle instans, der kunne indkalde til koordinationsmøder, f.eks. den særlige koordina-
tionsgruppe om de unge på Blågårds Plads og de senere møder om 'Thorsgade-
drengene'. Først i løbet af 1995, efter dannelsen af UngeTeam, overtog Socialcentret 
Blågård delvis denne rolle. Medborgerhuset spillede frem til Bydelsrådets etablering i 
1996 en vigtig politisk formidlingsrolle i lokalmiljøet udenfor det sociale system. Og besty-
relsen for Sjakkets Aktivitetscenter gav en formentlig uundværlig kontaktflade direkte 
mellem Sjakket og Medborgerhuset på den ene side, og Direktoratet på den anden. 

Periodens to generelle koordinerende fora, nemlig først Blågårdskontakten, som var for-
ankret i Askovgården, og fra august 1995 UngeForum, med base i UngeTeam, tjente 
som mere generel kontaktformidling mellem professionelle, og havde ikke de samme 
bevægelige og konkret projektrelaterede berøringsflader mellem de unge, projekterne, de 
professionelle institutioner, og forvaltningens centrale organer, som forbindelseslinierne 
omkring Sjakkets Aktivitetscenter havde. Alligevel har disse fora naturligvis haft en be-
tydning, fordi de åbent definerede møder giver muligheder for at orientere sig i lokalmil-
jøet og udvikle kontaktflader, som man måske ikke ville have tænkt på ellers, og fordi 
deres 'halvofficielle' karakter giver muligheder for at forpligte samarbejdspartnere. 

Derimod er det formentlig karakteristisk, at SSP-samarbejdet næsten slet ikke og kun 
indirekte optræder i mit materiale. Jeg kunne naturligvis have valgt at opsøge materiale 
om det, men det har ikke vist sig konkret relevant i forbindelse med Sjakkets arbejde med 
de unge. Generelt har Sjakket haft et ganske anstrengt forhold til det lokale politi, ikke 
primært som følge af, at Sjakket fra starten placerede sig 'på de unges side' ved at afvise 
samarbejde med SSP, men snarere som følge af politiets mere konfrontationssøgende 
linie og (dermed) manglende muligheder for at indgå i kriminalitetsforebyggende arbejde, 
som involverede samarbejde med de unge i lokalområdet80. 

Set fra Sjakkets perspektiv skete der i perioden fra 1993 til 1996 en stadig udvidelse og 
stadig mere forpligtende og generel deltagelse i de lokale professionelle samarbejdsfora. 
Denne udvikling var en nødvendig side af Sjakkets spredningsstrategi, og den stillede 
Sjakket overfor den udfordring, at de professionelle fora ikke var så lette at forbinde med 
Sjakkets egen lokalkulturelle organisation og med de enkelte samarbejdsprojekter med 
grupper af unge. Hele vejen igennem forsøgte Sjakkets repræsentanter (med Søren 
Magnussen i spidsen) at få unge til at deltage direkte i møderne eller at etablere særlige 
møder mellem de unge og de professionelle. Det lykkedes desto bedre, jo tættere mø-
dernes indhold var defineret på de enkelte projekter eller de enkelte unges sager. Men 
ved siden af denne ad hoc-inddragelse af unge i arbejdet med det professionelle netværk 
udviklede sig gradvist en afstand mellem dette arbejde – langt hen ad vejen Søren Mag-

                                            
80 Det spiller ikke mindst en rolle, at politiets interne jobrotation forhindrer, at de lokale betjente i større 
udstrækning lærer de lokale forhold at kende. Et af de markante symboler på politiets modvilje mod Sjakket 
fremkom i øvrigt i november 1994, hvor Station 3 cirkulerede en rapport om ungdomskriminalitet på Nørre-
bro, hvor Sjakket beskrives som medvirkende i kriminelle aktiviteter. Sjakket kunne tilbagevise alle de kon-
krete beskyldninger hurtigt og overbevisende. 
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nussens arbejde – og Sjakket som organisation, en afstand, som til sidst kom til udtryk i 
Søren Magnussens etablering af projektet De Vilde Unge.  

Det ovenfor gengivne udsnit af interviewet med Sembo og Charly viser noget om forhol-
det mellem de mange projektinitiativer, der blev sat i gang eller foreslået på Søren Mag-
nussens initiativ, og så deres forankring blandt de unge, i det professionelle netværk, og i 
Sjakket. Selvom denne historie handler om begivenheder i efteråret 1995, så viser dis-
kussionen om Shoppen i sommeren 1994, som jeg gengiver på s. 176, at historien om 
Sjakkets spredning på Nørrebro i hele sit forløb har denne problematik indbygget. Søren 
Magnussens strategi var dels begrundet i en nødvendig offensiv overfor samarbejds-
partnerne lokalt og centralt i Socialdirektoratet, og dels i faren for, at Sjakkets deltager-
styrede ung-til-ung-pædagogik skulle degenerere i en lukket organisation, hvor adskil-
lelserne mellem brugere og behandlere blev genetableret. Modpolen i Sjakket lægger 
vægten på Sjakkets egen sammenhæng og miljø, og de langvarige og tættere kontakter 
til målgruppeunge, forhold, som også i sidste ende er afgørende for den lokalkulturelle 
identitet og dens pædagogiske styrker.  

De to vægtninger af Sjakkets arbejde udskilte sig mere og mere fra hinanden i perioden 
fra 1994 til 1996. En vigtig baggrund for det var den gradvise ændring af Sjakkets mål-
gruppe-unge, som blev resultatet af spredningen på Nørrebro. De fleste af de nye unge, 
der blev rekrutteret, var 'miljø-unge' (se s. 158 ff.). Efterhånden som Sjakket blev mere – 
om end aldrig helt! – domineret af disse unge, kom deltagerstyring og hjælp-som-
selvhjælp til at stå i modsætning til fastholdelsen af Sjakket som eget levemiljø og orga-
nisation og de mere omfattende og langsigtede pædagogiske ambitioner med de enkelte 
unge i Sjakkets eget regi. Denne udvikling kulminerede foreløbig i 1996, hvor De vilde 
Unge opererer i deltagerstyrede ad-hoc-projekter uden bagland i en lokalkulturel organi-
sation, mens Sjakket i Fabrikken finder det næsten umuligt at inddrage de unge brugere i 
sine demokratiske processer. Fortsætter denne udvikling, så er det for begge projekters 
vedkommende en vej mod professionalisering, hvilket ikke nødvendigvis betyder at de to 
projekter stivner i traditionelle former, men måske snarere at en ny type af professionel 
ungdomsklub / opsøgende projekt er under udvikling, hvor den professionelle forankring 
og organisation er specialiseret til at udvikle fleksible deltagerstyrede aktiviteter. 

Den nye i forhold til Sjakket, sådan som jeg har beskrevet det ovenfor, er ikke selve 
spændingsforholdet mellem det professionelle system og de deltagerstyrede aktiviteter, 
men mere at dette forhold findes i selve organisationen, fremfor at organisationen med 
sin egen lokalkulturelle identitet er en vigtig formidler af forholdet. Nogle af de problema-
tikker, der opstår i en sådan blandingsorganisation, er beskrevet med Brugerservice som 
prototype i Nissen, 1998d, og Nissen & Clausen, 1997. Den organisatoriske professiona-
lisering kan stabilisere arbejdet og skabe rum for en mere udviklet metoderefleksion. Men 
man mister den meget afgørende dynamik i de unges umiddelbare identifikation som del-
tagere, og dermed på længere sigt også det centrale redskab til at koble direkte mellem 
strategiske og pædagogiske niveauer i arbejdet. 
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3.4.5. ’56’ og vejen til Fabrikken 

’56’ etableres 

I løbet af 1994 og 95 blev lokalerne i '56' gradvist etableret som Sjakkets tyngdepunkt, i 
takt med at lokalerne blev istandsat, og især efter, at Shoppens værested blev nedlagt og 
erstattet med kontor, cykelværksted og base for projektaktiviteterne omkring Blågårds 
Plads. Det medførte også med tiden, at ’56’ overtog rollen som Sjakkets værested og 
(dermed) smertensbarn, som Sembo antyder i citatet ovenfor s. 189. Men i en relativt 
lang mellemperiode udgjorde Shoppen og ’56’ to parallelle og jævnbyrdige, men noget 
forskellige miljøer. I Shoppen var kontrasten mellem det opsøgende miljøarbejde og 
Sjakket som eget miljø trukket tydeligt op – mellem sumpet værested og veldefinerede 
funktioner, mellem hashhoveder og småpædagoger, mellem institution og projektrytteri 
osv.  I ’56’, hvor istandsætningsarbejdet en rum tid strukturerede dagligdagen, og hvor 
man havde lidt mere begrænsede ambitioner både hvad angår projektudvikling og råd-
givning, var atmosfæren mere rolig. 

Lad os introducere ’56’ med et 'lokale-møde' i en 'blomstringstid' i februar 1994, hvor 
dagligdagen er etableret og istandsættelsen fungerer.  

Vi er 16 tæt pakket i det lille kontor, halvdelen har stole, de øvrige står eller sidder på gulvet. 
Mødet samler sig efterhånden, ressourcepersonerne Sisse, Anette og Jørgen samler de 
målgruppeunge ind, som endnu har brug for direkte invitation for at se nødvendigheden af at 
deltage, og begynder at henvende sig til forsamlingen. Jørgen, som er ressourceperson på 
istandsættelsen, tager over. Første punkt er økonomien – pengene til istandsættelse er 
sluppet op, men alle er enige om at der må skaffes nye midler, og man går hurtigt videre til 
mere konkrete prioriteringer – anskaffelser. Skal der døre på brusekabinerne eller kan man 
nøjes med forhæng, skal man købe nye eller brugte osv. Diskussionen svinger frem og til-
bage mellem generelle prioriteringer, principper og helt konkrete forhold såsom hvem der 
kender nogen der har billige lysstofrør. Indimellem bliver det så konkret, at mødet går delvist 
i opløsning, man snakker og træffer aftaler i mindre grupper. Der nedsættes undervejs en 
gruppe der skal komme med forslag til indretning, kommissoriet bliver til ved at man tager 
forskud på diskussionerne om konkrete indretningsmuligheder. Peter, som netop i denne 
periode blomstrer op under istandsættelsesarbejdet, kommer til at sige at han kender nogen 
på Kofoeds Skole der sælger billige møbler, og han overtales til at gå med i gruppen. Han 
griber den:  -"Hvad er det hovedsageligt vi skal bruge? De har sådan og sådan. De har 
åbent mellem halv otte og tre, fredag til halv fire"  -"Kan I så ikke også kigge på lamper?", 
foreslår én - "Det har de vist ikke". "Og nogle potteplanter ku vi også bruge", siger en anden. 
"Jeg har hørt at McDonalds skifter deres planter ud hver måned". -"Nåmen det undersøger 
du, ikke?" 

Mødet er ved at ebbe ud, da jeg minder om, at Fællesmødet har besluttet, at man skal dis-
kutere Kontaktgrupperne her (se også s. 135 f.).  

Er der mere? Sisse kigger opmuntrende på Janne, som tøvende siger - "om den dér recep-
tion (som skal indvie lokalerne, når de er færdige, efter planen to måneder efter), Sisse 
spurgte om jeg ville synge – mener I jeg skal synge sådan – helt alene?!?" Janne serverer 
en af sine maleriske grimasser, og alle griner med. Anette beroliger med, at det er et enkelt 
punkt i et stort program, og Sisse tilføjer: "Vi laver et band, og du kunne være guest star. Du 
skal bare sige til, så laver vi et band og øver med dig". 

Janne: "Men så må I ikke slå mig ihjel hvis jeg springer fra i sidste øjeblik!" Et nyt klovnefjæs 
illustrerer angst.  
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-"Så kvæler vi dig, det kan du roligt regne med!" Alle morer sig. 

Danny tilføjer, at 2. sal ihvertfald ikke er færdig til april. Casper er uenig, men Sembo benyt-
ter lejligheden - "Der er alt for mange af dem, der skal bruge det, der ikke er med til at sætte 
i stand!"  Man enes om at rykke begivenheden en måned og at tage punktet op hver man-
dag. Til sidst proklamerer Jesper, at så er det også slut med bajere heroppe på hverdage! 

På dette tidspunkt er samværet organiseret en del omkring drømmen/visionen om et 
samlingssted der opbygges i fællesskab. Opbygningen af stedet, af en dagligdag, af de 
relativt nye ressourcepersoner Jørgen, Casper og Sembo, og af et forhold til de helt nye 
målgruppeunge Peter og Janne, flyder sammen i ét. 

’56’ fortsatte som nævnt meget længe – så godt som hele perioden frem til at det blev 
forladt igen til fordel for Fabrikken – med at være under langsom ombygning, og denne 
aktivitet har været jævnthen, omend ustabilt tilstede. Derudover var det begrænset, hvad 
’56’ kom til at rumme af aktiviteter og projekter. Det voksede frem som værested og som 
mere og mere centralt centrum for Sjakkets miljø, og i den forstand kom det til at fungere 
som netværksknudepunkt og opsugede aktiviteter ad den vej. Eksempelvis fandt bog-
projektet (se s. 132 og Byriel, 1994) sted her i løbet af den første halvdel af 1994. Men i 
modsætning til Shoppen kom ’56’ aldrig til at være domineret af en funktion som base for 
udadvendte projektaktiviteter. 

I sommeren 1994 begyndte nogle af ressourcepersonerne at være lidt bekymrede for, 
om ikke det gik lidt for langsomt med at udvikle aktiviteter i 56. Man holdt dog igen med 
utålmodigheden og fastholdt, at det var de unge selv, der skulle istandsætte deres egne 
lokaler, sådan at man ikke begik hvad der i dette miljø betragtes som en klassisk pæda-
gogisk brøler: At lægge præmisserne med fine dyre lokaler, før man inviterer de unge 
ind, som så derefter enten bliver væk eller laver hærværk.  

’56’ viste sig også efterhånden at fungere på en lidt anden måde end Shoppen. Mens 
lokalerne selv mere og mere var Sjakket og var præget af en meget rolig væresteds-
stemning, så begyndte Shoppen efterhånden - set fra ’56’ - mere og mere at ligne Ung-
domshuset, Bulls Eyes og de andre mere eller mindre organiserede miljøer, som Sjakket 
opererede i. Mens Shoppen efter stramningen i sommeren 94 blev hjemsted for Lomme-
pengeprojektet, kontoret, Unge på Pladsen og senere No Hope With Dope - så rykkede 
rådgiverne og 'selvhjælperne', 'kollektivisterne' m.fl. over i ’56’.  

Det betød ikke, at miljøet i ’56’ var indadvendt. Ressourcepersonerne dér gjorde noget 
ud af at være faste holdepunkter i 'familien', stedet, men de kræfter, som de ikke brugte 
til istandsættelse, blev primært brugt til at de løb rundt og arbejdede med rådgivning. De 
fleste målgruppeunge i ’56’ var det meste af tiden fraværende, ligesom Peter og Janne 
også var det. I perioder kunne det være svært at sige hvad der var værst i relation til fo-
restillingen om et sprudlende 'aktivitetscenter' – at de blev opsøgt og hjulpet ude i byen, 
eller at de sad og sumpede i ’56’. Ligesom det gjaldt i Shoppen i 1994, skulle det også 
komme til at hænge sådan sammen i ’56’ året efter, at værestedsfunktionen og dens 
kobling til Sjakkets identitet kammede over i en negativ og uklar egendynamik, som Sjak-
kets deltagere fra et vist punkt selv måtte hanke op i. Næste projekt var så Fabrikken. 

Jeanettes historie fortæller imidlertid noget om kvaliteterne ved en sådan afslappet væ-
resteds-stil og personlig opsøgende rådgivning (se også Nissen, 1996c ).  

Du er kommet der hver dag? 

Jamen det har jeg også,- 
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Dvs. du er kommet forbi og sagt hej, - eller  

Nej, jeg sad deroppe ihvertfald 4-5 timer hver dag, det gjorde jeg. Det var først dér omkring 
eftermiddagen, så skulle jeg altså ned og have en masse øl! Så det... 

I den periode - hvis jeg skal prøve at forstå - i den periode hvor du faktisk var på druk hver 
aften - eller hva? 

Ja  

Øh, og så går det henover natten, og så står du sent op, eller hva? 

Jeg har egentlig aldrig været sent oppe, for jeg boede sammen med 13 andre mennesker, 
så er det svært at stå sent op 

OK. Var det i Ungdomshuset?  

Nej, vi havde en toværelses lejlighed på 54 m2 

Nå, men så gik du ned i Sjakket? 

Ja så gik vi ned i Sjakket og så spiste vi noget mad dernede, ikke 

"Vi", hvem er det? 

Mig og min veninde, ikke 

Som også kom i Sjakket? 

Ja når jeg var der. Hun kom sammen med mig, hun var ikke udstationeret i Sjakket eller no-
get, det var bare - 

Ja - og så - hvad brugte I det til? 

Drak kaffe - det var meget en kaffeklub oppe i ’56’, noget af tiden, ikke. Og så var jeg med til 
at lave mad nogle gange, Men det var mere nede i shoppen jeg var med til det. Og ude at 
købe ind også. Det var meget sammen med Michelle, hvis du kan huske hende 

Jaja. Så det var om eftermiddagen. Og når det så nærmede sig aften, så skulle du ud og- 

Ja, så - og så gad jeg ikke sidde i Sjakket længere, så ville jeg ud og have nogen bajere 

Men hvilken funktion har det i sådan et liv dér, hvilken betydning har det at du ku komme dér 
sådan til daglig? 

Det har haft en enorm stor betydning for mig, fordi at alle mine venner de drak jo mere eller 
mindre, pånær at man ku komme op i Sjakket og slappe lidt af hver dag i stedet for at drikke 
sig pissefuld og vælte rundt hele tiden. Det var jeg sgu glad for, at jeg ku gå derop. Også 
fordi jeg var ikke så gammel, ikke så selvstændig endnu. Og så er det meget nemt at lokke 
folk i druk, når man ikke er så gammel, og lige er kommet ind i miljøet 

Jeanettes kontaktperson Anette havde holdt kontakt med miljøet i Ungdomshuset i en 
lang periode. Her var hun med til at arrangere videoaftener, julemarked og senere projek-
tet Message in a Bottle – et projekt som rekrutterede unge på eller over grænsen til alko-
holmisbrug, og som en periode fik 400.000 kr. i tilskud fra Sundhedsstyrelsens alkohol-
pulje. Netop for unge som Jeanette kan man sige at sådanne aktiviteter snarere var en 
slags påskud for at holde en kontakt vedlige og dermed sikre at miljøet i og omkring 
Ungdomshuset vedligeholdt en bevidsthed om Sjakket som en mulighed. Og for Jeanette 
spiller de enkelte aktiviteter ikke nogen særlig rolle før langt senere – det er fristedet hun 
får i ’56’, den personlige hjælp fra Anette, og fremfor alt deltagelsen i Sjakket som lokal-
kultur, der betyder noget. Og det kom netop i stand i høj grad i kraft af det løst organise-
rede værested i ’56’ og ressourcepersonernes indsats i rådgivning udenfor stedet. 
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Alligevel ville det være uretfærdigt at give et billede af ’56’ som udelukkende et værested. 
Udover istandsættelsen var ’56’ også ramme om en række mindre eller mere ad hoc-
prægede aktiviteter, såsom aktiviteter i forbindelse med NGO-kongressen ved FN-
topmødet i foråret 95 og en række mindre aktiviteter oppe under loftet: Musik, syværk-
sted, fotoværksted, atelier, o.m.a.  

En periode kørte et skoleprojekt, hvor man i samarbejde med Københavns Ungdomssko-
le arrangerede undervisning af en lille håndfuld unge 2. generationsindvandrere. Dette 
projekt er i lighed med anti-junk-aktiviteterne forsøgt igangsat nogle gange, uden at det er 
fænget og blevet en stabil eller omfattende aktivitet. En periode prøvede man at huse 
projektet i en bus, som Sjakket drev i samarbejde med et par andre græsrodsforeninger. 

Det var også primært ressourcepersoner fra ’56’, der stod for videreudviklingen af Sjak-
kets tradition for udlandsrejser, enten i form af kortere rejser for mange deltagere (f.eks. 
til en Pink Floyd koncert i Prag), eller i form af længere udlandsophold længere væk for 
enkelte unge, som havde særligt brug for nye oplevelser, og som man kunne få social-
forvaltningen til at bevilge penge til en 'dannelsesrejse'. En tradition, der blev videreført 
hele perioden igennem, kulminerende med en sejltur i Caraibien i sommeren 1996. 

I slutningen af 1994 overtog Sjakket selv det formelle socialpædagogiske ansvar for de 
voksne, som fik §43. Indtil da havde søsterprojektet Bruger-Service varetaget det. Mel-
lem de to projekter var der en del uenighed om, hvor meget Sjakket 'fik for pengene', og 
Sjakkets voksende fortrolighed med de formelle kontakter med forvaltningerne gjorde, at 
det forekom realistisk at overtage den formelle side af det pædagogiske arbejde, dvs. 
først og fremmest i samarbejde med den enkelte at søge revalideringsbevilling, at skrive 
indberetninger, forhandle handleplaner med sagsbehandleren m.v. Selvom det betød, at 
endnu flere af ressourcepersonernes kræfter blev lagt i det individuelle arbejde, var Sjak-
kets generelle vurdering, at overtagelsen var vellykket. Den betød, at Sjakkets rådgivere 
fik en 'målgruppe' udover de unge, men samtidig også, at Sjakket kunne råde mere direk-
te over deres ressourcer. På den måde bidrog det formentlig til, at Sjakkets lokalkulturelle 
koncept blev tydeliggjort. 

Det generelle billede som tegner sig af ’56’ er at det fungerer samlende for Sjakket, dels 
som værested, dels som ramme om en række mindre aktiviteter, dels som stedet hvor 
Sjakket direkte defineres, på Fællesmøder, receptioner, fester m.v. Istandsætningen kan 
ses som symbol på ’56's identitetsopbyggende placering. Som sådan er ’56’, både med 
sine idealer og med de problemer omkring tilsanding eller forsumpning, som indtræder 
gradvist, en direkte forløber for drømmen om Fabrikken. 

Fremtidsfabrikkens forhistorie 

Da idéen om Fabrikken blev udviklet i løbet af april og maj 1995, var udgangspunktet be-
hovet for lokaler til et bilværksted og tildels ønsket om udvide mod Nordvest, som jeg 
vender tilbage til nedenfor. Men fordi Fabrikken er så stor, som den er, var den oplagt til 
at rumme drømmen om, at Sjakket blev samlet igen, og på et nyt niveau blev samlings-
punktet for et mylder af aktiviteter og et stort netværk af projekter og bevægelser. Beslut-
ningen blev truffet netop som lokalerne i ’56’, på 4. sal med det nyindrettede køkken, og 
Power Gym på 2. sal, endelig var blevet sat i stand. Drømmen i denne fase lignede me-
get de forestillinger, man gjorde sig om Kirken i Møllegade i sommeren 1993, hvor man 
også var på udkig efter et nyt og større samlingspunkt. På det afgørende Fællesmøde 
nåede man frem til satsningen på Fremtids-Fabrikken, som den meget passende kom til 
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at hedde, dels udfra en vurdering af, at der måtte ske noget 'vildt' – "Sjakket må lave no-
get stort og vanvittigt en gang imellem”, sagde kokken Henning – dels ved, at alle delta-
gerne drømte sig ind i stedet med deres yndlingsaktiviteter. Fremtidsfabrikken skulle og-
så være intet mindre end et nyt Huset i Magstræde, samlingspunkt for byens progressive 
kulturelle miljø. 

Fra sommeren 1995 og et år frem var Sjakket som helhed stærkt præget af Fremtids-
Fabrikken. Første højdepunkt var kampagnen i efteråret, hvor der skulle indtjenes en mil-
lion på forskellige måder, primært ved at man gennem en målrettet og bred medieindsats 
bad mennesker og institutioner i Sjakkets store netværk spytte i kassen ved at købe 1000 
kr.'s anparter. Sjakket var her tilbage i fuld vigør med en kæmpesatsning, som så godt 
som alle kunne og skulle deltage i, og allerede da var tanken om at Fabrikken skulle 
samle Sjakket på en måde blevet til virkelighed. Resultatet af kampagnen var, om ikke 
den ønskede million, så dog tilstrækkeligt til at realisere købet, og entusiasmen blev over-
ført til arbejdet med etablering af stedet og dets nye rutiner. 

Fabrikken skulle vise sig at give en helt anden hverdag. Som alle andre store satsninger 
var den ikke enten en succes eller en fiasko i forhold til de mål, der var sat med den, men 
betød ændrede betingelser og rutiner på så mange planer og så mange måder, at den 
må diskuteres som en helt ny situation. Jeg vender tilbage til den nedenfor.  

Først må jeg imidlertid berette om de to andre hovedgrene af Fabrikkens forhistorie – 
nemlig for det første bilværkstedet, og for det andet Sjakkets ekspansion mod Ydre Nør-
rebro og Nordvest. 

Bilværkstedet 

Det var i arbejdet med at finde et egnet lokale til Sjakkets bilværksted, at man fandt Fa-
brikken. Bilværkstedet var og er en aktivitet af en anden type, end de aktiviteter, som 
Sjakket hidtil havde haft held med – den er relativt højteknologisk, stabil og ambitiøs. 
Idéen blev første gang fremlagt i august 1994, som en af måderne hvorpå man kunne 
tiltrække og inddrage nogle af de unge på Blågårds Plads. I løbet af 1995 blev aktiviteten 
til en realitet, som dog var stærkt præget af vedvarende problemer med at finde et sted.  

En slags forløber var cykelværkstedet, som havde til huse i Shoppen fra april 1994 og et 
år frem. Cykelværkstedet skulle appellere til bl.a. indvandrerdrengene efter princippet om 
det maskuline håndværksmæssigt prægede samvær, og samtidig fungere som en slags 
forretning, som udover at foretage småreparationer også skulle sælge cykler, der var ind-
købt som skrammel og sat i stand. I praksis var der nok periodiske glimt af kombinationer 
af smedearbejde og pædagogisk miljø, men der blev i løbet af ikke så længe for langt 
mellem de kommercielle ambitioner og den praktiske dagligdag. Cykelværkstedet blev 
iflg. Sjakkets regnskabsfører en økonomisk ruin fordi det forretningsmæssigt var alt for 
ambitiøst, samtidig med at man slet ikke kunne/ville leve op til ambitionsniveauet i den 
daglige praksis, hverken hvad angår stabilitet eller håndværksmæssig kvalitet.  

Bilværkstedets koncept var forskelligt fra cykelværkstedet på et afgørende punkt: Man 
havde ingen kommercielle ambitioner. Tværtimod var den afgørende idé fra starten af, at 
bilværkstedet skulle imødekomme den interesse for biler, som de unge hidtil havde ytret 
på halv- og helkriminelle måder, ikke mindst ved at arbejdets konkrete produkt skulle væ-
re en bil, som den enkelte unge selv skulle have.  
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Bilværkstedet fik 'drive' fra det pædagogiske tilbuds kombination med de unges ejen-
domsret til produkterne, i den grad at det kunne bestå og fungere som aktivitetsgruppe i 
lange perioder uden at man konkret havde et værksted. I en tid, hvor Sjakkets ressource-
personer var mere og mere spaltet op mellem spredningen i aktiviteter omkring Blågårds 
Plads og rådgivningsvirksomhed med base i ’56’, var Bilværkstedet det bedste bud på en 
projektaktivitet i Sjakkets eget regi, der kunne tiltrække og engagere de unge, som man 
var i kontakt med. Det er en del af forklaringen på, at bilværkstedets mere og mere de-
sparate behov for et sted at være i forsommeren 1995 var så direkte medvirkende til kø-
bet af Fabrikken. Bilværkstedet var også den projektaktivitet, som var først i gang, da 
man var rykket ud i Fabrikken.  

Fra akutkassen over lommepenge til arbejdsdusør 

Flere af de unge, som man havde i tankerne da man etablerede bilværkstedet, havde 
allerede været med i istandsætningen af Power Gym eller cykelværkstedet. Men de hav-
de mistet interessen. Her havde man gjort den erfaring, at på trods af hvad de unge selv 
umiddelbart havde udtrykt,  så var hverken arbejdsdusør, erhvervsperspektiv eller umid-
delbar interesse tilstrækkeligt til at fastholde denne gruppe. Ved siden af de udadvendte 
projektaktiviteter omkring Blågårds Plads og rådgivningsarbejdet, var det i høj grad i dis-
se aktiviteter, man gjorde erfaringer med de 'miljø-unge'. Men hvor man i de udadvendte 
projekter mødte dem som grupper og netværk, og i rådgivningen som enkeltpersoner 
(plus familier), så var det her, de kom tættest på at være en 'målgruppe'. Sjakkets idéer 
om at udvikle denne type af aktiviteter var derfor forbundet med generaliserede forestil-
linger om målgruppen og tilsvarende generaliserede pædagogiske diskussioner af en 
anden og mere traditionel art end dem, man tidligere havde haft. Først og fremmest var 
forholdet til de unge spaltet meget mere op mellem et indefra og et udefra perspektiv, 
mellem bruger-rollen og en ansvarlighed som deltager, og det betød, at man f.eks. kunne 
have diskussioner om det betimelige i at sanktionere fravær med nedsættelse af ar-
bejdsdusørerne.  

Udviklingen af nye målgrupper og nye roller skete i to skridt henover perioden fra 1993 til 
1996. Første skridt var den målrettede offensive rekruttering af nye målgrupper på Indre 
Nørrebro. Andet skridt var de organisatoriske konsekvenser af at have dem som deltage-
re i Sjakket. 

Ved begyndelsen af perioden havde Sjakket en 'akutkasse', som Sjakkets ressourceper-
soner kunne udbetale fra efter en konkret vurdering af en målgruppeungs situation og 
behov. Den indgik i Sjakkets generelle omsorgsarbejde, og var et vigtigt led i rekruttering 
af målgruppeunge, både på grund af den umiddelbare effekt, og fordi den symboliserede 
Sjakkets handlekraft og fleksibilitet. Denne anti-konsekvens-pædagogik er et vigtigt led i 
Sjakkets generelle metode, men den har altid været anfægtet af et mere konsekvenspæ-
dagogisk mindretal. 

Da et mere målrettet arbejde med at rekruttere nye målgrupper på Nørrebro tog form, 
forekom det nærliggende at lokke med en fast udbetaling af lommepenge. Det var at 
dømme efter udsagn fra de unge og efter deres fremmøde også et virksomt lokkemiddel, 
fordi den lille, men faste indtægt kunne fungere som alibi for at man prioriterede at hæn-
ge ud sammen i Sjakket, og derved også etablerede en kontakt, og et pusterum for de 
unge. Lommepengesystemet var på ingen måde tænkt som en løn for udført arbejde el-
ler tilstedeværelse.  
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Men systemet genoplivede debatten om konsekvenspædagogik, ikke mindst fordi de un-
ge ofte selv følte at de snød Sjakket, når de fik penge uden modydelser. Det ændrede 
forhold mellem målgruppeunge og ressourcepersoner betød at debatten blev mere reel, i 
takt med at de nye målgruppeunge blev en del af Sjakket organiseret i arbejdshold. 
Lommepengene blev en arbejdsdusør, og der bredte sig synspunkter om dens rolle i so-
cialiseringen af de unge til lønarbejde. 

Sjakkets udvidelse mod Nordvest 

Selvom bilværkstedsgruppen havde været vidt omkring, inden de fandt Fabrikken, så var 
det ingen tilfældighed, at det var den vej, Sjakket flyttede i efteråret 1995. Sjakket havde 
igennem længere tid været i gang med at udvide sit virkefelt mod Ydre Nørrebro og mod 
Nordvestkvarteret. 

En afgørende forudsætning for den udvikling var den ovenfor nævnte dynamik i forholdet 
mellem Socialdirektoratet og Sjakket. Socialdirektoratet ønskede at udnytte Sjakkets po-
tentialer som udviklingsdynamo i nye områder og at få de kommunale organisationer ind 
på banen i Indre Nørrebro, og Sjakket ville på sin side sikre sin uafhængighed ved at 
kunne stille kommunen overfor stadig nye problemtyper, målgrupper og projektforslag. 
Som jeg også har været inde på ovenfor, var Sjakket ved at nå en grænse for hvad det 
kunne rumme efter succes'erne med projektudvikling på Indre Nørrebro, og der tegnede 
sig et dilemma mellem spredning og samling, som der viste sig at være to løsninger på - 
nemlig knopskydning med De Vilde Unge og etablering af et mere samlet Sjakket i et nyt 
bykvarter. 

Det er logisk, men også lidt ironisk, at Sjakkets fornyede samling skulle finde sted i Nord-
vestkvarteret. Ironisk, fordi Sjakket gennem hele foråret 1995 havde afvist Socialdirekto-
ratets pres for at de skulle rykke udad mod Nordvest. De fremførte hvad jeg selv fandt 
var gode argumenter om, at deres indsats stadig var påkrævet på Indre Nørrebro og ikke 
sådan uden videre kunne overtages af UngeTeam eller andre, og at en indsats i Nord-
vest krævede en egen satsning som var forankret dér. Endnu i maj 1995 udtrykte for-
manden for Sjakkets Aktivitetscenter, Jesper Langebæk, og Søren Magnussen, på et 
styregruppemøde enighed om, at det var helt urealistisk at omplante Sjakket til Nordvest. 
Modviljen mod at rykke ud var begrundet i et billede af Sjakket som en plante med et 
vidtforgrenet netværk med centrum på Indre Nørrebro. Både blandt målgruppeunge, res-
sourcerige unge og blandt samarbejdspartnere iøvrigt – og ikke mindst koblingerne mel-
lem dem – spillede Indre Nørrebro en vigtig rolle. Samtidig var det langtfra, at Sjakkets 
netværksdannende og initiativskabende rolle og evne til at mobilisere målgruppeunge, 
uden videre kunne overtages af andre.  

Udflytningen til Nordvest var imidlertid også logisk på flere måder. Den fremadskridende 
adskillelse mellem Sjakket som organisation og de nye samarbejdsprojekter omkring 
Blågårds Plads var med til at en endelig adskillelse som den der blev resultatet, mellem 
De vilde Unge og Sjakket, forekom oplagt. Netop Nordvestkvarteret var i nogen grad 
genstand for de første faser i et opsøgende arbejde. Man afholdt i juni 1995 et Don´t 
Fight Party her, som oprindelig var led i dette projektinitiativs bydækkende ambitioner, 
men som drejede i retning af en prøveklud for en udvidelse mod Nordvest. Nordvestkvar-
teret tegnede til at blive et område, hvor projektaktiviteter både ville kunne finde mål-
gruppe og opbakning fra centrale kommunale og statslige instanser. Og man havde i lø-
bet af efteråret 1994 udviklet et samarbejde med Bispebjerg Bokseklub, repræsenteret 
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ved træneren Jean Schmücker, som fra begyndelsen af 1995 blev ansat i arbejdstilbud i 
Sjakket. Her var ambitioner om at udvikle et klubtilbud, et slags værested, knyttet til bok-
seklubben. Bokseklubben blev først et tilbud til de nye målgruppeunge fra Indre Nørrebro 
og fra gruppen omkring Thorsgade, men ville også kunne tiltrække unge fra Nordvest på 
lidt længere sigt. 

Fabrikken 

Sjakket købte Fabrikken i slutningen af 1995. Kort efter afhændede man ’56’, hvor 2. sal 
med Power Gym fortsatte som selvstændig klub, og man udlejede den største del af 
Shoppen til Narcotics Anonymous.  

Fabrikken betød, da den først blev købt og meget hurtigt derefter etableret som centrum 
for Sjakket, en ny dagligdag på mange måder.  

For det første blev istandsætning til den dominerende aktivitet i en lang periode, hvor Fa-
brikken endnu ikke var rigtig anvendelig, bortset fra bilværkstedet, som var klar næsten 
fra starten. For at sætte skub i arbejdet fik man en periode i 1996 Ung i Parken til at 
komme og hjælpe med det praktiske, hvilket også fik stor betydning for tempoet. 

For det andet viste planerne om at fastholde Shoppen som kontaktsted på Indre Nørre-
bro sig at være uholdbare – der blev for langt mellem de to steder. Fabrikken var en stor 
satsning, som de fleste ressourcepersoner kastede sig over og etablerede en dagligdag 
i, mens Shoppen kun var bemandet med én af de faste ressourcepersoner. Sjakket var 
ikke stærkt nok tilstede på Indre Nørrebro til at kunne følge med og fortsat være drivkraft 
i miljøets projektaktiviteter, og forbindelsen mellem de to steder var for tynd til at over-
gangen imellem dem for de unge var naturlig. Mange unge hang ud i Shoppen uden 
umiddelbart at ville tage ud i Fabrikken, og den enlige ressourceperson, som holdt fast i 
Shoppen, kunne til sidst ikke overkomme det. Ved slutningen af 1996 afhændede man 
også Shoppen. 

Mens Indre Nørrebro således i praksis mere og mere blev forladt som lokalforankring, 
forsøgte man at etablere sig i Nordvest. Udgangspunktet var sådan set gunstigt: Sjakket 
havde ret hurtigt fået kontakt med en gruppe unge, som betragtedes som problematiske i 
de professionelle netværk. Man havde opbakning fra Socialdirektoratet, og der var initia-
tiver i gang for at udvikle arbejdet med unge i kvarteret, bl.a. i forbindelse med det lokale 
Byudvalgsprojekt – hvis medarbejdere hurtigt erklærede sig villige til at samarbejde med 
Sjakket, herunder at bidrage finansielt. Den største vanskelighed bestod i at udvikle 
samarbejdet med det lokale socialkontor. Ligesom det på Indre Nørrebro havde kostet 
lang tids anstrengelser at udvikle et samarbejde, som stadig i 1995 stort set begrænsede 
sig til Socialcentret Blågården, hvor man også havde en gunstig personkonstellation på 
sin side. Udsigten til at overvinde den hurdle så ud til at ligge, ligesom den havde gjort 
det på Indre Nørrebro, i at udvikle uafviselige projektaktiviteter for målgruppen. 

For det tredje blev forholdet mellem ressourcepersonerne og de målgruppeunge imidler-
tid også et andet. Fabrikken sugede så omfattende ressourcer i kraft af hvor stor en op-
gave etableringen var, og i kraft af dens betydning som 'samler' af Sjakket, at det fore-
kom helt uoverkommeligt at straks vende sig udad og sætte projekter i gang. Ressource-
personerne var bundet i arbejdet med de 'nye målgruppeunge', som man havde etableret 
kontakten med på Indre og tildels Ydre Nørrebro, især med rådgivning, og aktivi-
tetsmæssigt med hovedvægten på istandsætning, en arbejdsopgave som nærmede sig 
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arbejdsledelse. Dette arbejde voksede ikke naturligt sammen med opsøgende arbejde og 
udviklingen af projekter i Nordvest, som det havde gjort på Nørrebro. I det  hele taget var 
Sjakkets netværksforbindelser på alle niveauer, og ikke mindst forbindelserne mellem 
niveauerne, meget langtfra så talrige, forgrenede og stærke i Nordvest. Havde der været 
problemer med at forbinde samarbejdet mellem de professionelle med de unges netvær-
ker på Indre Nørrebro, så var disse problemer langt større i Nordvest.  

Når der skulle holdes Fællesmøde i Fabrikken var  problemet med de målgruppeunge 
ikke så meget, at for få af dem var med. Problemet var snarere, at de larmede for meget 
– at deltage lå dem fjernt.  

Dagligdagen i Fabrikken var umiddelbart en anden end den havde været i ’56’. Lad mig 
introducere den med et uddrag fra mine observationsnoter fra marts 1996. 

 
11.3.96 
Efter fabriksmødet er vi nogle stykker der går ind på kontoret. Døren til Søren Ø.’s (regn-
skabsførerens) kontor er låst. I kontoret ved siden af er der liv. En håndfuld af de unge bru-
ger det som hænge-ud-sted, og nu kommmer Lotte og Roslo ind og bruger det som kontor. 
De ringer, aftaler besøg i fængslet, tager sig af de unge der er der m.v. Efter ½ time beder 
de de unge om at gå ud så de kan få ro til at arbejde. Efter ½ time til kommer Flora og vil 
have hjælp, hun er eftersøgt, og Lotte går med hende ud. De kommer ind igen og Flora er 
’forkert i hovedet’. Lotte ringer og prøver at opklare hendes sag. 
Jeg får lidt hjælp til at anbringe computeren hvor jeg sidder og skriver nu. 
Mens Lotte ringer til politiet kommer nogle unge løbende ind og skal forskellige ting. Lotte 
fejer dem af fordi hun sidder og taler om alvorlige ting i telefon. Det respekteres. 
Lotte overtaler bagefter Flora til at melde sig på stationen. Hun skal også betale 800 kr. Hun 
er efterlyst fordi hun ikke er mødt op i retten. Nu risikerer hun at blive anholdt. Lotte prøver 
at overtale betjenten til at sende girokort ud i Sjakket, men nej. Så sætter Flora sig med tele-
fonen, ringer til sin far og andre, for at få problemet løst. 
Lotte tager sig af Lars, som starter i praktik i dag. Han er på Social- og Sundhedsskole- kur-
sus. Han kan lidt med biler, så hun tager ham med derned. 
I dag skal Sjakket i ZOO på udflugt. Sembo kommer tilbage fra et fængselsbesøg og er ked 
af at maden først er klar ved 12-tiden. 
Vi spiser, en gryderet med kødsovs og salat. Alle spiser samtidig, der er en slags kantine-
stemning. 
Diskuterer med Eva, Frances (pædagog-praktikant) og Anette med udgangspunkt i midt-
vejsevalueringen. Frances er bekymret for at Sjakket med sit frivillige arbejde undergraver 
professionalisme og velfærdsstat. Er af Sisse blevet henvist til Makarenko, som dog hverken 
Lotte eller Anette har læst. Frances mener at det er svært at forbinde Sjakket med det fagli-
ge univers på seminariet. Frances mener at det jeg beskriver er tættere, end det hun ser nu 
her i Fabrikken. Eva supplerer hvordan de nu arbejder for at gendanne den store mellem-
gruppe af unge ressourcepersoner, som de havde førhen. En vigtig hindring er her at de 
unge nu alle må væk så hurtigt.  
Eva og Anette skal ud i Ørnevejs familieafsnit og forhandle om det fremtidige samarbejde 
omkring mor-barn-projektet. Socialcentret skal med for at ansøgningen skal gå igennem - 
den måde de lægger ressourcer i det er at de stiller med sundhedsplejerske og psykolog-
ydelser til projektet. 
Sidst på dagen kommer Frede ind på kontoret til Frances, Thomas og mig. Thomas er mili-
tærnægter, har været i Frontløberne og driver ungdomskultur her. Frede siger sære ting ind-
imellem. Så snakker han om sin meget voldsomme hudsygdom med Frances. Lidt efter 
spørger han hvor man kan købe en ny mor. Han begynder at fortælle om sine problemer 
med familien, nævner at han førhen har taget Sisordinol (antipsykotisk medicin) i to år, og 
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lidt efter lidt sidder vi og er helt optaget af det. Han kan ikke få sin mor til at forstå noget. 
Frances og Thomas vil have ham til at være selvstændig, men han er helt indvævet, en lille-
bror han skal tage sig af og som moren inddrager, et helt familienetværk. Vi snakker lidt 
uforpligtende om hjælpemuligheder, inden han går ud med en bemærkning om at han selv 
må gøre noget ved det. Bagefter diskuterer vi det. Frances spørger mig, om hun sagde no-
get forkert. Jeg siger at det vigtige er at nogen tager ansvar, om ikke andet, så for at andre 
tager over. Hun tager sig endelig sammen, og i det samme kommer de hjem fra ZOO. Hun 
hiver Sembo og Roslo til side og de snakker bag lukkede døre (senere får jeg at vide at 
Frede bliver hjulpet af en ressourceperson, der selv har omfattende psykiatri-erfaringer.). 
 
12.3.96 
Morgenen er rolig klokken 9. Vi samles i salen efterhånden, men ingen har nøgle. Anette 
kommer så ½10 med morgenmad og nøgle. Hun cykler fra Amager.  
Jeg sætter mig ind på kontoret, men telefonen ringer og jeg bliver telefonpasser. Så jeg 
sætter mig ud igen. Der spises morgenmad og snakkes, folk i Ung i Parken samles efter-
hånden, et par af dem har ringet og sagt de var forsinkede. 
Numi taler dårligt dansk, men er helt med i snakken. Han siger i spøg, at det er synd for 
hans hund. Da han kom hjem i går havde den ikke været luftet hele dagen. Vi burde have en 
hundegård, var der ikke snak om det? “Det er bare at gå i gang!” siger Anette med en smil. 
Så bliver Numi pludselig alvorlig - "det ville jeg ihverfald gerne, det er helt sikkert!" 
Anettes og Evas møde med lederen af familieafsnittet på lokalkontoret gik meget dårligt. 
Anette ringer til Søren Surland (fra Socialdirektoratet ) og klager sin nød. 
Sembo kommer lidt senere og synes at det er en stor forbedring at jeg sidder i denne stol i 
stedet for Søren Ø. 
Aktiviteterne er i fuld gang. Der bliver ved med at komme folk ind omkring kontoret og der 
arbejdes set fra denne pind meget. Samtidig er forkontoret hænge-ud-sted for en gruppe. 
Op ad formiddagen vokser stedet som en myretue. Lige nu klokken 12 er salen fyldt af un-
ge, som sidder og hænger ud, der spilles skak, drikkes kaffe og snakkes. Kontoret summer 
af alt fra målrettet aktivitet over diskussioner til hænge-ud. 
Thomas har sat sig overfor mig, oprindeligt for at bruge telefonen selv, men har nu fået travlt 
som telefonpasser. 
Liva og Lena - fhv. målgruppeunge, nu periodiske ressourcepersoner  - kommer lige forbi og 
viser hvordan Sjakkets fabrik nu faktisk fungerer som et knudepunkt for 'familien'. 
Efter frokost arbejder Anette og Eva hårdt med deres projektansøgning. Derefter en del hek-
tisk aktivitet med at finde en budgetopstilling frem, som Søren Ø. lavede - han er på ferie, og 
Thyge (som fra starten af 1996 er ansat som regnskabsfører-assistent) kan ikke finde den. 

Her i marts 1996 har Fabrikken allerede overtaget ’56’s funktion som værested og som 
det samlingssted, hvor 'gamle' målgruppeunge stikker hovedet ind. Men alligevel er for-
holdet forrykket. Der er ikke så mange, der kommer forbi, og de allerfleste er tilstede med 
en mere struktureret tilknytning – de unge, der hænger ud, 'burde' være i gang med 
istandsætning, for de er ’aktiveret’ i Sjakket. Udover at Ung i Parken er her i denne perio-
de, så er der tre hold: Bilværkstedet, istandsætning, og kontorholdet. De centrale res-
sourcepersoner har ikke rigtig tid til at hænge ud sammen med de unge, og de ressour-
cepersoner, som er mindre centrale, er der færre af, og de er typisk mere afgrænset til-
knyttet og uden direkte forbindelser til de unge. Kontoret er stadig et åbent sted for de 
unge, men den rådgivning, der finder sted, er mere adskilt fra det de andre unge er der 
for, og at kontoret er åbent er mere et bevidst signal om åbenhed, end det er en naturlig 
følge af hjælp som selvhjælp. 
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Mor i Bar’n 

I Fabrikken kom der endelig liv i et projekt, der havde været meget længe undervejs, 
nemlig mor-barn-projektet, kaldet Mor i Bar’n81. Eva, en af Sjakkets centrale ressource-
personer, brugte i sin tid Sidegadens mor-barn-projekt Hva så82 og var meget glad for 
det. Det var en åben butik med genbrugsting til spædbarnsmødre, hvor en sundhedsple-
jerske desuden holdt til og støttede mødrene, både i at håndtere forældreskabet og i at 
leve et liv udover det.  

Nu i Fabrikken var en af drømmene, at der kunne indrettes et par rum på småbørns 
præmisser, som kunne danne base for dem og deres forældre. Ved hjælp af mor-barn-
projektet kunne man være med i Sjakket mens man passede sit barn, og indimellem få 
sit barn passet mens man havde 'fri'. Støtten til forældrerollen var integreret i den gene-
relle deltagelse, og modvirkede dermed et af hovedproblemerne, som socialt udsatte un-
ge mødre står overfor, nemlig den sociale isolation. 

Projektet havde allerede været i gang et par år, men på meget lavt blus og en stor del af 
tiden kun i form af at man mødtes hjemme hos Eva, hvilket var besværligt og gjorde det 
sværere at droppe ind. Man havde søgt støtte til projektet gennem lige så lang tid. I april 
1995 havde Socialdirektoratets folk i bestyrelsen for Sjakkets Aktivitetscenter afvist pro-
jektidéen og henvist til at der i forvejen var 4 kommunale familiecentre som kunne og 
burde yde en sådan service mere kompetent. Men i marts 1996 var billedet vendt. Sjak-
ket skrev en projektansøgning til FAK-midler, som Direktoratet varmt anbefalede, og som 
endte med at projektet blev realiseret, delvist medfinansieret kommunalt, bl.a. fordi Soci-
aldirektoratet hjalp med at overvinde en modvilje fra det lokale socialcenter, som var 
bange for at blive gået i bedene. Det afgørende argument for et særligt projekt var og er, 
at Sjakket kunne tiltrække en anden målgruppe end de kommunale projekter. Nærmere 
bestemt lider de kommunale projekter i forhold til de hårdest belastede unge mødre bl.a. 
under den vanskelighed, at de ikke kan undgå at sammenblande støtten med en meget 
direkte kontrol af mødrenes forældreevne; og mere generelt kunne Sjakket iflg. deltager-
ne bedre formidle mellem moderskabets intime og offentlige sider – deltagerne havde 
her selv valgt hinanden til, fremfor at være navne på en liste, og de kunne lettere selv 
bidrage med noget og have noget at stå op til. 

I marts 1996 var der en håndfuld mødre i projektet, i forskellig udstrækning ressourceper-
soner og/eller målgruppeunge, og de nye lokaler i Fabrikken blev taget i anvendelse, 
straks de var blot nogenlunde klar.  

Epilog 

Fra i løbet af 1996 mistede jeg gradvist den tætte føling med Sjakkets udvikling, og har 
siden da kun sporadisk været på besøg og har diskuteret med nogle af ressourceperso-
nerne. I dette bagudrettede skær kan Sjakkets udvikling opsummeres som en delvis be-
kræftelse af mine og andres skepsis overfor Sjakkets udflytning. De unikke forbindelser 
mellem lokalkultur og lokalmiljø, som Sjakket voksede i på Indre Nørrebro, kunne ikke 
gendannes i Nordvest, og satsningen var måske ikke stor nok til at gøre Fabrikken til et 
lokalkulturelt kraftcenter på trods af placeringen.  

                                            
81 Projektet er også beskrevet i Bundgård, 1997 
82 Se Bertelsen, 1991 
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Fabrikken blev en gentagelse af Sjakkets mønster med at løbe sur i en istandsætnings-
opgave, og denne gang var indretningen af fungerende lokaler nok i højere grad en nød-
vendighed for de øvrige funktioner. Samtidig var Fabrikken så stor en satsning at man 
ikke uden videre kunne sadle om. 

Det betød selvfølgelig ikke, at Sjakket uden videre blev omskabt til en traditionel instituti-
on, ungdomsklub el.lign., men dets helt særlige status som frontorganisation i udviklingen 
af det københavnske ungdomsarbejde og arbejde med udstødte unge i almindelighed 
svandt gradvist ind, således at Sjakket ‘blot’ blev én blandt en række organisationer, pro-
jekter m.v. i det netværk, som udviklede sig i begyndelsen af 90’erne. Sjakkets historie 
kunne også fortsættes gennem fortællinger om andre projekter, som er knopskudt fra 
Sjakkets stamme i Indre Nørrebro, såsom De vilde Unge, Gadepulsen, og senere net-
værket omkring ‘Vilde Læreproceser’. 

Sjakkets fastgroning på Fabrikken faldt tidsmæssigt stort set sammen med dets endelige 
anerkendelse som ’kommunal institution’. Det er formentlig ikke ’bare’ den traditionelle 
historie om institutionalisering. Som jeg beskriver i kapitel 4.6 etableres, bl.a. med Projekt 
Gadebørns fortsættelse, nye organisations- og styreformer, så bevægelsen er også gået 
den anden vej. Kommunens rolle i ’tæmningen’ af en ’vild’ selvbestaltet organisation lå 
snarere i det beskrevne pres i retning af spredning, nødvendigheden af at opsøge stadig 
nye målgrupper og samarbejdspartnere m.v. som havde samme baggrund som Sjakkets 
anerkendelse, nemlig Direktoratets anvendelse af Sjakket som løftestang for udviklingen 
af ungearbejdet. 

 



 

3.5. Fælles tiltag og organiseringer 
Det sande er helheden. Helheden er imidlertid kun det væsen som fuldender sig gennem sin 
udvikling. Om det absolutte må det siges, at det væsentligt er resultat, at det først ved slut-
ningen er det, som det i sandhed er; og netop heri består dets natur, at være virkeligt, sub-
jekt, eller blivende sig selv. 

Hegel: Åndens Fænomenologi (1988/1807) 

 

 

Ved midtvejskonferencen i Projekt Gadebørn i januar 1995 udtalte Tjek-Punkts leder 
Flemming Pedersen, at det at sammenligne Tjek-Punkt og Sjakket ville være som at 
spørge hvad der er højst, Rundetårn eller et tordenskrald. Det udtrykker meget godt den 
opfattelse, som det meste af projektperioden – og navnlig efter, at Sjakket forlod Tjek-
Punkts målgruppe – gjorde sig gældende i projekterne, nemlig at Projekt Gadebørn kun 
var en administrativ overbygning på initiativer, der ikke havde meget tilfælles indholds-
mæssigt.  

Hvor de foregående kapitler i denne del yder deres til at dokumentere projekternes for-
skellighed, så tager evalueringens sidste del udgangspunkt i en række principielle for-
hold, som er relevante at tage op i forbindelse med begge projekterne. Dette kapitel vil 
derimod beskæftige sig med den administrative overbygning selv, nærmere bestemt tre 
temaer: 

1. Styregruppen for Projekt Gadebørn, 

2. forsøget med en Case manager knyttet til de to projekter, og  

3. de tvær-institutionelle koordineringsfora, som i perioden opstod i København, og hvori 
Projekt Gadebørn indgik. 

3.5.1. Styregruppen 

Projekt Gadebørns struktur 

Som helhed kan Projekt Gadebørns formelle samarbejdsstruktur afbildes som figur 3.  

Det er bestyrelserne for de to projekter, som har formel beslutningskompetence overfor 
projekterne. Styregruppen har ingen selvstændig kompetence, men udgør et forum, hvori 
der kan tages overordnede strategiske diskussioner angående arbejdet med de unge og 
angående samarbejdet mellem organisationerne. De to bestyrelser har mødtes månedligt 
og styregruppen halvårligt.  

Udover de to projekter har Projekt Gadebørn rummet en case manager knyttet til projek-
ternes arbejde med de enkelte unges sager. Stillingen blev af forskellige byrokratiske 
grunde først oprettet efter et år, og de sparede penge blev brugt til at ansætte to kultur-
forskere på projektet Udstødelsesprocesser blandt unge i København (Bovbjerg & Kjær, 
1995). Case manageren måtte efter et lille år konstatere, at idéen ikke lod sig realisere, 
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og da hun opsagde sin stilling, blev pengene for det sidste projektår anvendt til at igang-
sætte projektet De vilde Unge.  Endelig har Projekt Gadebørn anvendt 5% af midlerne til 
evaluering, mod 4% på de fleste øvrige 50M-projekter. 

Disse ekstra tiltag havde gennemgående en uklar organisatorisk forankring, fordi part-
nerskabskonceptet ikke var fastlagt på dette fælles niveau. Case manageren blev place-
ret fysisk i Døgnkontakten og opfattede sig som refererende til dennes leder i det daglige. 
Men hendes arbejde var ikke integreret i Døgnkontaktens øvrige arbejde, og hun kunne 
hverken trække på Døgnkontaktens økonomi eller klientoplysninger. Kulturforskerne ar-
bejdede direkte på kontrakt med Socialdirektoratet. De vilde Unge var og er et selvstæn-
digt projekt, selvom det fik lokaler i Døgnkontakten. Evalueringen har som nævnt været 
forankret entydigt på Københavns Universitet, men den ekstra procent har fra tid til an-
den givet anledning til uklarhed omkring, hvem der var rekvirenten. 

 

      STYREGRUPPE 

 

 

 

 

                 Tjek-Punkt       Sjakkets Aktivitetscenter 

 bestyrelse      (Enkeltpersoner)   bestyrelse 

 

 

                 Københavns Kommune  

            Kristelig  Socialdirektoratet 

     forening for bistand   Afd. for børn og unge       Foreningen 

        til børn og unge           (6. kontor)            Sjakket 

    

                   Døgnkon- Socialcent. 

                   takten                   Blågård 

 

 

Fig. 3 Projekt Gadebørns samarbejdsstruktur 

Styregruppen 

Som nævnt var der ved begyndelsen af projektperioden langtfra klart defineret en styre-
gruppe. Da der blev indkaldt til en sådan i oktober 1993, var der derfor også nogen usik-
kerhed om, hvordan det skulle forstås. Både i Sjakket og i KFBU var man skeptisk over-
for, om Direktoratet med denne 'Styregruppe' ville prøve at introducere en besluttende 
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myndighed ovenover forhandlingerne i de to bestyrelser, og det signal, der blev sendt, 
ved at der simpelthen blev udsendt en indkaldelse til et forhåndfastlagt møde, hvis delta-
gere var udpeget af Direktoratet, var på den måde uheldigt.  

Imidlertid gjorde dette første møde de negative forventninger til skamme. Direktoratet 
meldte ud, at Styregruppen var begrundet i Kommunens overordnede ansvar for de soci-
ale forhold i København, og ikke skulle blande sig i de enkelte projekters virke. Denne 
indstilling blev underbygget af, at Direktoratet lagde op til en kvalificeret indholdsmæssig 
dialog om projekterne og om de udsatte unge i København generelt.  

Parallelt med denne funktion var Styregruppen imidlertid også hele tiden præget af en 
anden struktur, som havde at gøre med Direktoratets interne organisering og person-
konstellationer. Som nævnt var partnerskaberne præget af Kommunens storebror-status 
på forskellige måder, og Direktoratets samlede udmeldinger om politik og strategi, som 
blev givet på Styregruppemøderne, var derfor på ingen måde ligegyldige, selvom de ikke 
havde nogen formel kompetence. Disse udmeldinger blev givet af administrationschef, 
senere vice-socialdirektør Carsten Stæhr Nielsen. Han repræsenterede den øverste ad-
ministrative myndighed i forhold til Projekt Gadebørn, og deltog ikke i nogen af de to be-
styrelser. Da Direktoratets politik langtfra altid var koordineret på forhånd, var Styregrup-
pen således reelt et forum, hvor en indholdsmæssig dialog var forbundet med udveksling 
af betydningsfulde politiske signaler.  

På den anden side var de to funktioner i Styregruppen i praksis svære at forene. Ofte fik 
Styregruppen en temmelig ceremoniel karakter, hvor det at udtrykke viljen til samarbejde 
og til indholdsmæssig dialog i sig selv dominerede og stod i vejen for indholdet. Det typi-
ske Styregruppemøde har været præget af administrationschefens deltagelse på ca. 
halvdelen af mødet – han har stillet spørgsmål og – især – fremkommet med erklæringer, 
som ofte har været nye for alle omkring bordet, inkl. Direktoratets øvrige repræsentanter, 
og hvis præcise betydning og implikationer alle parter efterfølgende har brugt meget tid 
og energi på at decifrere.  

Det var især i de første godt og vel halvdel af projektperioden, at dette problem gjorde sig 
gældende. Efterfølgende har det i højere grad været muligt at udfolde en egentlig faglig 
diskussion med grundlag i deltagernes forskellige udgangspunkter. 

I mange sammenhænge beskrives partnerskaber som en slags kultur-sammenstød, hvor 
parterne skal gennem en fase, hvor de lærer hinandens signaler og baglande at kende, 
før de finder frem til en konstruktiv formel for deres samarbejde. Denne forklaring er i sig 
selv enkel og indlysende. Man kan supplere den med, at samarbejdsrelationer ofte har 
en slags indeksikal logik: Kendskab til hinanden åbner nye muligheder i samarbejdet, og 
udvikling af samarbejdet giver nyt kendskab til hinanden. Men forklaringen er efter min 
mening ikke tilstrækkelig til at redegøre for udviklingen i samarbejdsrelationerne omkring 
Styregruppen i Projekt Gadebørn. 

En anden faktor var, at Direktoratet overfor projekterne tilsyneladende tippede fra sty-
ringsfilosofi til en anden. Styregruppen i sig selv var udtryk for en åbenhedsstrategi, som 
bl.a. indebar, at interne konfliktforhold og strategiske dillemmaer i nogen grad kunne 
fremlægges i diskussionerne og derved afmystificere forvaltningens byrokrati. Men denne 
samarbejdsform sameksisterede længe med en mere traditionel taktisk håndtering af 
information efter et 'need-to-know'-princip, som kom til udtryk i, at projekterne kun fik ab-
solut minimal – eller mindre – information om Projekt Gadebørns helhed. Tilsyneladende 
blev åbenhedsstrategien sat mere og mere igennem i løbet af projektperioden. 
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En tredje faktor – måske ikke uden forbindelse med den nævnte – var, at Direktoratets 
indstilling i begge de to bestyrelser i den første del af projektperioden var relativt afven-
tende og kontrollerende, således at Styregruppens (primært administrationschefens) be-
kræftelse på Direktoratets samarbejdsvilje var særdeles afgørende for projekterne, og 
hele tiden enten måtte udmeldes direkte eller indtolkes i de indholdsmæssige diskussio-
ner. Omvendt blev det begge de to projektledere, bakket op af deres bestyrelses-
formænd, meget magtpåliggende at placere sig taktisk i Styregruppens udveksling af 
meldinger. Styregruppen blev reelt reduceret til en afklarende instans i forhold til pro-
blemstillinger i samarbejdet i de to bestyrelser. 

3.5.2. Case manageren 

I projektoplægget til Projekt Gadebørn indgik en case manager, som iflg. et vedhæftet 
budgetpapir skulle bruges 2/3 af Tjek-Punkt og 1/3 af Sjakket.  Case manager betyder 
sagsbehandler, og begrebet stammer fra udenlandske, især hollandske, forsøg på at rea-
lisere en overordnet koordinering af det sociale systems arbejde med sager - i en kon-
tekst, hvor det offentlige dominerer i langt mindre grad end i Danmark, og hvor der ikke 
som her allerede findes en lovfæstet socialfaglig sagsbehandlerfunktion. Både i Tyskland 
og i Holland er entreprise-modellen langt mere dominerende end i Skandinavien, og der 
findes ikke nødvendigvis nogen tværgående instans, der har ansvaret for den enkelte 
klient, eller som realiserer dette ansvar i en socialfagligt begrundet indsats. På den bag-
grund har man fra statens side og i forbindelse med bestemte udsatte unge kunnet be-
tinge finansiering af foranstaltninger af, at institutionerne overdrog information og kompe-
tence til en case manager.  

Såvidt jeg har kunnet finde frem til, ligger der to forskellige slags konkrete arbejdsfunktio-
ner bag begrebet case manager. Den ene er en slags central overvågningsfunktion, som 
i princippet ligner den danske sagsbehandler. Her lægges vægten på en socialfaglig ko-
ordinering af det behandlingsarbejde, som udføres i forskellige institutioner med bestem-
te unge. Den anden er en mere brugerorienteret funktion, der mere ligner Tjek-Punkt el-
ler en hjemme-hos'er. Her udføres et koordineringsarbejde ved at der indsættes en flek-
sibel støtte tæt på brugerens hverdagsliv.  

I Projekt Gadebørn kunne case manageren ikke entydigt placeres i nogen af disse roller, 
som jo allerede var besat af indtil flere parter. Projektskitsens idé med en case manager 
var derfor snarere at støtte op om projekternes arbejde med de enkelte unge juridisk og 
socialfagligt, og derved også bidrage til en overordnet koordinering og erfaringsopsam-
ling omkring de mest udsatte unge. 

I foråret 1994 blev en case manager-stilling slået op i form af en "kompetent socialrådgi-
ver", der skulle: 

• yde konsulentbistand på projekternes konkrete arbejde 

• medvirke til sammensætning og udvikling af konkrete handleplaner og foranstalt-
ninger 

• støtte projekterne på det juridiske og socialtekniske område 

• fastholde handleplaner og følge relevante konkrete forløb 

• sikre at der blev samarbejdet omkring de enkelte unge 
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• opsamle og formidle de konkrete socialfaglige problemstillinger, den modstand og 
det konfliktstof, som afdækkedes 

De nævnte arbejdsfunktioner blev beskrevet efter forhandlinger i den sidste halvdel af det 
første projektår mellem Døgnkontakten, Tjek-Punkt og Sjakket. Selvom det ikke står helt 
klart, i hvilken udstrækning projekternes krav i forhandlingerne havde betydning for for-
sinkelsen, så var begge projekterne skeptiske overfor funktionen på hver sin måde.  

Tjek-Punkt var især bekymret for, at case manageren ikke blev prioriteret tilstrækkeligt 
højt og fik en tilstrækkelig organisatorisk og socialfaglig kompetence til at kunne fungere 
som murbrækker i det sociale system i vanskelige sager. Bekymringen var bl.a. begrun-
det i en skitse fra Døgnkontaktens daværende leder Lasse Gårdsøe, ifølge hvilken case 
manageren var reduceret til en 'funktion' fordelt over flere medarbejdere i Døgnkontak-
ten. Sjakket var bekymret for, at case manageren skulle gå ind som kontrolfunktion i kon-
krete sager. Dels var den gensidige faglige tillid mellem forvaltningen og Sjakket på dette 
tidspunkt endnu ikke så veludviklet, dels nærede han en frygt for, at Sjakkets pædago-
gisk afgørende organisatoriske selvstændighed ville blive anfægtet på et af de mest føl-
somme punkter, nemlig rådgivningsforholdet til de enkelte unge. Denne frygt var efter 
min vurdering velbegrundet, set i lyset af, at såvel Døgnkontakten som Direktoratet i 
denne periode gav udtryk for, at de gerne ville have (haft) kontrol med, hvad de kaldte 
'foranstaltningsgrundlaget' i Sjakkets Aktivitetscenters sager. 

I marts 1994 blev case manageren opslået som konkret stilling, forankret organisatorisk i 
Døgnkontakten, men som særskilt funktion. Desuden blev det præciseret på et møde i 
Styregruppen at "case manageren ikke har nogen myndighed over de to projekter, men 
at der er tale om en frivillig arbejdskontrakt i den enkelte sag med heraf afledt konkret 
bemyndigelse". I september 1994, efter langvarige forhandlinger om lønmæssig indpla-
cering, blev socialrådgiver Gitte Pedersen endelig ansat. Igennem hele det år, hvor case 
manageren fungerede, blev hendes arbejdsfunktion løbende diskuteret og forsøgsvist 
revideret, og da det ikke lykkedes i løbet af dette år at udvikle en entydigt anvendelig ca-
se manager funktion i Projekt Gadebørn, blev stillingen nedlagt, da hun opsagde den i 
efteråret 1995. De problemer, der var opstået undervejs i forløbet, gav nogle interessante 
erfaringer vedrørende det sociale systems indre sammenhæng og Projekt Gadebørns 
forankring som udviklingsprojekt i det. 

Hovedproblemet var, at det ikke i så høj grad som forudset var muligt for case manage-
ren at opnå en stabil tilførsel af enkeltsager at arbejde med. Det kom ikke rigtig til en 
praktisk afprøvelse af funktionen, og i løbet af relativt kort tid overgik case manageren fra 
at orientere sig i systemet og introducere sig selv i diverse samarbejdsfora til at evaluere 
på funktionen og forsøgsvis afprøve alternative arbejdsopgaver. Da enkeltsagerne skulle 
'leveres' af projekterne, kom problemet til syne som et problem i forholdet mellem case 
manageren og projekterne. Men bagved lå mere fundamentale problemer i konstruktio-
nen, som handlede om case managerens placering systemet, i tre aspekter: 1) i syste-
met af arbejdsfunktioner overfor de unge; 2) i udviklingsarbejdets holdningsmæssige 
brudflader, og 3) i Projekt Gadebørns organisation. 

I forhold til de unge var problemet først og fremmest, at case manageren byrokratiserede 
brobygningsarbejdet, snarere end kvalificerede og fremskyndede det. Projekternes bro-
bygningsarbejde er for en meget stor del begrundet i, at de unges og det sociale systems 
problemer med hinanden kommer til udtryk i tid og sted. Karikeret beskrevet er systemet 
trægt og stift, mens de unge er uforudsigelige og mobile. Arbejdet består for en stor del i 
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overhovedet at etablere og opretholde en dialog ved at projektet både rummer de unges 
omskiftelighed og systemets stabilitet, og fungerer som formidlingsled (se s. 96 f.). Pro-
jektets egen mobilitet er derfor en afgørende faktor. Arbejdet må i høj grad tilrettelægges 
her og nu, direkte i selve kontakten med den unge. Når det er sådan, vil de principielle 
vanskeligheder i relationen mellem de unge og systemet, som kunne begrunde at en ca-
se manager trådte i funktion, meget sjældent fremtræde på en stabil måde i den enkelte 
unges situation. Det vil derfor oftest sinke og komplicere brobygningsarbejdet at visitere 
enkeltsager til en specialfunktion, som ikke kan indsættes her og nu.  

Princippet om konkret bemyndigelse betød – sammen med projekternes vægt på arbejde 
på de unges præmisser – at den unge selv skulle være nøgleperson i inddragelsen af 
case manageren. Herefter skulle så den unges forældre og sagsbehandler (plus evt. kon-
taktpersoner i narkosystemets distriktscenter, kriminalforsorgen, psykiatrien o.m.a.) tages 
i ed. Det var meget sjældent muligt med en sådan møjsommelig opbygning af samar-
bejdsrelationer, navnlig i de sager, hvor bistand fra en case manager kunne være rele-
vant. Før case manageren overhovedet kom ind i billedet, var sagen ændret, den unge 
måske ude af kontakt, forældrene havde flyttet kommune osv.   

I forhold til udviklingsarbejdets holdningsmæssige brudflader handlede det om, at projek-
terne havde svært ved at se case manageren som deres allierede i brudfladen til det so-
ciale system. Uden en sådan opfattelse af generel holdningsmæssig overensstemmelse 
kunne projekterne ikke udvikle en mere smidig samarbejdsform og en større kompeten-
ceoverdragelse til case manageren, end det der i forvejen var tilfældet i forholdet til sags-
behandlere og andre samarbejdspartnere. Case manageren mente, at en formidling kun 
var mulig fra et neutralt udgangspunkt; men projekterne ræsonnerede meget logisk, at 
hvis der kun var brug for en indholdsmæssigt neutral formidlingsindsats i tilfælde af 'bar-
rierer' i det sociale system, så ville de selv være overflødige som udviklingsprojekter. Ca-
se manager-konceptets abstrakt-neutrale formidlingstanke stod i skarp modsætning til 
den ideologiske dynamik, der kendetegner udviklingsprojekter. 

Case manageren udsendte et formidabelt distancerende signal allerede fra starten ved at 
afvise at gå ind i sager på unge over 18 år – et vink, navnlig til Tjek-Punkt, om at projek-
terne måske slet ikke ramte målgruppen, og en påmindelse om, at case managerens 
konsulentfunktion kunne blive noget, som projekterne skulle stå til regnskab for. 

Case managerens organisatoriske placering gav problemer, fordi den hverken muliggjor-
de den kommunale forankrings sagskompetence eller den uafhængige placerings mulig-
heder for udvikling af samarbejdet med projekterne og andre selvejende instanser. Som 
forankret i Døgnkontakten blev case manageren opfattet som en mulig kommunal kon-
trolforanstaltning, som truede projekternes vigtige organisatoriske autonomi, og som 
selvstændig funktion under Projekt Gadebørn blev hun holdt udenfor Døgnkontaktens 
sagsarbejde og heller ikke inddraget i Døgnkontaktens generelle organisatoriske udvik-
ling.  

Konkret opstod der relativt hurtigt problemer mellem case manageren og projekterne. I 
forhold til Sjakket var case manager ikke i stand til at finde et forum, der kunne samar-
bejde tilstrækkelig stabilt og åbent omkring sagerne, og hun fandt aldrig en alternativ til-
gang til Sjakket, hvormed hun kunne gå ind som faglig konsulent. Omvendt fandt Sjakket 
heller ikke nævneværdig anvendelse for hendes socialfaglige ekspertise i konkrete sager, 
formentlig fordi hun ikke nåede at udvikle det nødvendige tillidsforhold. 
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I forhold til Tjek-Punkt opstod der ret hurtigt en atmosfære af gensidig faglig mistillid, først 
som følge af, at case managerens personlige 18-års-grænse betød, at kun 2 unge til at 
starte med var relevante at samarbejde om, og siden fordi case manageren og Tjek-
Punkt var fundamentalt uenige om forståelsen af de konkrete brobygningsproblemer, 
som blev diskuteret. Tjek-Punkt opfattede dem som barrierer for hjælpen til de unge, bar-
rierer som fandtes i det sociale system, mens case manageren opfattede dem neutralt 
som samarbejdsvanskeligheder, og var meget lidt imponeret af Tjek-Punkts håndtering af 
dem.  

i juni 1995 blev en revideret arbejdsfunktion for case manageren besluttet i Styregrup-
pen, nemlig at "udrede, dokumentere, og om muligt bidrage til at overvinde konkrete hin-
dringer i samarbejdet omkring de mest udsatte unge, som Projekt Gadebørn har kontakt 
med”. I denne funktionsbeskrivelse er vægten flyttet meget over mod dokumentation, 
men funktionen er fortsat forankret i Døgnkontakten og har aktuelle enkeltsager som sit 
fokus. I løbet af sommeren blev case manager funktionen indgående diskuteret, og der 
udkrystalliserede sig to yderligere forslag. Det ene var, at case manageren skulle frigøres 
fra sin forankring i Døgnkontakten og operere på vilkår svarende til evaluators. Hoved-
vægten i arbejdet skulle da være at tage udgangspunkt i enkeltsager, men bruge dem 
som springbrædt til et arbejde som konsulent og erfaringsopsamler med generelle pro-
blemer i brobygningsarbejdet.  

Det andet forslag var at case manageren skulle bruges som “et tilbud om styrkelse af et 
lokalområdes indsats overfor marginaliserede børn og unge”. Lokalområdet, der var i 
tankerne, var først Indre Nørrebro, siden blev Nordvestkvarteret diskuteret (det var lige 
inden Sjakket besluttede at rykke derud). Styrkelsen af indsatsen skulle rumme både op-
søgende, rådgivende, koordinerende og sagsbehandlende funktioner, dvs. faktisk de 
samme, som projekterne allerede varetog (men altså her normeret med kun én medar-
bejder!). I praksis var dette forslag et forsøg på videreførelse af case managerens forsøg 
på at placere sig som koordinerende led i udviklingsarbejdet på Indre Nørrebro. Denne 
funktion havde været umulig fordi hun hverken repræsenterede Døgnkontakten eller var 
uafhængig, og det var derfor på en måde logisk, at Døgnkontakten ønskede hende som 
'sin egen' opsøgende/koordinerende medarbejder.  

Imidlertid ville Forvaltningen ikke opgive case managerens kommunale placering og fo-
kus på aktuelle enkeltsager, og det var heller ikke muligt at definere en anden funktion, 
som ikke blot var en maskeret opnormering af Døgnkontakten. Derfor var case manage-
rens opsigelse og den efterfølgende beslutning om at anvende pengene til igangsætning 
af De Vilde Unge forståelig. 

3.5.3. Koo-Mis-forum 

Projektperioden mellem 1993 og 1996 var en tid, hvor der var generelt opbrud i det so-
ciale systems administrative og institutionelle strukturer. Bl.a. var det en periode, hvor 
man i stigende grad begyndte at arbejde med lokale koordineringsfora på gulvplan som 
led i udviklingsarbejdet og som led i at ansvarliggøre institutioner og lokalkontorer. Det 
var Døgnkontakten, som var primus motor i dannelsen af sådanne koordineringsfora på 
Projekt Gadebørns arbejdsfelt, og de vigtigste af dem var de såkaldte Koo-Ops - Koordi-
neringsforum for det opsøgende arbejde med unge - og Koo-Mis - Koordineringsforum 
for behandling af unge stofmisbrugere. 
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Som eksempel på forholdet mellem statsligt finansierede udviklingsprojekter og det loka-
le sociale systems egen udvikling, og til belysning af Projekt Gadebørns brobygnings-
problematik, valgte jeg at deltage i Koo-Mis forummet fra det blev oprettet i foråret 1994 
og projektperioden ud.  

Anstødsstenen for oprettelsen af forummet var Tjek-Punkts, Døgnkontaktens og Sjakkets 
oplevelser af, at de ofte havde kontakt med unge, som havde behov for hjælp med et 
stofmisbrug, men som der ikke kunne findes en relevant plads til i narko-institutionerne. 
Denne oplevelse var desuden knyttet til antagelser – især hos Sjakket – om, at der fand-
tes mange unge heroinrygere, som endnu ikke var kendte i narkosystemet, hvadenten 
det var fordi de endnu ikke havde nået dertil, eller fordi de afviste narkosystemets tilbud. 
En oplevelse, som svarede til periodens bølgeskvulp i medieomtalen af stofmisbrug 
blandt unge. 

Koo-Mis mødtes ca. hver anden måned og samlede, udover de nævnte, repræsentanter 
for Socialdirektoratet, både afd. for børn og unge og afd. for særlige grupper (senere 6., 
7. og 10. kontor), Pumpehusvej, Distriktscenter Indre, Kirkens Korshærs Ungdomsklub, 
Klub 47, Dag- og Døgncentret, og udviklingsprojekterne Ung i Verden og Baghuset (og 
senere også Mariakirken og Projekt Menneske). Forummet var altså et samarbejdsforum 
på tværs af næsten alle tænkelige 'snitflader' – embedsfolk og behandlere, unge-området 
og narko-området, offentlige og private organisationer, opsøgende og aftagende institu-
tioner. Desuden svingede det i perioden mellem at være et forum for ledere og for be-
handlere – med vægten på lederne, og deraf følgende tidvise vanskeligheder med at bli-
ve konkret nok i arbejdet. Alligevel var det samtidig delvis et forum, der voksede frem 
gennem personkontakter, som forekom fremkommelige for samarbejdet – uden at den 
officielle repræsentationslogik blev direkte modsagt. 

Indholdsmæssigt har forummet gennem hele perioden med jævne mellemrum afspillet 
en dialog, der i forskellige udformninger har rummet dette replikskifte: 

Opsøgende projekt: Der findes mange unge, som har behov for narkobehandling, men som 
det er umuligt at finde relevante tilbud til i systemet! 

Behandlingsinstitution: Vi har kapacitet og ekspertise til alle unge, og vi ved ikke af, at der 
skulle være nogen, der ikke kan få behandling! 

At denne meningsudveksling er fortsat igennem flere år, temmelig uanfægtet – om end 
måske kvalificeret – af forummets dialog og af forskellige tiltag til dokumentation og løs-
ning, er en problemstilling, som giver værdifuld information om det sociale systems for-
hold til brugerne og dermed om Projekt Gadebørns brobygningsarbejde. 

Brugerundersøgelsen 

Den første og naturligste reaktion på denne problematik er at søge forholdet dokumen-
teret. Jeg bidrog selv til arbejdet ved at foretage en lille enquète i de tilknyttede institu-
tioner.  

Behandlerne blev bedt om at opgøre hvor mange83 unge under 23 år, som de ved egen 
kontakt havde positivt kendskab til - 

                                            
83 Tallet blev søgt korrigeret for gengangere uden brud på tavshedspligten ved at vi spurgte til, hvor mange 
andre behandlingstilbud, de unge havde kontakt med, og trak dem fra 
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• var misbrugere, efter flg. kriterier: 
• stofindtagelse: Forbrug af hårde stoffer, og/eller over tre genstande alkohol dag-

ligt, og/eller daglig hashrygning 
• konstant forbrug: Ikke en uges afholdenhed i løbet af to måneder 

• havde behov for behandling 

• ønskede behandling 

• var vanskelige at placere i behandling 

Ialt 84 unge misbrugere var kendt i behandlingssystemet. Heraf misbrugte de 15 alene 
alkohol og/eller hash. 24 misbrugte desuden benzodiazepiner (sove-/nervemedicin) 
og/eller centralstimulanter (amfetamin, kokain) og/eller extacy, og 45 desuden morfika 
(heroin, metadon m.v.). Heraf igen var der 30, der kun indtog stoffet ved rygning. 75 blev 
af behandlerne opfattet som behandlingstrængende, 59 havde selv udtrykt ønske om 
behandling, men kun 15 af disse var det svært at finde relevant behandling til.  

Undersøgelsen blev gentaget efter ca. ¾ år og viste ingen større udsving – en tendens til 
lidt flere misbrugere ialt, en del flere af dem var morfikamisbrugere, især heroinrygere (en 
stigning på ca. 25%, men af små tal), og der var lidt færre der selv ønskede behandling; 
restgruppen af 'svært anbringelige' (hhv. for hvem institutionerne var uanvendelige) var 
omtrent af samme størrelse.  

Undersøgelsen blev ikke siden gentaget. I stedet overgik man til at danne sig et indtryk af 
den samlede gruppe og af sagstyper ved at udveksle mere eller mindre slørede informa-
tioner om enkelte unge. Desuden besluttede Koo-Mis-forummet flg.: 

• Behandlingssystemet kendte ikke til en eksplosiv stigning i antallet af unge misbruge-
re; 

• 15 unge, som det var svært at finde relevant behandling til, var ikke alarmerende,  

• men det var 15 for mange, og derfor måtte dialogen fortsættes m.h.p. generelle analy-
ser og løsninger af problemet 

• Der måtte fortsat udfoldes bestræbelser på at få kendskab til unge misbrugstruede 
udenfor behandlingssystemets synsfelt. 

Som udløber af denne beslutning iværksattes fra oktober 1995 en brugerundersøgelse 
gennem en samarbejde med to specialestuderende under min vejledning, Mette Bostrup 
Christoffersen og Dorte Kousholt. Undersøgelsen mundede ud i rapporten I Sisyfos’ fod-
spor (Kousholt & Christoffersen, 1997). 

Konceptet var en parallel bruger- og behandlerundersøgelse i to trin. I første trin blev ak-
tuelle problemer og dilemmaer i behandlingen indkredset, dels ved interviews med aktu-
elle brugere, dels ved interviews og møder med KooMis-forummets deltagere. Hensigten 
med denne øvelse var at finde ud af mere præcist hvilke problemer, det var, Ko-Mis-
forum og de unge kunne indrages i et forskningssamarbejde om at udforske, eller sagt 
på en anden måde, at få indblik i praksisfeltets diskurser i dets konkrete handlesammen-
hænge.  

Dernæst blev mere eller mindre repræsentativt udvalgte behandlere i de deltagende insti-
tutioner interviewet. Til sidst blev der udfoldet et opsøgende arbejde som udmundede i 
interviews med en lille håndfuld unge udenfor behandlingssystemet. 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         213 

Tværsnit og forløb 

De fire typer af perspektiver på problemstillingen blev beskrevet og diskuteret i rapporten, 
som mundede ud i generelle overvejelser om forholdet mellem ungdom og misbrug som 
indfaldsvinkler til arbejdet med de unge. Et overordnet fund var, at centrale problemstil-
linger og behov i ungdomslivet – primært omkring kvalificering og selvbestemmelse – 
enten var helt fraværende eller var modsigelsesfyldt tematiseret i behandlingssystemets 
praksis og tænkeformer. 

Undersøgelsen endte med at få mere fokus på dilemmaer og modsigelser i behandlings-
systemet end på den oprindelige problemstilling om de unge, der var udenfor. Det skyld-
tes dels, at der i behandlingssystemet var talrige problemer at tage fat på, og dels, at un-
dersøgelsen hverken havde ressourcer eller entydig opbakning i systemet til den mere 
krævende proces, hvor forbindelser (eller manglen på samme) mellem unges støttebe-
hov og institutionernes muligheder og begrænsninger kunne etableres og anvendes som 
udgangspunkter for et egentligt udviklingsarbejde.  

Hvad angår ressourcer søgte jeg i samarbejde med forummet forskningsmidler til et så-
dant arbejde, men fik dem ikke bevillet. Hvad angår systemopbakning var der ikke en 
mangel på god vilje. Men Koo-Mis forum var meget broget i sin sammensætning og præ-
get af perspektivforskelle og brudflader, som det meste af tiden betød, at selve fasthol-
delsen af samarbejdet og udvekslingen af informationer måtte have første prioritet og 
overskyggede udviklingsarbejdet. Hele narkosystemet var i voldsom turbulens i perioden, 
bl.a. blev to af de deltagende institutioner/projekter nedlagt og to andre oprettet.  

Ikke mindst prægedes samarbejdet konkret af en langstrakt og smertefuld proces, der 
omhandlede Storby-pulje-projektet Baghuset, som hørte til narkosystemet og skulle (dag- 
og døgn-) behandle misbrugstruede unge. Diskussionerne om dette projekts funktioner 
gik i hjertet af Koo-Mis-forummets problemstilling på grænsen mellem ungdomsarbejde 
og narkobehandling og i spørgsmålet om institutionernes fleksibilitet overfor de unges 
særlige behov . 

Jeg vil i det følgende opsummere de indholdsmæssige problemstillinger, som efter min 
opfattelse viste sig i Koo-Mis-samarbejdet. Jeg bygger her dels på mine egne deltager-
observationer, interviews og oplæg i forummet, dels på Kousholts og Bostrup Christoffer-
sens arbejde. 

Motivations- og magtesløsheds-problemet 

Den første og i en vis forstand konstituerende problemstilling i Koo-Mis kan kaldes visita-
tions- eller motivationsproblemet. Denne problemstilling er også helt central i Projekt Ga-
debørn. Den ovenfor nævnte 'grund-dialog' mellem opsøgende og behandlende instan-
ser viser hen til systematiske forskelle i opfattelsen af, hvornår og under hvilke betingel-
ser, man har at gøre med en ung, som er behandlingstrængende og -motiveret, og hvor 
langt forpligtelsen til at etablere foranstaltninger på den unges præmisser rækker.  

Problemstillingen set fra de opsøgende projekters perspektiv har jeg allerede beskrevet i 
kapitel 3.2.4. og kapitel 3.4.4. Med udgangspunkt i dialogen med de misbrugende unge 
forekommer behandlingssystemet ufølsomt overfor de enkelte unges konkrete situation 
og behov på en måde, som det er meget svært at se faglige begrundelser for. Det med-
fører, at der igen og igen i motivations- og brobygningsarbejdet med den enkelte unge 
opstår situationer kendetegnet ved et fravær af behandlingsmuligheder. Tre instanser 
fremtræder her som barrierer.  
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Først sagsbehandleren, som alt for ofte har meget svært ved at leve op til det arbejds-
tempo, personindsigt og økonomiske/administrative handlekraft, som er nødvendig for at 
kunne arbejde pædagogisk med udvikling af handleplaner for den unge. Den samme 
slags problemer viser sig med medarbejderen i distriktscentret, som for de københavn-
ske unges vedkommende fungerer som en ekstra sagsbehandler, der visiterer til narko-
institutioner. I forhold til disse instanser er hovedproblemet typisk et byrokrati, der ind-
imellem kan antage næsten 'Kafka’ske' dimensioner – når det f.eks. kræver en ihærdig 
indsats af en projektmedarbejder i to uger før det lykkes overhovedet at få telefonisk kon-
takt med sagsbehandleren, eller når distriktscentret udmelder at der 3 ugers ventetid til 
man kan få en samtale.  

Den tredje barriereinstans er døgninstitutionerne. Her er der typisk tale om, at institu-
tionerne definerer regler, aktiviteter og andre krav, som den unge ikke kan opfylde, og 
som det fra de opsøgende projekter er svært at se nødvendigheden af. Det kan være 
afvisning af at modtage kærestepar i behandling, et dagprogram domineret af psyko-
terapi, eller at overtrædelse af reglerne medfører en uges karantæne, hvor institutionen 
afviser et medansvar for den unges situation.  

For distriktscentre og sagsbehandlere ser problemerne først og fremmest væsentligt 
mindre ud, fordi disse unge er en lille andel af et større antal sager. Én sagsbehandler, 
som jeg interviewede, havde således løbende omkring 100 sager med unge under 18 år. 
Distriktscentrenes hovedklientel er de voksne stofmisbrugere. Ikke mindst som følge af 
lovændringen i 1994, hvorefter amtsungdomscentrene (i København distriktscentrene) 
forestår metadonbehandling, har denne gruppe givet rigeligt at beskæftige sig med, og 
der har løbende været tvivl om, hvorvidt distriktscentrene overhovedet har visitationsan-
svar for misbrugere under 18 år84. De sagsbehandlere, der involverer sig særligt i de un-
ges sager, oplever ofte en omfattende magtesløshed overfor at få både den unge, de 
økonomiske muligheder, forældrene og behandlingsinstitutionerne på plads i en handle-
plan. 

Behandlingsinstitutionerne angiver derimod ofte faglige grunde til deres afvisning af de 
unge. Det drejer sig typisk om tre slags grunde. For det første det simple disciplinære 
forhold, at en døgninstitution, navnlig for stofmisbrugere, ikke kan opretholde stoffriheden 
uden en skarp kontrol og faste regler. For det andet bygger institutionernes arbejde 
grundlæggende på, at klienterne må være motiverede for forandring, hvis behandlingen 
skal kunne lykkes, og at denne motivation må komme til udtryk i, at den unge gør sig 
umage for at  leve op til vanskelige krav. I modsat fald etableres behandlingen på en 
uhensigtsmæssigt relation, hvor behandlerne alene har ansvaret. For det tredje er selve 
ufølsomheden overfor den enkelte unges ønsker og situation ofte begrundet i en – enten 
adfærdsterapeutisk eller psykodynamisk funderet – forestilling om, at fasthed og stram 
struktur i sig selv er et vigtigt miljøterapeutisk virkemiddel.  

Fra disse institutioners side var der således egentlig ikke noget problem, sålænge de 
kunne opretholde en forsvarlig belægningsprocent – eller i det mindste kunne henvise til 
ventelister – med 'motiverede' klienter. I forhold til den enkelte betød det, at den unges 
fravær fra institutionen begrundede at man stillede sagen i bero, legitimeret af den unges 
medansvar for behandlingen under de givne økonomiske rammer. 'De givne økonomiske 
                                            
84 Går vi et administrativt niveau op i hierarkiet, til distriktscentrenes ledere eller deres foresatte i So-
cialdirektoratet, finder vi en undren over denne tvivl - der er udsendt cirkulærer og forordninger - om end 
disse både skifter over tid og åbner tolkningsmuligheder. 
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rammer' lægger sig her ad hoc som en ekstra begrundelse, når man diskuterer enkelt-
sager og evt. når frem til modsigelserne eller den socialpolitiske kynisme i motivations-
kravet. Også i behandlingsinstitutionerne giver medarbejderne udtryk for magtesløshed, 
såvel overfor de enkelte unge som overfor behandlingssystemets mangel på sammen-
hæng og ressourcer, og denne magtesløshed begrunder igen, at man holder fast ved de 
snævre faglige mål og midler som rationale. 

Magtesløsheden gør imidlertid ikke indtryk på behandlernes foresatte, som med belæg-
ningsprocenter og målgruppedefinitioner i hånden kan dokumentere, at der er kapacitet 
til alle. Her forvandler det, behandlerne oplever som et kapacitetsproblem, sig til et pro-
blem om faglig kvalificering af medarbejderne.  

Kategori-problemet 

Dette dødpunkt i problematikken hænger igen snævert sammen med kategori-problemet. 
Kun, hvis man kan dokumentere forekomsten af grupper af unge, som uden at være ak-
tuelt i behandling er identiske med institutionernes klientel, forekommer der at være et 
kapacitetsproblem. Men de unge, der har problemer med rusmiddelbrug udenfor institu-
tionerne, er netop ikke defineret så entydigt som misbrugere. Målgruppen for narko-
behandlingssystemet konstrueres i en proces, hvor det sociale systems institutioner selv 
spiller en afgørende rolle.  

I behandlernes perspektiv er der traditionelt et billede af, at unge misbrugere er svære at 
behandle, fordi de endnu ikke har nået det punkt, hvor de konfronteres endegyldigt med 
deres problem. Det er f.eks. ofte lettere for de yngste misbrugere at finansiere et stof-
misbrug med prostitution og kriminalitet. Desuden er 'benægtelse' i sig selv et symptom 
på stofafhængighed.  

Herved er cirklen logisk set sluttet, og af bl.a. netop den grund er ledere og embedsfolk 
mere tilbageholdende med at definere de unge entydigt som misbrugere. Man er her 
opmærksom på den selvopfyldende profeti, både i logisk henseende, og i den konkrete 
forstand, at hvis man blander de unge med de ældre misbrugere, så udvikler de en iden-
titet som misbrugere. Hvis de unges rusmiddelbrug ikke er – eller bør behandles som – 
et misbrugsproblem, så er det heller ikke narkosystemets 'bord'. 

Der er her tale om et kategori-problem, fordi – og det er et af de mest interessante træk 
ved Koo-Mis-forummet – behandlingssystemet her sætter sig for at overskride sig selv og 
derved kommer til at stille spørgsmålstegn ved den problemkategori, der definerer sy-
stemet. Problemet er i Koo-Mis bl.a. tematiseret som et forebyggelsesproblem, hvilket er 
en udbredt struktur for en sådan selv-overskridelse i behandlingssystemer. Som forebyg-
gelse tænkes problemet traditionelt som et (ganske perifert) spørgsmål om oplysnings-
virksomhed – overfor befolkningen (de unge) og overfor de professionelle i folkeskoler, 
klubber m.v. (m.h.p. en såkaldt 'tidlig indsats'). Koo-Mis besluttede i 1996 at arrangere en 
konference om forebyggelse af stofmisbrug blandt unge i København, bl.a. for at under-
søge mulighederne for at udvikle dette arbejde udover den pligtskyldige oplysningsvirk-
somhed, men initiativet strandede – meget karakteristisk – på en uklarhed om, hvilken 
afdeling i Socialdirektoratet der skulle koordinere dette arbejde. 

Samtidig er det karakteristisk, at de øvrige institutioner og foranstaltninger for børn og 
unge har svært ved at håndtere – ikke nødvendigvis unge med misbrug, men de unges 
misbrug. Mange unge på ungdomspensioner, i klubber m.v. har et eskalerende forbrug af 
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rusmidler. Men når misbruget træder frem som problematik, bliver det svært for medar-
bejderne at tage ansvar for – ofte af hensyn til de andre unge på institutionen. Der viser 
sig her en målgruppe i egentlig forstand, som falder mellem to stole i systemet. Netop i 
dette hul – som man benævnte de 'misbrugstruede unge' – var det, at det førnævnte 
Storbypulje-projekt Baghuset skulle arbejde. Baghusets historie er mangesidet og spe-
get, men en slående erfaring var, at selv denne institution faktisk faldt mellem de to stole. 
Man havde på én gang svært ved at håndtere de unges misbrug og ved at arbejde med 
de unge som andet end misbrugere. En af de vigtigste grunde til dette problem var for 
mig at se, at Baghusets udgangspunkt, organisatorisk og fagligt, var en relativt traditionel 
institution, som indenfor afgrænsede rammer udførte socialpædagogisk og psyko-
terapeutisk behandling85. Med dette udgangspunkt deltes de unge op i 'lette' og 'tunge' 
sager, som så hhv. fik ambulant rådgivning og (halv-)eksterne botilbud og egentlig døgn-
behandling.  

Kludetæppestrategiens helhedsproblem 

De misbrugstruede unges problem handlede overordnet om, hvordan de unge og deres 
livssituation og problemer ikke kunne håndteres med institutionssystemets målgruppe-
definitioner som udgangspunkt. Men det kom til syne som et generelt problem om be-
handlingssystemets indre sammenhæng. Spørgsmålet om målgruppe, visitation, klientel 
og behandlingsmotivation stillede sig ikke kun i grænsefladen udadtil, men også de en-
kelte institutioner imellem.  

Hele behandlingssystemet kan karakteriseres med en såkaldt 'kludetæppe-strategi' (se 
Gaardsøe, 1995), hvor grundlaget for en gensidig anerkendelse institutionerne imellem 
var en opfattelse af, at forskellige klienter på forskellige tidspunkter har brug for forskelli-
ge typer af foranstaltninger. Det er også strukturelt inddefineret i narkosystemet siden 
1994, hvor distriktscentrene skal trække på de forskellige institutioner til at skræddersy 
en handleplan for den enkelte klient. Denne flade, men centraliserede, struktur afløste i 
løbet af 1990’erne 'imperie-systemet', som havde etableret sig i 70’erne, hvor flere paral-
lelle 'imperier' indrettede hver sit behandlingsforløb efter fire-fase-modellen (Alkohol- og 
Narkotikarådet, 1984, og Windsløw, 1984). 

Den pluralistiske samarbejdsånd – og gensidig informeren via bl.a. Koo-Mis forummet – 
løste imidlertid ikke det problem, at hver institution opererede udfra sin ideologi og der-
med også sit billede af det system, den indgik i. Det problem kom ikke kun til udtryk i 
kommunikationsvanskeligheder over bordet i KooMis-forummet, men også i forholdet til 
de unge.  

Mange af de unge har at gøre med et stort antal institutioner og foranstaltninger indenfor 
relativt kort tid. Blandt Projekt Gadebørns unge er det især Vesterbro-misbrugerne og 
gadebørnene (sml. kapitel 4.3), der er tale om. Men problemet er alment og viser sig kun 
i særlig tydelig form her. Det var også tilfældet i det gamle system, men det træder frem 
som problematik på en anden måde med kludetæppestrategien. I det traditionelle system 
kunne behandlerne operere ud fra hver deres ideal-forløb, som organiserede behandlin-
gen, uanset hvilket konkret forløb klienten havde. Når man sætter sig for at 'følge med' i 

                                            
85 Dette udgangspunkt etablerede sig interessant nok til en vis grad på trods af den første leders udtrykte 
intentioner om, at institutionens store aktivitetsbudget skulle muliggøre, at man i langt højere grad kunne 
arbejde “socialpsykologisk” med de unge i deres kontekster udenfor institutionen 
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klientens konkrete behandlingsforløb og endda tilrettelægge det, så fremtræder proble-
met om helheden meget tydeligere. Desuden bliver forløbene reelt mere komplekse, når 
de ikke sinkes af byrokratiske regler. Jo mere fleksibelt og brugerorienteret, man er i 
stand til at omlægge handleplaner for de unge, desto mere hæsblæsende bliver også det 
tempo, hvormed de unge bevæger sig rundt mellem institutionerne.  

Jeg interviewede en af disse unge og fulgte hans sag mellem de forskellige instanser i en 
kort periode. Baggrunden var bl.a., at han og hans kæreste hørte til dem, hvis behand-
lingsforløb rejste debatten om Baghuset og derigennem hvordan systemet forholdt sig til 
de 'misbrugstruede' unge. I løbet af sommerhalvåret 1994 var han tilknyttet 10 forskellige 
institutioner, heraf 6 af Koo-Mis-forummets. På to måneder skiftede han mellem 4 døgn-
foranstaltninger. Sagen var en af dem, der viste Tjek-Punkts evner til at handle hurtigt og 
fleksibelt og tage udgangspunkt i det konkrete, og den viste også, at det faktisk i nogle 
tilfælde lod sig gøre at mobilisere behandlingstilbud i næsten samme tempo.  

Men sagen viste også nogle afgørende problemer i behandlingsarbejdet, når det betrag-
tes som en helhed i forhold til den enkelte unges livssituation og forløb, og når denne 
helhed sættes overfor systemets opsplitning i forskellige tiltag. 

Der er langtfra er tale om, at institutionerne/projekterne lader sig føje entydigt ind i en 
samlet behandlingsplan. Det kommer til udtryk i de konkrete koordineringsproblemer, 
som vokser i omfang proportionalt med at byrokratiske barrierer overvindes. Hvis alle 
instanser skulle tages i ed efter alle kunstens regler i den enkelte sag, så skulle man i 
nogle tilfælde næsten have et permanent samarbejdsmøde, hvis man skulle kunne følge 
med i den unges livssituation. I første omgang giver det dilemma anledning til at konklu-
dere, at en egentlig 'grøn bølge' gennem systemet slet ikke kan realiseres med forhand-
ling og koordinering.  

Problemet løses imidlertid heller ikke ved at oprette almene funktioner på tværs af institu-
tionerne. Det bliver særdeles tydeligt, når man ser på den magtesløshed, der særligt 
kendetegner de almene eller samlende aktører i det aktuelle system. Jo mere, socialar-
bejderen udfører almene funktioner, desto mere er han eller hun typisk trukket ud af det 
daglige pædagogiske og sociale arbejde. At den unge f.eks er udstyret med både en 
sagsbehandler i forvaltningen, en visitationsmedarbejder i distriktcentret, og en case ma-
nager i Projekt Gadebørn, hjælper ikke så meget, når ingen af disse parter kan komme i 
kontakt med den unge. Den 'grønne bølge' forudsætter derimod, at kompetencen lægges 
dér, hvor det pædagogiske arbejde udfoldes i en dialog med den unge. Den fleksibelt 
arbejdende og opsøgende medarbejder, f.eks. i Døgnkontakten eller i Tjek-Punkt, kunne 
måske hamle op med den unge, hvis hun var udrustet med behandlingssystemets tilbud 
på sagsbehandlerens vegne.  

Denne utopi støder administrativt set straks ind i det problem, at der ofte er tale om store 
bevillinger, som det er et stort og tungt ansvar at forvalte. Nedenunder dette administrati-
ve problem rejser sig et problem om, at de enkelte 'tilbud' ikke nødvendigvis er logisk 
sammenlignelige specialfunktioner, der kan sættes sammen til en helhed. De udgør der-
imod typisk også forskellige almenfunktioner. Afgiftningsinstitutionen er f.eks. også en 
miljøterapeutisk totalinstitution, og den konkrete betydning af afgiftning gør det oplagt, og 
ofte nødvendigt, at man arbejder med fortsat afklaring af handleplaner – fordi man ofte 
først her får en mere omfattende kontakt med klienten, samtidig med, at klienten vågner 
krisepræget op til en ny måde at se sig selv. Det ovenfor nævnte motivations-problem 
opstår her, når afgiftningsinstitutionen ikke blot lader sig føje ind i et helhedsbillede, an-



 

218                                                                                                          Morten Nissen 

Fælles tiltag og organiseringer 

dre har udviklet, men lægger vægt på sine almene funktioner og udvikler et nyt helheds-
billede udfra dem. Motivationsproblemet er et af flere eksempler på, at de forskellige 
specialinstitutioner repræsenterer hver sin opfattelse af helheden, udviklet i hver sit prak-
tiske forhold til deres brugere.  

At de forskellige helhedsbilleder er udviklet i det praktiske forhold til brugerne peger på et 
pædagogisk problem, som i sig selv er knyttet til den fleksible revision af handleplaner. 
Nemlig problemet om, hvem der skal fastholde den unge i et kontinuerligt pædagogisk 
forløb. Når den unge skifter behandlere hurtigere end han skifter underbukser, vil ingen 
af dem kunne etablere et forhold til ham, som kommer under overfladen, og ingen vil 
kunne stille krav til den unge, hvis hans problem er, at han flygter fra forpligtende mel-
lemmenneskelige forhold. Det gælder, som jeg vil uddybe nedenfor, også de tværgående 
eller almene foranstaltninger, der arbejder direkte pædagogisk med de unge, men som 
ikke har ressourcer til at give muligheder for afgørende ændringer i den unges livssituati-
on.  

Lad os antage, at også disse problemer løses ved, at de opsøgende og tværgående for-
anstaltninger, som bygger på dialogen med den unge, styrkes væsentligt. Disse foran-
staltninger skulle så først have kompetence, sådan at pædagogikken ikke overskygges af 
et klodset koordineringsarbejde. Dernæst skulle de have mulighed for selv at udvikle de 
forskellige specialfunktioner, så arbejdet ikke strander på de forskellige opfattelser af 
helheden. Endelig skulle de have tilført de fornødne ressourcer, så den pædagogiske 
dialog bliver stærk og omfattende nok til at fastholde den unge og stille krav86.  

Det er indlysende, at disse ønsker fra én foranstaltnings side ikke uden videre vil møde 
forståelse blandt de andre. I stedet vil der udvikle sig en konkurrence-situation, hvor for-
anstaltningerne – eller grupper af foranstaltninger med sammenlignelig ideologisk profil – 
kappes om at repræsentere helhedsbilledet af den unge. Når disse foranstaltninger så 
hver for sig udvikler og etablerer sig, så er vi tilbage ved situationen i 70’erne med de 
parallelle imperier og den stigende afstand mellem de enkelte imperiers ideologi og ideel-
le behandlingsforløb på den ene side, og brugernes livssituation og reelle behandlings-
forløb på den anden. Igen en cirkel, der er sluttet87. 

Som nævnt var den 'institutionelle' løsning på problemet om forholdet mellem helheden i 
brugerens liv og systemets opsplitning – nemlig simpelthen at udnævne eller oprette en 
instans, der har ansvaret for helheden – i høj grad i spil i Koo-Mis, dels i form af distrikts-
centrenes funktion, og dels i Projekt Gadebørn i form af case manageren. Samtidig var 
denne løsnings iboende problemer også særdeles tydelige i Koo-Mis-samarbejdets for-
løb. Det samme var tilfældet med den 'administrative' løsning – nemlig at koordinere og 
definere problemet væk.  

                                            
86 Her ser jeg bort fra muligheden af, at fastholdelse også kan realiseres med tvangsforanstaltninger. 
Tvangsforanstaltninger indgår i en ganske anden diskurs. Udfra den her gældende diskurs ville man sige, at 
de nok kan realisere en fysisk fastholdelse, men ikke en pædagogisk. 
87 En del af denne udviklingsproces blev faktisk realiseret i perioden - den selvsamme periode hvor sys-
temet under store vanskeligheder etablerede sig som et énstrenget system - i kraft af oprettelsen af “Projekt 
Menneske”, som med sin egen “filosofi” skulle forestå et helt behandlingsforløb.  
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Tillidsforholdet  

En tredje mulig løsning og dens problemer viste sig i brugerundersøgelsen, nemlig at 
psykologisere eller terapeutisere problemet. Mange, både blandt behandlere og brugere, 
gav udtryk for, at den afgørende faktor i behandlingen var tillidsforholdet mellem behand-
ler og bruger. Et sådant tillidsforhold kunne fremtræde som en løsning, både i kraft af 
sine iboende terapeutiske egenskaber, og fordi det kunne realisere en brugerorienteret 
dialog. Samtidig fremtrådte det i høj grad som et problem, fordi behandlerne typisk havde 
en mistillid til brugerne, som på én gang var velbegrundet og udgjorde en formidabel bar-
riere for dialogen.  

I en pædagogisk sammenhæng kan man godt håndtere det paradoks, at tillidsforholdet 
både er (del-)mål og middel – altså at man på én gang ser relationen som et problem og 
en løsning. Det er netop dette paradoks, der gør at man kan arbejde med relationen ta-
get for sig selv. Dog typisk kun med den reservation, at nogle brugere defineres fra som 
for vanskelige, for tunge, for karakterafvigende. Men spørgsmålet var, hvorfor forholdet 
mellem brugeren og behandlingssystemet netop blev fokuseret ind på dette niveau, trods 
problemerne i det. Det kan ikke forklares med, at netop denne tænkemåde er så udbredt, 
som den er. Tværtimod kan erfaringerne fra Koo-Mis måske bidrage til at svare på, hvor-
for tænkemåden udbredes. 

Kurt Bader (1993) mener, at der sker en terapeutisering af det sociale arbejde, når kli-
enternes økonomiske vilkår er udenfor socialarbejdernes rækkevidde, og når behand-
lingssystemets målsætninger er uklare og modsigelsesfyldte. Disse sammenhænge kan 
genfindes i erfaringerne fra Koo-Mis. Det grundlæggende problem om samfundsmæssig 
udstødelse er langt hen ad vejen udenfor behandlingssystemets rækkevidde, og det er 
systematisk vanskeligt at operere med meningsfulde livsperspektiver og beskæftigelse. 
Hvad de uklare målsætninger angår, var det et karakteristisk fund i Kousholts & Bostrup 
Christoffersens undersøgelse, at der herskede en høj grad af usikkerhed blandt behand-
lere om arbejdets målsætninger, både på institutions- og system-niveau. De enkelte be-
handlere foretrak at tale for sig selv som personer, når de blev spurgt om målsætninger-
ne for arbejdet.  

Til disse forklaringer kan jeg tilføje de ovennævnte problemer i realiseringen af klude-
tæppestrategiens helhedssyn. Set fra brugernes side var det kun på den personlige rela-
tions niveau, at de kunne opleve en hjælp, som var direkte relateret til dem selv som 
unikke personer i en unik livssituation. Set fra behandlernes perspektiv var den helheds-
mæssige betragtning af brugeren ganske vist frustrerende, når den betød at de måtte 
forholde sig til et fattigt og usammenhængende behandlingssystem, men også så meget 
desto mere nødvendig.  

Koo-Mis som form for Gadebørnsprojekternes forankring 

Med disse overvejelser er vi på en måde endt ved det punkt, hvor de to opsøgende ga-
debørns-projekters forankring i behandlingssystemets udviklingsbestræbelser kan disku-
teres indholdsmæssigt udfra erfaringerne fra Koo-Mis. Projekternes deltagelse i Koo-Mis 
haft karakter af en forankringsbestræbelse parallel til partnerskabet i de enkelte projekter. 
Denne form for forankring af  udviklingsprojekter følger andre principper end den gæng-
se, hvor projektet omdefineres som en institution eller foranstaltning, der indgår i en ni-
che i systemet. 



 

220                                                                                                          Morten Nissen 

Fælles tiltag og organiseringer 

For det første skete der en organisering af det etablerede sociale system omkring en for-
andringsparathed, der var indholdsmæssigt (om end vagt) bestemt. Det er formentlig af 
betydning for denne organiseringsform, at den er sammensat af både flere selvstændige 
organisationer og flere ledelsesniveauer, sådan at indholdet ikke umiddelbart suges op i 
hierarkiske strukturer eller forhandlingsprocesser, og sådan at handlekraft og konkrethed 
kan forenes. I hvert fald var det nødvendigt for Koo-Mis løbende at styre imellem disse 
yderpunkter for at fungere. Dertil var forummet i selve sin personsammensætning til-
strækkeligt domineret af deltagere, som var parate til at foretage de ovenfor nævnte pro-
blematiseringer.  

For det andet repræsenterede begge de to projekter afgørende indholdsmæssige pro-
blemstillinger i udviklingarbejdet. Tjek-Punkt repræsenterede og tematiserede (sammen 
med Døgnkontakten) motivations- og helhedsproblemet på en vedholdende, direkte og 
omfattende måde. Det samme gjorde Sjakket, indtil projektet i sommeren 1994 nedpriori-
terede Vesterbro-misbrugerne som målgruppe. Herefter fandt Sjakket sig aldrig helt tilret-
te i Koo-Mis, og repræsenterede netop på den måde direkte kategori-problemet i forum-
met, med selve sin tilstedeværelse, ofte med sit fravær, men ligeså ofte ved igen og igen 
at blive efterspurgt som repræsentanter for alternative erfaringer.  

Koo-Mis-forum og Gadebørns-projekterne var hverken tilsammen eller hver for sig logi-
ske og kongruente udtryk for den samme udviklingsbestræbelse. Projekterne blev foran-
kret i andre retninger, og Koo-Mis forummets problemstillinger blev legemliggjort i andre 
foranstaltninger (f.eks. Baghuset). Dette forhold slører billedet noget og gør det vanske-
ligt at tale præcist og afgrænset om forankring – bortset fra netop konstateringen af den-
ne flerdimensionalitet i forankringsproblemet. Men dialogen udviklede sig i dimensioner, 
der var tilstrækkeligt centrale for begge parter (motivations- og kategori-problemerne) til, 
at den ideelt set kunne få betydning som forankringsforsøg.  

Spørgsmålet er imidlertid, i hvilken udstrækning, denne forankringsform har kunnet af-
stedkomme konkrete forandringer. 

En 'solstråle-historie', som ofte fremhæves i Koo-Mis og i Projekt Gadebørn, er historien 
om par-behandling. Behandlingsinstitutionerne afviste generelt at behandle kærestepar 
sammen, fordi erfaringen entydigt sagde, at den skrøbelige og kriseprægede behand-
lingsmotivation ikke kunne modstå de mange spil og følelsesmæssige udsving i et par-
forhold i behandlingssituationen. Denne politik blev et af flere konkrete omdrejnings-
punkter for diskussion af motivationsproblemet i Koo-Mis. Især Tjek-Punkt og Døgnkon-
takten fremhævede vedholdende, at selvom de faglige vanskeligheder ved døgninstitu-
tions-behandling, især afgiftning, af kærestepar, var indlysende, så kom afvisningen til at 
udgøre en alt for stor barriere, som endda var unødvendig, hvis man fremfor at handle 
udfra sin bedreviden lod de unge selv gøre erfaringen. Diskussionerne i Koo-Mis førte 
ikke i sig selv til en entydig konklusion, men de var en vigtig baggrund for, at Socialdirek-
toratet direkte forbød sine institutioner at afvise klienter med henvisning til at de var kæ-
restepar. Nu kan man naturligvis ikke uden videre gå ud fra, at en sådan lodret ordre kan 
omsættes i en ændret praksis; der er jo mange andre måder at afvise kærestepar end 
ved eksplicit at henvise til parforholdet, og den institutionelle struktur, der frembringer 
motivationsproblemet, står urørt. Når historien har en reel betydning, er det fordi den 
symboliserer en længe savnet og helt nødvendig handlekraft i et udviklings- og koordine-
ringsforum, der som nævnt ofte kun udgjorde et samarbejdsritual.  
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Kommandovejen og formalismen i løsningen af par-behandlingsproblemet er en undta-
gelse, som til en vis grad slører samarbejdsforummets virkemåde. I praksis har det sna-
rere lignet en pædagogisk eller psykoterapeutisk proces, med dens gentagelser og tilba-
geslag, dens vage, men vigtige perspektiver, dens skiftende og uklare alliancer og dens 
ambivalens overfor implikationerne af de erkendelser og beslutninger, der træffes. De 
nævnte grundproblemer, som Koo-Mis-forummet arbejdede (og arbejder) med, viser, 
hvordan denne forankringsform på den ene side er uhyre langsigtet, når man spørger til 
konkrete reformer, men på den anden side er en effektiv motor for tydeliggørelse af pro-
blemer og af dilemmaer i deres løsning. Det er en kombination, som godt kan medføre 
en sårbarhed hos udviklingsprojekterne, som jo i det konkrete arbejde også har brug for 
en fungerende samarbejdsflade til de øvrige foranstaltninger. Den meget problem-
centrerede (og indholdsorienterede) forankringsform kan altså let komme til at stå i mod-
sætning til ønsket om at forankre projektet mere traditionelt i form af en plads i systemet 
og en fast bevilling.  



 

FJERDE DEL: MÅL OG M IDLER 
 

Det fornuftige resultat er stadig noget konkret, selvom det kun er en tanke og noget ab-
strakt, fordi det ikke er en rent formel enhed, men en enhed af forskellige bestemmelser. 

Hegel: Die Wissenschaft der Logik 

 

 

Den gamle materialismes standpunkt er det ’borgerlige samfund’; den nye materialismes 
standpunkt  er det menneskelige samfund eller den samfundsdannende menneskehed. 

K. Marx: Teser om Feuerbach 

 

 

 

Evalueringsforskning er en proces, som indskriver praktiske erfaringer i en bestemt vi-
denskabelig sammenhæng – rekontekstualiserer dem som 'materiale', der 'analyseres' 
ved brug af teoretiske 'tilgange'. I den foregående tredje del har jeg beskrevet, analyseret 
og vurderet nogle af de enheder, som Projekt Gadebørns erfaringer bestod af. Disse en-
heder – Tjek-Punkt, Sjakket, Styregruppen m.v. – er derved forvandlet, men også fast-
holdt som fokus og disposition for teksten. 

Udgangspunktet og strukturen for denne fjerde del af bogen er derimod enheder, som 
jeg har konstrueret som analytiske vinkler. Projekt Gadebørns erfaringer har her gen-
nemgået en metamorfose. 

Først fremlægger jeg mit generelle analytiske perspektiv på feltet. Dernæst diskuterer jeg 
fem tværgående dimensioner i Projekt Gadebørn: Ungdomsperspektivet, målgruppen ”de 
mest udsatte”, arbejdet med brobygning mellem gadebørnene og det sociale system, 
erfaringerne med frivilligt socialt arbejde og partnerskabsorganiseringen. 

 

 



 

4.1. Indkredsning af den centrale proble-
matik: Brugerpræmissernes diskurser og 
handlesammenhænge 
Dette kapitel skal udfolde min analytiske tilgang til feltet ved at jeg tydeliggør, hvilke ge-
nerelle problematikker, som jeg i udgangspunktet og som overordnet forståelsesramme 
har set Projekt Gadebørn som udtryk for. 

Kapitlet bevæger sig fra en forforståelse, der ikke ligger så langt fra den, som Projekt 
Gadebørn selv blev konstitueret ved, og i retning af en gradvis problematisering under 
inddragelse af de teoretiske redskaber, som jeg har ridset op i kapitel 2.1.  

Herigennem søger jeg at indlæse Projekt Gadebørn i en (delvist) sammenhængende hi-
storisk udviklingstendens, som jeg overordnet har karakteriseret med begrebet ’bruger-
præmissernes diskurser og handlesammenhænge’ eller ’Det aktive Samfund’.  

Det er tænkeligt, at jeg herved overentydiggør både Projekt Gadebørn og de generelle 
udviklingstendenser i arbejdet med udsatte unge. En række af modsigelserne vil træde 
tydeligere frem i de efterfølgende kapitler, hvor jeg mere systematisk opsøger brudflader 
og dilemmaer udfra de særlige analytiske vinkler. 

4.1.1. Fælles mål og midler - og sammenhængene imellem 
dem 

De 5 mål-midler 

Med udgangspunkt i den projektbeskrivelse, som refereres s. 67, og i korte samtaler med 
nogle af de daværende nøglepersoner88 formulerede jeg i 1993 som grundlag for mit 
evalueringsarbejde de følgende 5 centrale mål og midler fælles for projekterne: 

1. Ungdomsperspektivet: Forsøget på at udvikle arbejdsmetoder, der svarer til ungdoms-
periodens mobilitet, udviklinger og paradokser; at kombinere omsorg, kvalificering og 
selvbestemmelse; at etablere eller anvende identitetsskabende rum og samtidig støtte 
de unges overskridelse af dem. 

2. De mest udsatte: Forsøget på at nå kontakt med og fastholde de mest udsatte unge; 
at afværge de mest udsatte unges udstødning fra det sociale system; at erkende og 
håndtere tunge og komplekse sociale problemer uden fastlåsning af de unge i roller 
som klienter, patienter eller kriminelle. 

3. Brobygning: Forsøget på at etablere en bæredygtig kontakt mellem de unge og det 
sociale system; at mødes på halvvejen og arbejde med information og motivering 

                                            
88 Bjarne Møller, Døgnkontakten, Søren Surland, Socialdirektoratet, og Søren Magnussen, Sjakket. 
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begge veje; at arbejde opsøgende og møde de unge ‘dér, hvor de er’; at arbejde kon-
tinuerligt, fleksibelt og med individuelt tilpassede metoder og planer (følgeskab). 

4. Partnerskab: Forsøget på at udvikle foranstaltninger i samarbejde mellem forvaltnin-
gen og private og frivillige organisationer; at operere med flere parter, perspektiver og 
standarder i planlægning, styring og evaluering; at arbejde med midlertidige og knop-
skydende samarbejdsrelationer fremfor etablerede institutioner. 

5. Frivillige: Forsøget på at tiltrække og indarbejde frivillige i arbejdet med tunge sociale 
problemer; at udvikle styringsformer og læreprocesser der kombinerer frivilliges og 
professionelles interesser og potentialer. 

Sammenhænge mellem de fem dimensioner 

De fem dimensioner i Projekt Gadebørn kan beskrives som en sammenhængende re-
form, tænkemåde og metode i socialt arbejde. En første (problematiserende) konstrukti-
on af denne sammenhæng kan se ud som følger. 

Projekt Gadebørn er et led i Københavns Kommunes udvikling af en ungdomspolitik, og 
hænger sammen med etablering af et Ungeafsnit i Direktoratet, og siden også UngeTe-
ams m.v. i de lokale forvaltninger. Perspektivet på brugerne som unge er i første omgang 
et bud på, hvordan man kan orientere sig efter brugernes præmisser. Den mere almene 
indfaldsvinkel, hvor man går til brugerne udfra overvejelser om forhold, der gør sig gæl-
dende for alle unge, tjener til at løsrive arbejdet fra de traditionelle (f.eks. psykopatologi-
ske) problemdefinitioner. Det kendetegner dels brugerfladen: De indholdsmæssige fore-
stillinger om ungdom rummer på det udviklingspsykologiske og pædagogiske plan i sig 
selv et sæt argumenter for arbejde på brugernes præmisser, nemlig i kraft af paradokset 
mellem omsorgsbehov og frigørelsestrang, kvalificering og selvbestemmelse. Dels bru-
ges det til at skaffe organisatorisk plads til et mere alment perspektiv midt imellem ‘pro-
blemfamiliernes’ børn og de ‘særlige grupper’ blandt voksne. Herunder er anerkendelsen 
af de unges selvbestemmelse (med familien skubbet tilbage i anden række) også juridisk 
et led i den gradvise gennemsætning af individual-princippet i forholdet mellem stat og 
borgere. Ungdomsperspektivet skriver sig endelig ind i en pædagogisk sammenhæng, 
der rækker langt udover det sociale systems arbejde med de udstødte - nemlig det ung-
domspædagogiske spændingsfelt mellem på den ene side offentlige kriminalitetsfore-
byggende institutioner og på den anden side frivillige organisationer, projekter m.v. 

Afgørende for, ikke alene Projekt Gadebørn, men også hele Storbypuljen, er målet om at 
indsatsen kommer de mest udsatte tilgode. De mest udsatte er ikke en klart afgrænset 
kategori – der tales tværtimod om en kompleksitet af psykiske og sociale problemer, og 
bestemte traditionelle afgrænsninger ved jura, medicin m.v. afvises som pædagogisk 
uhensigtsmæssige. Derimod er begrebets indhold bestemt, dels ved en polarisering på 
en almen graduent (mellem problemer og ressourcer), dels ved begrebet social udstø-
delse (marginalisering). Mens den almene graduent er tydeligst lokalt, så henter centrale 
forvaltningsniveauer (amtslige, statslige og fælleseuropæiske) deres berettigelse i den 
fuldbyrdede polarisering og dermed marginaliseringsperspektivet. Den udvikling implice-
rer at de unge anerkendes som brugere, men på betingelse af at de virkelig er de mest 
udsatte. En baggrund er her, at netop de mest udsatte tilkæmper sig anerkendelse med 
livet som indsats: Det er dem der ikke kan fastholdes, og som man må møde hvor de er, 
hvis man stadig vil have en velfærdsstat der tager sig selv alvorligt. En anden baggrund 
er, fra en lidt mere kynisk eller kritisk socialpolitisk betragtning, at netop fokuseringen på 
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de mest udsatte sikrer at brugerindflydelsen ikke rokker ved velfærdsstatens politisk-
økonomiske grundstruktur. Her ude på overdrevet er der albuerum for deltagerstyring og 
brugerorientering, mens til gengæld f.eks. aktivering af ledige snarere organiseres med 
den moralistiske og disciplinerende ende af den moderne diskurs. De mest udsatte bliver 
også mest udsat for reformer og eksperimenter, som rokker ved professionalismens og 
den offentlige målstyrings principper, måske fordi behovet for nytænkning her er så de-
sperat, som det er, eller måske tværtimod fordi både mål og midler blegner i betydning 
overfor selve det at de håndteres, og fordi såvel professionalisme som velfærdsstatslig 
målstyring så let risikerer at ville møde de mest udsatte et andet sted end dér, hvor de er. 
Det er givet, at vi vil have fat i dem; men det er straks mere usikkert, om vi vil dem noget. 

Der er i Projekt Gadebørn et vigtigt spændingsforhold mellem ungdomsperspektivet og 
ønsket om at nå de mest udsatte. Mens ungdomsbegrebet åbner op og knytter forbindel-
ser, så fastholder begrebet om de mest udsatte indsats og fokus på en udstødt gruppe. 
En hovedintention med Projekt Gadebørn er at netop forene de to perspektiver, i stedet 
for, som typisk er, at det almene ved ungdommen blegner når man arbejder med de ud-
stødte og omvendt.  

Når vi først – med statslige interesser i ryggen – har anerkendt de mest udsatte unge 
som en særlig realitet og en særlig samtalepartner, så opstår problemet også om forhol-
det til dem, og dermed om det sociale system, som de har et problematisk forhold til. Sy-
stemet og de unge vender hinanden ryggen; uanvendelige institutioner står overfor uan-
bringelige unge. Her har systemet fået et problematisk forhold til sig selv, men på en 
særlig måde: Særlige projekter skal bygge bro, og brobyggerne må tage højde for sær-
heder på begge bredder. Systemets selvrefleksion og selvoverskridelse tager institu-
tionaliseret form, nye institutioner skal til stadighed bygge videre på de lidt ældres mere 
eller mindre brændte broer (indtil de unge også vender dem ryggen). Samtidig specialise-
res en opsøgende indsats som en form for socialt arbejde på udebane – på de unges og 
de udstødtes meget bogstavelige udendørs baner og/eller på systemets mest indholds-
tomme virkefelt, dets territorium.  

Anvendelsen af frivillige i Projekt Gadebørn er hvad angår Sjakkets Aktivitetscenter et led 
i partnerskabsmodellen, men mere generelt knyttet til forsøget på overvindelse af vel-
færdsstatens ansvarsfritagelse knyttet til ekspertisemodellen. De mere selvstændigt profi-
lerede institutioner definerer hver for sig deres egen almene faglighed, fordi de som bro-
byggere og som udviklingsprojekter står overfor brugerens og systemets helhedsmæssi-
ge situation. Når den almene faglighed defineres lokalt, kan dens udøvere også rekrutte-
res og uddannes lokalt og i lokale former. Samtidig knytter det forbindelsen mellem part-
nerskabets involvering af nye aktører, brobygningsbestræbelsen og ungdomsperspekti-
vets almene selvbestemmelse, fordi ung-til-ung-princippet indebærer at de unge kan de-
finere egne perspektiver, som kan forbinde målgruppen med det sociale system på nye 
måder. 

Partnerskabet er den institutionaliserede selvoverskridelses organisationsform. Med 
partnerskabet hentes nye aktører ind i styringen af det offentlige sociale arbejde, og der-
med træder styringen af den lokale foranstaltning ud af den traditionelle hierarkiske struk-
tur. Partnerskab forbindes internationalt oftest med inddragelse af erhvervslivet i løsnin-
gen af sociale problemer, men specielt i dansk socialpolitik har der primært været tale om 
samarbejde med private og frivillige sociale organisationer om styring og drift af udvik-
lingsprojekter. I denne version er der en direkte kobling mellem brobygningen til de mest 
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udsatte unge og dannelsen af nye lokale organisationer med egne mål, midler og rutiner, 
fordi de unges mobilitet og nødvendigheden af en vis distance til det etablerede sociale 
system forudsætter organisatorisk selvstændighed. De to projekter viser to modeller i 
spil: Tjek-Punkt inddrager i privat professionel organisation, og Sjakkets Aktivitetscenter 
inddrager en frivillig organisation, der også repræsenterer brugere. I begge tilfælde giver 
det brobygningen en særlig karakter, at den skal realiseres med en ikke-offentlig institu-
tion. I Sjakkets Aktivitetscenter er partnerskabet desuden selv en brobygning, i det om-
fang Sjakket organiserer de unge. 

Hænger tingene sammen? 

Det er imidlertid langtfra givet, at Projekt Gadebørn nødvendigvis bør betragtes som et 
logisk sammenhængende projekt. Når man ser nærmere på historien om Projekt Gade-
børns tilblivelse og forløb (se kap. 3.1, 3.4 og 3.5), bliver man klar over, at der var tale om 
alt andet end et logisk sammenhængende skrivebordsprojekt. Forskellige parter lagde 
forskellige betydninger i de forskellige begreber og havde forskellige interesser i at frem-
me eller nedtone dem. Mange af deltagerne i de to projekter har hele vejen igennem op-
levet, at ‘Projekt Gadebørn’ er en kunstig sammenføjning af to vidt forskellige projekter. 
Nogle af mål-midlerne blev af flere opfattet som beklagelige kompromis’er. F.eks. var de 
professionelle i Tjek-Punkt langt hen ad vejen overbevist om, at anvendelsen af frivillige 
var rent politisk og slet ikke socialfagligt begrundet, ligesom mange i Sjakket alene opfat-
tede partnerskabet som et negativt udtryk for forvaltningens kontrol med Sjakket.  

Når embedsmændene alligevel mente at have lagt et ‘guldæg af internationalt format’, 
specielt fordi der var en ’gennemtænkt sammenhæng i indsatsen’, er det mest et udtryk 
for, at det var deres arbejde at få tingene til at hænge sammen indenfor den kombinere-
de politiske og socialfaglige ramme, som de dermed også bidrog til at definere. Sam-
menhængen i indsatsen er altså en konstruktion, først på papiret, og dernæst i større 
eller mindre grad også i praksis, og igen her på dette papir – der må arbejdes med at få 
tingene til at hænge sammen.  

I Socialdirektoratets perspektiv, som er defineret som et overordnet og helhedsmæssigt 
socialt ansvar for Københavns borgere, står den større eller mindre sammenhæng i ind-
satsen overfor en faktisk sammenhængende helhed af sociale forhold for borgerne ‘i vir-
keligheden’. Det kan ses direkte i kommunens budgetforhandlinger, hvori hvert år propor-
tionerne i forvaltningens indsats som helhed og indenfor forskellige delområder stilles 
overfor de behov, der hele tiden formuleres af eller for forskellige grupper i samfundet. 
Hvis en gruppe eller et problem bliver overset, stilles embedsfolk og politikere til regn-
skab. Gadebørnene er kun et ret lille hjørne af det billede, og selv når vi prøver at fokuse-
re alene på dem, må vi konstatere at indsatsen i Projekt Gadebørn igen kun er en lille 
del, uanset hvor betydningsfuld, vi mener den er. Hvor medarbejdere og frivillige i de en-
kelte institutioner kan tillade sig at være opslugt af deres egne faglige eller ideologiske 
kæpheste, så har Direktoratet brug for et mere alment og sammenhængende perspektiv.  

Men selvom den politiske konstruktion af en sammenhæng i forvaltningens arbejde såle-
des hele tiden må referere til en sammenhæng ‘i virkeligheden’, og selvom det må siges 
at være Direktoratets ‘opgave’ at varetage dette overordnede ansvar, så kan man ikke 
uden videre tage udgangspunkt i – eller tage monopol på – en sådan sammenhæng. Og-
så de almene og overordnede sammenhænge ses fra forskellige perspektiver. Netop i 
Projekt Gadebørn er en af visionerne, at der er ingen, der ikke har ansvar, altså at de 
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enkelte institutioner, personer og projekter hellere skal tage et medansvar for helheden 
end holde sig til deres eget ‘bord’89. Visionen om et helhedssyn, der rækker henover for-
skellige faglige tilgange og forskellige ideologier, har det interessante problem ved sig, at 
det enten må formuleres meget abstrakt og byrokratisk (og dermed kommer i modstrid til 
enhver ambition om udvikling), eller også straks må åbne for, at helheden falder fra hin-
anden igen, i forskellige, delvist modstridende versioner, som på forskellige måder er 
knyttet til lokale perspektiver. Som jeg vil vende tilbage til nedenfor, især i kapitel 4.3.5 og 
4.4.4, er netop denne åbning for forskellige lokale versioner af helheden et af de spæn-
dende træk ved Projekt Gadebørn, fordi aktørerne, og ikke mindst medarbejdere og res-
source-personer i de to projekter, i meget høj grad har levet op til parolen om ansvaret 
for helheden.  

Udover at de praktiske sammenhænge i Projekt Gadebørn er genstanden for mit arbejde, 
så skaber jeg også en overordnet ramme for analysen, hvormed jeg prøver at få den til at 
hænge sammen. Ligesom embedsfolkene skabte deres sammenhæng indenfor en sær-
lig ramme, og som bidrag til at definere denne særlige ramme (nemlig Socialministeriets 
og Socialdirektoratets politik og forvaltning), og ligesom Tjek-Punkt og Sjakket på hver 
deres måde har skabt deres versioner af helheden indenfor og som led i deres særlige 
rammer, så indgår min konstruktion af sammenhæng i denne evaluering i den videnska-
belige praksis’ ramme.  

Hver af de forskellige praktiske rammer har sine egne vilkår og muligheder, men står og-
så i et praktisk forhold til de øvrige. Den sammenhæng, som jeg konstruerer her, bliver til 
(håber jeg) på videnskabelige præmisser og i relation til de målgrupper, som kan komme 
i tale fra det grundlag, men samtidig også som led i en nødvendig dialog med samar-
bejdspartnere i og omkring Projekt Gadebørn. At der ikke kan blive tale om noget mono-
pol er særdeles synligt her, fordi Socialdirektoratet, Socialministeriet, Tjek-Punkt, Sjakket 
m.fl. er så gode, som de er, til at fremlægge og fremme deres egne perspektiver.  

Velfærdsstatens selvoverskridelse 

Mere overordnet kan Projekt Gadebørn som statsstøttet udviklingprojekt ses i forbindelse 
med tidens udbredte politiske tendenser i retning af at  

• målrettet styrke indsatsen overfor særlige grupper af de mest udstødte i samfundet, 
herunder særligt udskille og opprioritere hjælpen til de unge; 

• indrette indsatsen på brugernes præmisser, dvs. i overensstemmelse med bruger-
nes aktuelle situation og med en umiddelbar brugsværdi for dem 

• opmuntre til udvikling af ikke-professionelt socialt arbejde, herunder frivilligt arbejde 
og selvhjælpsformer; 

• styrke inddragelsen af private organisationer i det sociale arbejde; 

• udvikle samarbejdet mellem forskellige sektorer og forskellige slags aktører, herun-
der brugerne selv, omkring konkrete sociale problemfelter; 

                                            
89 Princippet fik jeg øje på, da jeg så en TV-udsendelse, hvor Københavns socialborgmester blev stillet til 
regnskab for en sag om en sindslidende, som på aftenen for sit selvmord havde søgt hjælp en række steder 
uden held. Hvem har ansvaret? spurgte journalisten. Administrationschef Carsten Stæhr Nielsen kom sin 
borgmester til undsætning: ‘Der er ingen, der ikke har ansvar’ 
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• organisere det sociale arbejde i delvist selvbærende og tæt, men løst styrede pro-
jekter. 

Projekt Gadebørn er placeret midt i en omfattende decentraliseringsproces, som offent-
ligt, særligt socialt arbejde er kendetegnet ved. Nogle (f.eks. Prahl, 1992, 1993, Olsen & 
Prahl, 1992) taler om den tredje decentralisering: Efter udlægning af opgaver og kompe-
tence fra centrale til decentrale politiske niveauer, og tildeling af kompetence til enkelte 
forvaltningsgrene, institutioner m.v., uddelegeres nu kompetence til lokale borgere, pårø-
rende og brugere. I København er forløbet særdeles komprimeret, sådan at alle 3 former 
for decentralisering finder sted samtidig netop i Projekt Gadebørns levetid: Dannelsen af 
Bydelsråd, udlægning af opgaver til lokalkontorerne, kvalitetsstyring af de enkelte institu-
tioner, lokalt projektsamarbejde og brugerinddragelse. 

I en sådan permanent omstillingstid er det ofte svært at gennemskue administrative og 
organisatoriske strukturer, men til gengæld toner det sociale arbejdes udviklingstenden-
ser og idealer tydeligere frem, fordi de til stadighed gentages i nye versioner. 

Et forhold, som fortjener opmærksomhed i et alment perspektiv, er den tætte sammen-
hæng eller sammenvævning mellem organisatorisk og socialfaglig udvikling. Det er næp-
pe gørligt eller rimeligt at skelne helt skarpt mellem en konkret brugerorienteret pædago-
gisk metode, og en organisatorisk fleksibilitet, som gør den mulig; mellem selvhjælps-
princippet som socialfaglig indsatsform og anvendelse af frivillig arbejdskraft; mellem 
brugerindflydelse som pædagogisk og som organisatorisk princip. 

Projekt Gadebørns integrerede organisatoriske og socialfaglige kvaliteter placerer det 
midt i en omfattende ændring i det sociale arbejdes traditioner.  

Set i et sociologisk eller organisatorisk perspektiv er der generelt tale om, at feltet af ak-
tører udvides og gøres bevægeligt, hvor det i de forudgående velfærdsstatslige traditio-
ner har været fastlåst i en struktur, hvorefter borgerne overlod til systemet at løse klien-
ters sociale problemer. Klienterne gøres til ansvarlige aktører, borgerne inddrages, sy-
stemet brydes op i selvbærende enheder, som står overfor hinanden og har forskellige 
kvaliteter. I dette perspektiv er anerkendelsen af de unge som aktører med særlige po-
tentialer og behov ikke principielt forskellig fra anerkendelsen af de decentrale forvalt-
ningsniveauer eller private og frivillige organisationer. 

I et socialpædagogisk perspektiv er det et vigtigt nybrud, at Projekt Gadebørn og andre 
lignende projekter markerer, at en absolut modstilling mellem det sociale systems aktører 
er på vej ud som idealforestilling – mellem institutionerne og deres medarbejdere som 
lydige rationelle udøvere af en universel og neutral faglig ekspertise, og deres klienter 
som indehavere eller bærere af sociale problemer. Både med den almene indfaldsvinkel 
til målgruppen som unge – der skal støttes i udvikling af selvbestemmelse – og med ac-
cepten af de udsatte unges aktivt satte præmisser, træder brugerne frem som selv-
stændige aktører. De traditionelle normative reguleringer af samfundsmæssige udstø-
delsesprocesser, som opererede ved at problembestemme eller diagnosticere, og der-
med tendentielt umyndiggøre klienternes handlemåder, erstattes af en tendens til at man 
tager udstødelsen for givet og i et eller andet omfang støtter brugeren i hans situation 
som den er. 

Som den moderne udbredelse af Søren Kierkegaards over 140 år gamle betragtning – at 
man, hvis man vil føre et menneske et sted hen, først må passe på at møde ham der, 
hvor han er (Kierkegaard, 1906 [1859], s. 533) – viser, så er idéen på én gang ny og 
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gammel. Det gamle og uforandrede (omend periodevis oversete) er, at al pædagogik be-
gynder i et møde og derved kalder mennesket frem som handlende aktør. Det nye er, at 
pædagogikkens rammer i højere grad er tænkt med. Førhen mødte man nok mennesket 
hvor det var, men først når man havde anbragt det i forlods udstukne rammer – eller man 
konstaterede, at mennesket faldt udenfor. Nu søger man at danne rammer omkring 
mennesker, hvor de er.  

Ikke fordi den pædagogiske fornuft har sejret, men fordi en udviklingstendens har fået 
overtaget: Den stadige nydannelse af institutionelle rammer til bestemte grupper accelle-
reres og bliver en del af selve den pædagogiske proces.  

Projekt Gadebørn giver således erfaringer med nogle af de måder, hvorpå det sociale 
arbejdes rammer – organisering, målbestemmelser, styreformer, samarbejdsformer, fag-
lige standarder m.v. – sættes i bevægelse som led i selve den socialpædagogiske ar-
bejdsproces. Eller som det også vil hedde i denne bogs terminologi: Dialektikken mellem 
diskurser og handlesammenhænge i projekternes brugerflade og organisation. 

I dette overordnede lys kan jeg trække forbindelser mellem de fem mål-midler, sådan at 
de danner forskellige diskursive former og typer af handlesammenhænge. Disse forbin-
delser angiver nøgler til mit evalueringsarbejde, som formidler mellem de oprindelige fem 
mål-midler og de nye perspektiver, som toner frem gennem projekternes og de unges 
erfaringer. Hvad alt dette betyder, vil jeg prøve at gøre lidt mere klart i det følgende. 

4.1.2. Brugerpræmisser som analytisk tilgang 

Projekt Gadebørns nok vigtigste problematik er bestræbelsen på at arbejde på de unges, 
brugernes, præmisser. 

Denne bestræbelse er helt central i begge projekternes praksis, sådan som det også har 
været meningen. Den tager sig også temmeligt forskelligt ud i de to projekter, og den for-
skellighed peger i retning af nogle væsentlige udviklingsperspektiver i projekterne. Det 
gælder, som vi så s. 49, også for evalueringen, at den "tager udgangspunkt i brugernes 
oplevelser, ønsker og krav". Der kan derfor være god grund til at se nærmere på hvad 
det betyder. Også fordi når det kommer til stykket, så er det at arbejde på brugernes 
præmisser altid en målsætning fyldt af selvmodsigelser og dilemmaer.  

Overfor brugernes står nemlig nødvendigvis andres præmisser – medarbejdernes, for-
valtningens, lokalmiljøets, forskerens osv. – og det at arbejde på brugerpræmisser bety-
der derfor, at man begrunder sammensætningen af de forskellige præmisser i forestillin-
ger om den ene parts særlige præmisser.  

Denne part – den unge – er desuden i meget omfattende forstand afmægtig og udleveret 
til betingelser, som hun ikke har indflydelse på, og hendes præmisser er tilsvarende flyg-
tige og usikre. Det gør sig i høj grad gældende i livet ‘på gaden’, men det ophører ikke 
dermed. Tværtimod gør det sig måske i endnu højere grad gældende når arbejdet lykkes, 
for da vil den unges præmisser bevæges og udvikle sig i takt med, at hun indvæves i for-
anstaltninger, som andre har tilrettelagt for hende. Sat lidt på spidsen, så er tendensen til 
at ville arbejde på brugernes præmisser desto større, jo lettere disse præmisser er at for-
tolke og omdefinere efter behov. Hvis behov? 

Hvem de unge, som vi kalder brugerne, er, er endvidere selv en temmelig bevægelig 
størrelse. ‘Målgruppen’ er ikke en ‘naturlig’ enhed, men én som afgrænses udfra hensyn, 
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der ikke altid har særlig meget med brugernes konkrete daglige liv at gøre. Alders- og 
kommunegrænser kan f.eks. i den daglige pædagogiske praksis virke temmelig vilkårlige. 

Tilsvarende kan evalueringen ikke bare videreformidle brugersynspunkter, men må op-
søge dem, udvælge og redigere, tage stilling til, hvad de betyder osv. Også her er ‘bru-
gernes præmisser’ i realiteten en kunstigt frembragt genstand. Uanset om man bestræ-
ber sig på en nok så autentisk gengivelse af brugerperspektiver, så er der tale om en vil-
let og konstrueret autencitet. 

Hele dette problem bliver ofte ganske enkelt sprunget over i evalueringsforskningen. Et 
eksempel er Krogstrup & Stenbaks iøvrigt udmærkede og meget informative evaluering 
af Projekt Socialpsykiatri 15-M (1994). Her konstaterer forfatterne (s. 23), at den social-
psykiatriske opgave er et såkaldt ‘vildt problem’, dvs. et problem, der ikke ligesom ‘tam-
me problemer’ har en bestemt objektivt set bedste løsning. Vilde problemers løsninger 
kan kun vurderes normativt og subjektivt, og denne vurdering vil være forskellig alt efter 
hvem der foretager den. Derefter hedder det: 

”I bogen her har vi primært valgt at tage udgangspunkt i brugernes behov og krav. Dette 
valg er normativt, og det er foretaget udfra en antagelse om, at indsatsen må være i over-
ensstemmelse med brugernes behov og krav, eller i det mindste ikke ligge særlig langt fra 
det brugerne oplever, er deres behov, hvis de skal have udbytte af indsatsen.”  

(Ibid., s. 24, kursivering i originalen) 

Et andet eksempel: Lars Uggerhøj (1995) har interviewet klienter om mødet med sagsbe-
handleren og skriver herom:  

"Brugernes udsagn kan man nemlig ikke blot være enige i eller uenige i. De eksisterer, 
hvadenten man bryder sig om det eller ej" (s. 132). 

Denne argumentationsform er så moderne, at man let overser, hvor sparsom den faktisk 
er. Brugernes udsagn ’eksisterer – og hva’ så? For kan man slet ikke forestille sig, at 
brugerne kan tage fejl af hvad de har behov for? Og hvad hvis der er en modsætning 
mellem brugernes behov og deres krav? Eller mellem deres krav og deres ønsker? Og i 
givet fald: Skal der ikke drages nogen konsekvenser heraf? For slet ikke at tale om (for 
det er næsten fyord nuomdage): Hvor længe er det egentlig siden, at man i det sociale 
arbejde endnu svævede i den vildfarelse, at mennesker med omfattende psykiske og 
sociale problemer kan have ligeså problematiske synspunkter som de har vilkår og livsfø-
relse? Eller at indsatsen ligefrem hentede sin berettigelse i en forestilling om, at de netop 
ikke ‘vidste deres eget bedste’ – fordi de f.eks. var umodne, sindssyge, stofafhængige 
osv.? Og hvilke videnskabelige og/eller praktiske landvindinger har begrundet det skift, 
der tilsyneladende er sket? 

Fra behov til ønsker 

Kigger vi på denne opfordring lidt bagud i historien, kan vi identificere en praksis og en 
tænkemåde, som har været helt grundlæggende for velfærdsstaten, som vi har kendt 
den i Danmark. Med ét ord kan vi tale om en ekspertise-model.  

De voldsomme sociale modsætninger, som prægede begyndelsen af århundredet, blev – 
især efter besættelsen – afløst af en meget bred politisk og social opbakning (en relativ 
konsensus) omkring en offentlig sektor, som med neutral, professionel ekspertise skulle 
identificere, og derefter forebygge eller løse, såkaldte ‘sociale problemer’. Det var fra 
starten afgørende, at der ikke var tale om faderlig omsorg i et lokalmiljø, indsats overfor 
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særlige grupper eller frivillige almisser: Velfærdsstaten var (og er?) en grundlæggende 
kontrakt mellem stat og borger, og dens ydelser gives universelt, uden persons anseelse.  

Velfærdsstaten hviler således på nogle grundpræmisser, som lægger rammen om den 
sociale indsats, der ydes:  

- Sociale spændinger, modsætninger, uligheder m.v. skal betragtes og håndteres som 
‘problemer’ for bestemte enkeltpersoner 

- Indsatsen skal på den anden side være almen, dvs. rettes mod alle og være politisk 
og kulturelt neutral, uafhængig af enkeltpersoners særlige synspunkter og ønsker. 

Disse krav imødekommes i særlig grad af de idealer om professionel ekspertise, som 
den medicinske tradition står for. Her er der tale om en fuldstændig objektiv bestemmelse 
af hvert enkelt individs tilstand og behov, i den forstand at vurderingen foretages udefra, 
og alene med nogle almene standarder, der er ufølsomme overfor sociale og politiske, 
kulturelle og personlige forhold.  

I denne tradition er det, at man i velfærdsfilosofien taler om ‘behov’. Lægen kender mit 
behov for C-vitaminer fuldstændig uafhængigt af, om jeg selv gør det. På samme måde 
kender arkitekten i den modernistiske tradition mit behov for lys og luft. Og psykologen 
eller socialarbejderen kender mit behov for tryghed, netværk, meningsfuld beskæftigelse 
osv.  Eller den unge stofmisbrugers behov for faste rammer, for gennemlevelse af barn-
domstraumer, stabile voksenkontakter osv.90 

Disse behovsbegreber er eksperternes redskaber. De er almengyldige, og det er eksper-
tens opgave at identificere dem i det enkelte ‘tilfælde’, og at tælle dem sammen og der-
med definere behovene i hele befolkningsgrupper. Derudfra kan man så igen dimensio-
nere, tilrettelægge og lede en social indsats organiseret mål-rationelt, dvs. rationelt udfra 
politiske prioriteringer af, hvilke behov, man har råd til at tilfredsstille. 

Det moderne opgør med velfærdsstaten begynder bl.a. med at denne forestilling om be-
hov anfægtes. Det skældes ud for at være formynderisk og stå i modsætning til menne-
skets mere grundlæggende frihed. Talen om ‘behov’ skjuler magtforholdet mellem klient 
og behandler. Det lader sig ikke gøre for en ekspert at definere en anden persons behov 
uden at hans egne subjektive opfattelser spiller ind. I stedet, hævdes det, må der tages 
udgangspunkt i den enkeltes egne udtryk for sine behov – dvs. hans ønsker. Livskvalitet 
er ikke at få tilfredsstillet sine behov, men at få opfyldt sine ønsker. Hvis målet med ind-
satsen i den offentlige sektor er livskvalitet, så kan man måle kvaliteten af indsatsen ved 
simpelthen at spørge de relevante berørte om, hvad de foretrækker91. Og den sociale 
indsats må organiseres norm- eller værdi-rationelt, dvs. ikke udfra givne, objektive mål, 
men udfra de berørtes forskellige normer og værdier. 

                                            
90 I den aktuelle debat om livskvalitet spiller dette behovsbegreb en vis rolle. Lægen og psykologen Anton 
Aggernæs (1990)  bygger sit begreb om livskvalitet op udfra en sådan forestilling om, at hvis man udvider 
de medicinske idéer om organismens fysiologiske behov med nogle psykiske og sociale (efter Maslows 
princip), så har man et objektivt redskab til at vurdere, hvilken livskvalitet, forskellige behandlinger frem-
bringer. 
91 QALY - Quality Adjusted Life Years - er således et livskvalitetsmål for hvordan behandlinger skal prior-
iteres, som bliver til ved at man spørger store befolkningsgrupper, hvad de vil foretrække, f.eks.: Et år med 
diskosprolaps eller 10 år med hovedpine? 
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Brugerpræmissernes diskurs 

Umiddelbart ser det ud til, at vi i det sociale område er på vej væk fra en behovs-model til 
en ønske-model. Dvs. det sociale arbejde skal styres udfra de normer og værdier, som 
de berørte giver udtryk for. Som det formuleres i den nævnte 15M-rapport (Krogstrup & 
Stenbak, 1994), afløses en målrationel løsningsmodel af en norm- og værdi-rationel løs-
ningsmodel, fordi  

"...erfaringerne viser, at den traditionelle del af den offentlige sektor ikke på tilfredsstillende 
vis har været i stand til at løse de stigende marginaliseringsproblemer i efterhånden store 
dele af befolkningen." (s. 85) 

Men det er en rigeligt forenklet opfattelse.  

For det første var udgangspunktet for velfærdsstatens ekspertisemodel ikke en objektivt 
givet sum af behov i befolkningen, som man så siden måtte indse, at man ikke kunne 
tilfredsstille. Det var derimod en politisk bestemt omdefinering af konflikter i samfundet. 
Behovs-modellens neutralitet og objektivitet var påtaget. Den var en bestemt måde at 
håndtere samfundets styrkeforhold og modsigelser på, et magtredskab. Man rettede blik-
ket mod brugerne og hvad man hævdede var deres behov, men når det kom til stykket 
var der en lang række andre hensyn, som var mindst ligeså afgørende.  

For det andet er dette ikke i mindre grad tilfældet med ønske-modellen. Hvem spørger 
man, under hvilke omstændigheder, hvad spørger man dem om, og hvis ønsker tæller 
mest? Det kan hævdes, at ønske-modellen fører til sociale uligheder, fordi folks ønsker 
formes udfra deres givne muligheder. Narkomanen ønsker metadon og forvaltningsche-
fen ønsker en mere personlig betjening på sygehuset. Ekspertisen selv er stadig almen 
og neutral og lever i den forstand op til lighedsprincippet. Men den resulterende praksis 
vil være meget forskellig. 

Hvis ønskemodellen ser ud til at være mere demokratisk, så er dens konkrete betydning 
måske netop af den grund mere fordækt... 

Det skal ikke foranledige til at affærdige hele diskussionen som luftkasteller. Tværtimod 
har det stor betydning for det sociale arbejde, hvilke idealforestillinger og begreber, man 
kanaliserer magtforhold, økonomiske prioriteringer og særinteresser igennem. Vi er 
m.a.o. her inde på den nye diskurs, som for en første betragtning organiserer Projekt 
Gadebørn og mange andre tiltag. 

Hvad kendetegner denne nye diskurs? I hovedtrækkene sker der en opløsning af de in-
stitutionelle og begrebslige strukturer, som man førhen placerede sociale klienter ind i, og 
i deres sted træder mere fleksible og uforpligtende støtteforanstaltninger og aktivitets-
muligheder. Man kan ligne det med en ændring fra et stykke af en kage til en stump af et 
holografisk billede, som ligesom alle de andre stumper rummer helheden, men alt efter 
størrelsen er mere eller mindre blegt og utydeligt92. 

Overfor dette mere løst sammenhængende (men af samme grund også mere ‘koordine-
rede’) system står mere selvansvarlige individer, der ikke så meget lider af sygdomme 
eller forstyrrelser, som de ‘coper’ med komplekse problemer, ‘forholder sig’, ’forhandler’ 
osv. Og ligesom patienten/klienten således er forvandlet til bruger, så forvandles den an-
svarlige behandlerspecialist til enten en mere all-round social entreprenør (generalisten, 

                                            
92 Jvnf. der er ingen, der ikke har ansvar-princippet, se s. 227 
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der kan alt), til en ildsjæl eller en mere diffus ressource-person. På begge sider af skran-
ken sker en abstraktion: Både behandler-specialer og målgrupper defineres mere vagt og 
bevægeligt, og ofte kun eller næsten kun i deres relation til hinanden: Bruger og profes-
sionel.  

Denne centrale akse, relationen mellem bruger og professionel, spaltes op i to typer, som 
man kunne kalde individuel støtte og projekter. De to typer kan genfindes som almen 
struktur for håndtering af individer i vores samfund. På den ene side en (relationel og dia-
logisk) støtte til den enkeltes refleksion og almene udvikling; på den anden side en knop-
skydning og udvikling af selvbestaltede, mere eller mindre fritsvævende og løst koblede 
aktiviteter og grupper af forskellig slags.  

Individuel støtte er mit foreløbige begreb for den samlede indsats overfor den enkelte 
bruger. Den omdefineres i 2 modsatte retninger: På den ene side betyder den tværfagli-
ge, helhedsmæssige indsats en nærmest ubegrænset udvidelse af den enkelte behand-
lers ansvar overfor den enkelte sag. Men på den anden side giver brugerens egen-
ansvarlighed en formel for, hvordan det konkrete ansvar begrænses. Brugerens præ-
misser konstrueres i denne relation, sådan at når indsatsen er tilstrækkeligt professionel, 
vil enhver begrænsning være udtryk for et brugerønske. Det ultimative udtryk for det er 
en ren rådgivningsrelation, total i sin rækkevidde, men minimal i sin tyngde.  

Projekter er et meget abstrakt begreb, der i stigende grad anvendes fordi man i stigende 
grad uddelegerer kompetence og stiller krav om at folk selv definerer deres indsats. Man 
udvikler løst koblede og ’organiske’ organisationsformer og dertil svarende styringsred-
skaber (projektorganiseret undervisning, mål- og rammestyring, den lærende organisati-
on, Oticon-modellen m.v.). Man indbygger en alment kvalificerende dimension i eksiste-
rende aktiviteter eller iværksætter specielle aktiviteter, som er socialt eller pædagogisk 
udviklende uden at kvalificere til specifikke funktioner (de er f.eks. 'aktiverende'). Den 
bredere indtænkning og indbygning af en social eller pædagogisk dimension følges imid-
letid af et mere uforpligtende forhold til de enkelte deltagere. På den måde er de para-
doksale ligesom rådgivning. På den ene side åbnes for en ‘deltagerstyring’, men på den 
anden side styrer brugerne kun i deres egenskab af deltagere i denne aktivitet. Kan man 
ikke lide lugten i bageriet, er der andre tilbud. Og jo mere deltagerstyret, aktiviteten er, 
desto mere deltager deltageren kun i en styring af sig selv. 

Tilsammen giver de to former nøglen til, hvordan det sociale systems egen sammen-
hæng og struktur hænger sammen med diskursen, hvori brugerne håndteres. Det aktive 
samfund er OECD's begreb for velfærdsstatens afløser (sml. Dean, 1996). I ideologien 
om det aktive samfund er alle ansvarlige for samfundet og for sig selv. Idealet er uaf-
hængighed og ansvarlighed, og styringsmekanismen er tilsvarende omlagt – fra en kom-
bination af aktivitetsstrukturering og visitation93 til en mere indirekte ideologisk organise-
ring af rådgivning og aktivitetstilbud. Ideologisk, både fordi de enkelte ‘ansvarlige’ institu-
tioner må definere en egen profil, en egen tolkning af det helhedsmæssige ansvar, og 
fordi de må kunne rekruttere brugerne som ‘ansvarlige’ deltagere og give dem redskaber 
til at håndtere sig selv ‘ansvarligt’ (og dermed organiserer reproduktion af lokale subjekter 
med almene fordinger). 

 

                                            
93 Beskrevet og analyseret mest omfattende i Foucault, 1977  
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Fig. 4. På brugernes præmisser. Tegning af John Callahan xx 

 

I begge de to typer er der sat en bestemt struktur op, hvorindenfor brugernes præmisser 
bliver til som det centrale omdrejningspunkt i diskursen. Og i begge tilfælde er der en 
tendens til, at strukturen derefter skjules bagved bruger-præmisserne.  

Det er sikkert bl.a. derfor, at det er så udbredt at forenkle det sociale arbejdes komplice-
rede dilemmaer til paroler om at arbejde på brugernes præmisser eller tage udgangs-
punkt i brugernes oplevelser, ønsker og krav. 

Brugerpræmissernes handlesammenhænge 

Det er i denne sammenhæng, at teorien om handlesammenhænge kan bruges til en 
nærmere analyse af de praktiske udtryk for diskursen. Det er naturligvis en meget almen 
teoretisk model i forhold til det sociale arbejdes aktuelle problemstillinger. Men pointen er 
den, at med så almene begreber kan vi indfange og studere de overgange og skift, som 
finder sted mellem de begreber, som handlesammenhængen er defineret ved: Brugerens 
skift mellem at være deltager og genstand, forholdet mellem den mellemmenneskelige 
relation og ‘det fælles tredie’ (det, man er sammen om), målenes afhængighed af deres 
implikationer for deltagerne, og den om-konstituering, der nødvendigvis finder sted, når vi 
gør deltagerpræmisserne eller handlesammenhængen selv til genstand. 

Brugerpræmissernes diskurs betyder, som jeg var inde på før, at de reelle strukturer skju-
les bagved en forestilling om at det er brugerens præmisser der er styrende. Jeg kan nu 
præcisere lidt nærmere hvordan. 

Taget for sig selv betyder det at man arbejder på brugernes præmisser en endnu mere 
udtalt asymmetri mellem behandler og bruger. Ikke bare fordi man derved skjuler de an-
dre præmisser og vilkår for handlesammenhængen. Men også fordi handlesammenhæn-
gen konstitueres omkring begreber (dvs. mål og midler), som giver brugerpræmisserne 
en særlig tolkning. Til denne tolkning leverer brugeren materialet, men behandleren sæt-
ter strukturen og stiller spørgsmålene. Brugeren kan ikke undslippe eller sige fra fordi 
hans grunde til det straks indlemmes i handlesammenhængen som genstand94. 
                                            
94 Se nærmere herom i Nissen, 1994, og 1996 a. 
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Det er da et spørgsmål om brugerens nød og den magtrelation, der af andre grunde kan 
være bygget ind i samværet, hvad denne struktur betyder. De mest udstødte, som har 
allermest behov for hjælpen, og som har mest at frygte hvad angår de risici og sanktio-
ner, som hjælpen også formidler, vil også være dem, der er stillet overfor den mest djæ-
velske double bind: Jo mere, den nødvendige hjælp sker på deres præmisser, desto me-
re totalt er de også udleveret til den. 

Med begrebet om handlesammenhænge som analyseredskab kan vi desuden se, hvor-
dan behovs-modellen og ønske-modellen faktisk kan kombineres. Den rationelle eksper-
tise kan defineres som en service – en vare - som man som bruger kan ønske eller ikke 
ønske. Med handlesammenhænge konstitueret som ekspertens faglige rum defineres en 
pakkeløsning. Indenfor pakken hersker så behovs-modellen uanfægtet videre, brugeren 
indtræder i rollen som patient. 

Den udbredelse af sygdomsbegreber som ideologi eller selvforståelse, som har kende-
tegnet (mindst) det sidste halve århundrede – den såkaldte medikalisering – modsvarer 
en sådan vareform (se Castel, Castel & Lovell, 1983). Udbredelsen og differentieringen 
af problemtyper, som man kan få professionel hjælp til (i skrivende stund er sidste skrig 
‘indkøbs-mani’) er så at sige den privatøkonomiske form, der svarer til specialiseringen 
og differentieringen af institutionstyper i det offentlige. Og service-begrebet bygger her 
bro over modsigelsen mellem ekspert- og bruger-perspektiver. Brugeren spaltes i to: En 
rationelt vælgende forbruger af service, og en irrationel patient. 

Men jo mere omfattende, genstanden for disse handlesammenhænge er eller vedrører 
brugerens præmisser, desto mere selvmodsigende og uholdbar bliver denne ‘service-
model’ (hvilket allerede Goffman [1961] påviste). Den faglige udvikling i retning af forstå-
else og håndtering af stadig mere omfattende sammenhænge i brugernes liv hænger 
sammen med en stadig bredere bruger-orientering, og fører samtidig til en stadig mere 
omfattende italesættelse af brugeren som subjekt. 

Denne udvikling forudsætter en opretholdelse af den ekspertbestemte ‘pakkeløsning’, 
dvs. en fastholdelse – evt. rendyrkning – af særlige, afgrænsede handlesammenhænge, 
der gør deres deltageres (brugeres) liv til genstand for bearbejdning. Den institutionelle 
ramme bliver m.a.o. særdeles væsentlig i sig selv. 

Uden denne opretholdelse af afgrænsede handlesammenhænge, eller hvor disse kan 
forandres, fører brugerorienteringen mere generelt til, at den nævnte problematik om 
‘subjektivering’ rejses, på ny og i skærpet form: Er der tale om en meta-ekspertise, en 
(selv-) kritisk overskridelse af ‘traditionel’ faglighed – eller en ny og mere raffineret form 
for psykologisk manipulation – eller mere direkte ideologiske former for selvbevidsthed? 

Ingenting og alting 

De mere brede og vage ‘holistiske’ begreber (unge, brugere, helhedssyn på mennesker 
osv.) er på én gang mere almene og mere abstrakte. Brugeren er meget konkret når man 
står overfor hende, men det ‘bruger’-begreb, som indsatsen organiseres omkring, bliver (i 
første omgang) mere abstrakt. Også selvom det på overfladen påkalder sig konkrethed.  

Den svenske socialpsykolog Johan Asplund (1987) foreslog, at udbrændthed kunne for-
stås som udtryk for det umulige (umenneskelige) i at skulle forholde sig abstrakt til kon-
krete mennesker i konkrete situationer. Socialarbejderen, lægen eller psykologen stod 
overfor sin bruger som et tilfælde af en abstrakt kategori, en problemtilstand, en sygdom 
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osv. Det, Asplund kaldte den 'sociale responsivitet', udfoldelsen af gensidig subjektiv an-
erkendelse og meningsdannelse, blev derfor stækket med frustrationer til følge. Vi kan 
roligt tilføje en lang række yderligere problemer med kvaliteten af det sociale arbejde, 
som er fastholdt i abstrakte problemkategorier og ikke formår at etablere en fleksibel dia-
log med sine konkrete brugere. Det er på baggrund af denne erkendelse, at den dialogi-
ske, brugerorienterede tilgang bliver sat som ideal. De abstrakte problembegreber fejes 
tilside og ‘det konkrete menneske’ sættes i stedet.  

Dette humanistiske ideal er imidlertid ikke altid så konkret som dets ordlyd. Hvis ‘det kon-
krete menneske' ikke er konkret på anden måde end som den bruger, der umiddelbart 
træder socialarbejderen i møde, er vi så at sige kun kommet om på bagsiden af Asplunds 
grimme medalje. Brugeren er befriet for sin diagnose, og tilbage står hun nu som selv-
reflekterende dialogpartner. Den sociale responsivitet begrænses til en kommunikations-
formåen, der i sig selv kan begrundes humanistisk, men som også – nu som før – danner 
gnidningsløst par med nokså anti-humanistiske problembegreber. I denne forstand er der 
intet overraskende i at bruger-begrebet så hurtigt og så effektivt træder i stedet for de 
traditionelle problemkategorier. I nogle af dets udgaver er det led i en gammelkendt pen-
dulsvingning mellem det abstrakte humanistiske menneske og den anti-humanistiske 
tendens i abstrakte problembegreber (se herom også Otto, 1998). 

Det abstrakte ved brugerbegrebet svarer til den måde, sociale udstødningsprocesser er 
organiseret – ikke så meget i veldefinerede institutionelt håndterede kategorier, som i de 
ubestemte tomrum mellem samfundets organiserede sammenhænge, der beskrives lidt 
afmægtigt og vagt med begreber som ‘dagligdag’, ‘hverdagsliv’, ‘lokalmiljø’ osv. Netop 
sålænge disse begreber betegner noget udenfor, som brugeren nok reflekterer, men som 
ikke tillades at bestemme indholdet i det sociale arbejde, forbliver de abstrakte. Se figur 
5. 

Ingenting og alting ligger meget tæt på hinanden her. Behandlingsforanstaltningernes 
almene ansvar bliver let et ansvar for ingenting bestemt. Brugernes krav til dem svinger 
tilsvarende mellem den totale fordring og en ubegrænset taknemmelighed over bare at 
blive set. Udviklingsprojektet er ganske lille, men det er til gengæld i færd med at lave om 
på hele verden.  

Det pudsige er nu, at når den marginaliserede position ikke længere er fastholdt og inde-
spærret, men tværtimod ‘fritsvævende’, så får den ligheder og overlapningspunkter med 
helt andre positioner. Den abstrakte og almene tilgang til livets tildragelser bliver fælles 
for tilsyneladende så forskellige slags mennesker som de udstødte, forskerne og de un-
ge, på godt og ondt95.  

 

 

 

 

 

 

                                            
95 Se Berger & Luckmann, 1992, for en nærmere teoretisk argumentation for dette fællesskab i marginalitet 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         237 

Mål og midler 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. To slags marginalisering  

Ungdommen er den klassiske position udenfor kontekst, et ‘street corner society’, som 
muliggør at den unge på én gang finder en særlig identitet og får øje på det almene (ver-
den, samfundet). Når ‘ungdom’ introduceres som styrende begreb for socialt arbejde, 
peges der på hvordan marginaliseringen kan ses positivt som udgangspunkt for en nød-
vendig almen kvalificering, snarere end en fastlåst problemtilstand. De unge må frigøre 
sig for senere at kunne være fleksible, initiativrige, ansvarlige osv.  

De handlesammenhænge, der organiseres herudfra, tiltrækker i kraft af ‘ingenting’ (det 
uforpligtende og åbne, det løse og overfladiske, det mobile og fleksible, eller bare: ‘På 
mine præmisser’) de unge til en bestemt version af ‘alting’ (religion, politik, kultur, eller 
bare: ‘Verden’). De unge rekrutteres tilfældigt til politiske, religiøse, kulturelle bevægelser 
og ofrer her deres liv – billedligt talt (for tiden, heldigvis).  

Det er måske grundlaget for de ungdomsprojekter, der faktisk er i stand til at få de unge i 
tale og tilbyde dem noget. Omvendt kunne man antage, at noget af det der gør det svært 
for traditionelle institutioner at rumme de (udstødte) unge er at institutionen og den unge 
er i modfase hvad angår alting og ingenting. Dvs. via den administrative indlejring gøres 
den uforpligtende og mobile indfaldsvinkel, der svarer til den unges ‘ingenting’ umuligt, 
mens omvendt den institutionelle provinsialisme gør det umuligt at leve op til den unge 
verdensborgers behov for ‘alting’. 

Præmisser og udstødelse 

Social udstødelse er naturligvis ikke et spørgsmål om deltagelse i denne eller hin konkre-
te handlesammenhæng. Det handler om ikke-deltagelse i et produktivt samfundsfælles-
skab i langt mere almen forstand, og det handler om generelle og tværgående mekanis-
mer der blokerer for menneskers deltagelse i alle handlesammenhænge, omend på for-
skellige måder96. Det mere almene perspektiv er vigtigt, ikke blot i en sociologisk sam-
menhæng, men også når man skal bagom menneskers deltagelsesmåder og prøve at 
forstå deres præmisser – der jo relaterer til deres livssituation mere generelt.  

Forholdet mellem udstødelse generelt og udstødelse/deltagelse i bestemte handlesam-
menhænge har ændret sig i takt med det ‘aktive samfund’ og almenkvalificeringens gen-
nemslag som integrationsform. Det industrielle velfærdssamfunds tættere systemsam-
menhæng betød, at de enkelte institutioner var mere totale, i den forstand at de organi-
serede bestemte sammenhænge mellem deltagelsesmåde og samfundsmæssig posi-

                                            
96 Se også Schousboe, 1989 
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tion. Man kunne langt hen ad vejen slutte fra deltagelse til livssituation – eller måtte i høj-
den relatere den til et begrænset antal livsformer – hvis da ikke deltagelsen simpelthen 
organiserede aspekter ved selve det at være borger i velfærdsstaten, som f.eks. grund-
skolen eller sygehusvæsenet, og da som universelle velfærdsydelser. Udstødelsen var 
total, såvel fra nogle sammenhænge (f.eks. skolen), som til andre (f.eks. fængslet eller 
børneinstitutionen).  

Den post-industrielle organisering af ‘projekter’ indebærer en mere kompleks sammen-
hæng. Deltagelse i bestemte handlesammenhænge er blevet mere forskelligartet, mere 
forskelligt begrundet, på én gang mere muligt og mere betinget. Udstødelse er dermed 
også mere relativ, man kan være mere-eller-mindre udstødt fra en lang række sammen-
hænge. Til gengæld kan man være udstødt til ingenting, eller nærmere: Den almene ud-
stødelse til ingenting tager konkret form af relative udstødelsesprocesser i en række for-
skellige handlesammenhænge. Som vi har set, er selv gadebørn i relativ forstand delta-
gere i mangt og meget.  

Den ændrede logik i udstødelse/deltagelse betyder, at de forskellige handlesammen-
hænge og deres relative udstødelsesprocesser kommer i fokus, og heri kommer i særlig 
grad forholdet mellem handlesammenhængen og deltagernes præmisser i fokus, fordi 
deltagerne i højere grad selv ‘vælger’ handlesammenhænge til eller fra.  Fokus på delta-
gerpræmisser skal i denne sammenhæng lede os bagom paradokset i socialt arbejde: At 
udstødelsen tager konkret form af, at de unge selv aktivt fravælger en deltagelse i hand-
lesammenhænge, der tilsyneladende muliggør samfundsmæssig integration; men på en 
måde, som bevarer en opmærksomhed på de enkelte handlesammenhænge og på den 
livssituation, de indgår i for de enkelte unge, fremfor straks og alene at søge ind i indi-
vidual-psykologiske forklaringer.  

Værstingerne, eller de udstødtes socialpolitik 

Samtidig er den almene socialpsykologiske indfaldsvinkel et afgørende redskab til at 
kunne reflektere og overskride den logik, der ligger i de udstødtes socialpolitik. Generelt 
rettes fokus i dansk og international socialpolitik mod de socialt udstødte (sml. Hegland, 
1994). Man kan som nævnt ovenfor kritisere dette fokus som en trussel mod velfærdssta-
tens universalisme. Som en af den engelske velfærdsstats ‘fædre’, Sir Richard Titmuss, 
sagde: ‘Services for the poor are poor services’. Jo mere, en særlig gruppe udpeges som 
ekstrem og afvigende, med eller uden humanitære intentioner, desto lettere bliver det 
socialpolitisk at behandle den umenneskeligt, fordi den omtalte gruppe fremstår fremmed 
og dens problemer derfor også mindre påtrængende at løse (mens derimod vores pro-
blemer med den træder frem forrest).  

De traditionelle psykopatologiske og kriminologiske traditioner var som nævnt ovenfor i 
egen selvforståelse universalistiske, fordi alle kan rammes af sygdom og loven er lige for 
alle. Efter snart 30 års ideologikritik kan vi nok pege på, at denne form for universalitet 
netop blev etableret gennem en hårdhændet inddæmning af en ‘syg’ eller ‘afvigende’ 
irrationalitet, og at de faglige traditioners selvforståelse derfor var noget idealistisk. Men 
den nokså berettigede kritik af sådanne idealistiske forestillinger kan føre til, at universa-
lismens socialpolitiske princip helt bliver overset i en begejstring for den samme slags 
humanistiske omsorg for ‘de svageste’, som var udbredt før velfærdsstaten. 

Den stadige fokusering på de udstødte medvirker, også i sine progressive varianter, til 
konstruktionen af dem som ‘De Andre’ i forskellige former, såsom gadebørn, unge an-
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dengenerationsindvandrere, narkomaner, de mest udsatte unge, værstingerne97. Andet-
gørelsen afskærer fra forståelsen af, hvordan der bag de synlige problemer for og med 
de afvigende ofte gemmer sig almene menneskelige problemer, og den usynliggør de 
handlemuligheder, som kunne eksistere på tværs af forskellene. Allerede iværksættelse 
af særlige aktiviteter, særlige handlesammenhænge, for de udstødte, på deres egne 
præmisser, er således med til at fastholde de udstødelsesprocesser, som de ellers var 
indrettet til at imødegå, også selvom traditionelle stemplende og problemfokuserende 
opfattelser søges overvundet (se også Huniche, 1997, Bovbjerg og Kjær, 1995, Jensen, 
Qvesel & Andersen (red.), 1996, Levitas, 1996, og Thompson & Hoggett, 1996). 

Den diskursive udvikling, som her kritiseres, er på en måde komplementær til kritikken af 
bevægelsen i retning af opfindelsen af stadig nye sygdomme, der rammer større og stør-
re andele af befolkningen. Hvor denne bevægelse medfører, at den essentialistiske syg-
domslære udbredes som almen ideologi, så indebærer de udstødtes socialpolitik tvært-
imod, at en kritisk problemforståelse indrammes kontekstuelt i en andet-gørelse. Proble-
met i ‘medikaliseringen’ som ideologi ligger i forståelsesmåderne, mens problemet med 
de udstødtes socialpolitik ligger i selve fokuseringen. En fokusering, der hjælpes på vej af 
orienteringen mod brugernes præmisser, fordi denne orientering løsner forbindelsen til 
almene normative standarder til fordel for en relativisme begrundet i den afgrænsede 
gruppes særlige problemer.  

Forskningens relevans 

Den forskning, der handler om det nye sociale arbejde, ligner sin forskningsgenstand. 
Hvor man førhen underbyggede den disciplinopdelte ekspertise med autoritativ viden om 
sygdomsenheder, problemtyper og procedurer, så generaliserer man nu socialarbejder-
nes erfaringer og brugernes perspektiver i indholdstomme og uforankrede begreber om 
dialoger, samværsmønstre og strukturer – ’mellem system og bruger’ (se også Nissen, 
1995). 

Når man skal forske i det sociale arbejde, er intet mere nærliggende – også i den for-
stand at det er ‘systembekræftende’ – end at indhente brugernes perspektiv i dertil sva-
rende forskningsinterviews. Den overfladiske diskussion af almenbegreber om brugeren 
og de service-ydelser der tilbydes, som finder sted i interviewet, bekræfter og fastholder 
både behandlingens og interviewets egne handlesammenhænge. Interviewet giver kun 
mening i det omfang, man kan konstruere en sandhed som en samtale mellem bruger og 
forsker. I selve den måde, samværet er konstrueret, før det første ord i interviewet er 
sagt, er de udviklingstendenser, som forskningen omhandler, allerede repræsenteret og 
sat som ideal. Det abstrakte menneske konstrueres her på en ny dimension, der mod-
svarer den almene udstødelse: Det tomme menneske, dialogpartneren, hvis konkrete 
indholdsmæssige liv og vilkår er hendes 'eget ansvar' og dermed heller ikke generalise-
res i forskningen. Og endelig, ligesom det praktiske udviklingsarbejde bidrager forsknin-
gen med endnu en fokusering på værstingerne, uanset de humanistiske intentioner, der 
ligger i de anvendte teorier og metoder.  

                                            
97 Sml. Staunæs, 1996. Termen ‘værstingerne’ stammer i øvrigt fra den svenske socialpolitiske debat (Lih-
me, 1993), og den er næppe nogensinde taget helt alvorligt i den danske sammenhæng, ihvertfald ikke i og 
omkring Projekt Gadebørn. Den ironiske distance er velgørende, men ændrer ikke nødvendigvis ved det 
fænomen, som det svenske ord så klodset peger på. 
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Disse dilemmaer er for mig at se fundamentale i en udforskning af moderne socialt arbej-
de. Påpegningen af dem skal ikke begrunde en generel skepticisme, men bidrage til at 
selvkritisk præcisere forskningens ideologiske relevans, altså det grundlag for forsknin-
gens joint venture med udviklingsprojekterne, som i udgangspunktet har muliggjort den 
(politisk, sociologisk set). Det er det grundlag, der perspektivisk skal overskrides, hvis 
forskningens relevans skal være almengørende – dvs. gennem analyse af almene pro-
blematikker i den udforskede praksis kunne pege på muligheder for en almeninteresse – 
og dermed samtidig videnskabeligt (mere) gyldig. 

Ved simpelthen at vende de kritiske karakteristikker af brugerpræmissernes diskurs om, 
kan jeg helt overordnet kendetegne dens overskridelse ved: 

• at andet-gørelse tendentielt overvindes gennem en bredere fokusering og indsats, 
hvorindenfor bestemte, ’særlige’ grupper kun betinget, kun på bevægelige måder og 
kun relativt udpeges, og hvor perspektivet om fælles handlemuligheder hele tiden 
fastholdes 

• at abstrakte helhedssyn, relationer og dialoger, såvel som fritsvævende og uforpligte-
de projekter, konkretiseres og forankres i et arbejde med levende mennesker under 
konkrete samfundsmæssige betingelser 

• at dermed diskursens iboende individualisme overskrides i retning af skabelsen og 
identifikationen af nye menneskelige fællesskaber. 



 

4.2. Ungdomsperspektivet  

4.2.1. Hvad er ungdom? 

Igennem vort århundrede har vi gradvist vænnet os til at tænke livet som et individs line-
ære forløb gennem forskellige faser, i modsætning til tidligere tiders mere cykliske og 
socialt indlejrede forestillinger. Den forestilling er ikke mindst båret frem af velfærds-
statens stadig voksende og stadigt mere differentierede produktion af menneskeliv. Først 
kom skolevæsenets system af differentiering og kvalificering til, siden plejehjem, førsko-
le-institutioner, videregående uddannelser, ungdomsforanstaltninger osv. I udviklings-
psykologiske sammenhænge har man ofte anstrengt sig for at se bort fra hele dette sy-
stem, og i stedet se livsfaserne som naturlige træk ved livsforløbet. Mit udgangspunkt er 
derimod, at man næppe kan skille natur fra kultur og samfundsmæssig praksis. 

Når dette udgangspunkt i stigende grad er muligt og bliver anerkendt i dag, så hænger 
det måske sammen med, at hele det tæt styrede system til faseinddeling af livet er i op-
brud. Skiftet fra differentieret til almen kvalificering, livslang uddannelse, to-trediedels-
samfundet, den 'serielle familie' og den forlængede alderdom – er altsammen med til at 
rejse tvivl om livsfasernes naturlighed. 

Ungdom som begreb har tidligere primært været knyttet til bestemte sammenhænge, og 
det er det sådan set også stadig. Jeg er f.eks. en ‘ung forsker’, men på fodboldbanen er 
jeg ‘veteran’. Ungdom har været knyttet til friskhed, skønhed og energi, men også mang-
lende erfaring og underordnet position. Når man har drømt om ungdommens kilde, f.eks. 
i oldtiden, har det ikke været fordi man ønskede sig et særligt ungdomsliv, men fordi man 
ville have livskraft og skønhed. Som særlig og afgrænset livsfase er ungdommen her-
hjemme dels vokset frem på særlige måder i bestemte livsformer eller samfundsgrupper, 
dels og i stigende grad gennem den statslige organisering af livsforløbet (se især Mørch, 
1985).  

I den selvstændige livsform (bondestand og håndværk), og senere husmoder-livsformen, 
fandtes ungdommen som den tid, hvor man var flyttet hjemmefra, men endnu ikke havde 
fået fod under eget bord; man var ude og tjene. I borgerskabet, og senere i karriere-
livsformen, udvikles ungdom som en særlig udvidet kvalificeringsfase, måske med ejen 
husholdning, men uden nævneværdig økonomisk selvstændighed; en tid for dannelses-
rejser og studenterliv. Lønarbejderne var derimod langt op i vores århundrede helt uden 
ungdom, konfirmationen var skæringspunktet mellem barndom og voksenliv (se Otto, 
1998). 

Den borgerlige stat tilførte først soldatertiden, og siden kom gradvist statslige regulerin-
ger af forholdene for lærlinge, tjenestepiger, karle og proletariske ungarbejdere til som en 
side ved arbejderbeskyttelseslovgivningen. Dertil kom anerkendelsen af borgerrettighe-
der for voksne, på tværs af livsformernes egne grænser, sådan at f.eks. arbejdere blev 
borgere længe efter, at de var blevet voksne, mens det var omvendt for bønder. Først 
gradvist i dette århundrede, og især i den sidste halvdel, udvikles den moderne ungdom 
som universelt fænomen, og især i kraft af uddannelsessystemets udbygning, og dertil 
hørende udbygning af uddannelsesstøtte, ungdomsboliger m.v.  
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Ungdom som kvalificeret selvbestemmelse 

I sin moderne form er ungdommen således en slags kombination af den økonomiske 
selvstændighed, som kendetegnede bonde-ungdommen, og den udvidede og almene 
kvalificering, som lå i borgerskabets ungdomsbegreb. Denne kombination rummer et po-
tentiale og en problemstilling, som bliver mere og mere central for det ungdomsliv, vi 
kender i dag: Nemlig den kvalificerede selvbestemmelse (Mørch, 1985). Begrebet om 
kvalificeret selvbestemmelse rummer en idealforestilling om 'ungdommens opgave', der 
udgør en form af 'det aktive samfunds' styringsrationalitet.  

De unges selvbestemmelse, som udtrykkes i juridisk anerkendelse og økonomisk selv-
stændighed, er ikke i første række pædagogisk eller udviklingspsykologisk begrundet, og 
heller ikke blot et udtryk for, at uddannelsestiden forlænges ind i voksenalderen. Den hid-
rører også fra en (for en stor del statsligt tilvejebragt) gradvis nedtoning af familiens / 
slægtens rolle og en kraftig udvidelse af den sociale mobilitet i samfundet. Hvert individ 
skal så at sige selv finde sin hylde, og 'bagagen' man har med fra familien har karakter af 
meget almene og meget personbundne forudsætninger for det. Selvbestemmelsen får 
karakter af en identitetsdannelse, hvor den unge skal omdefinere sine personlige forud-
sætninger ind i en egen livsform, dvs. en egen forbindelse mellem arbejde og liv.  

Kvalificeringsaspektet drejer sig på sin side ikke kun om, at man i ungdommen må tileg-
ne sig de stadig højere niveauer af kvalifikationer, som kræves i det moderne samfund, 
men også, at disse kvalifikationer bliver stadig tættere forbundet med selvbestemmelse. 
De almene eller bløde kvalifikationer er blevet centrale i samfundslivet længe før det for-
muleres direkte som kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet eller direkte præger uddan-
nelsessystemet (sml. Illeris m.fl., 1995, Olesen, 1995, Mathiesen, 1999). De drejer sig 
netop om at kunne håndtere eget liv og eget arbejde, dvs. kvalifikationer, som kun kan 
erhverves selvbestemt.  

Når 'kvalificeret selvbestemmelse' fremtræder særligt som 'opgave' for netop ungdom-
men, er det fordi det er i ungdommen, at individet i helt omfattende forstand konstitueres 
som selvstændig borger, samt fordi denne interpellation af individer som borgere med det 
aktive samfund i stadig mere udpræget og omfattende grad er en opgave, snarere end 
en given præmis. Men det er en uklar opgave. Man kan til syvende og sidst ikke definere 
livet i almen forstand som et pensum98. Den moderne ungdoms vilkår produceres (i stør-
re eller mindre grad) universelt, men må på den anden side også gribes som muligheder, 
af alle parter, som har med ungdom at gøre, herunder ikke mindst de unge selv.  

Et  vigtigt led i ungdommens 'selvbestemte kvalificering' er derfor de unges egen etable-
ring af ungdomskontekster, dvs. selvbestemte sociale sammenhænge, hvor de ikke blot 
skaffer rum for en almen (arbejdsmarkedsrettet) kvalificering, men netop iscenesætter 
hele spektret mellem arbejde og liv. Dermed rykker fænomenet ungdomskulturer ind i 
synsfeltet, både som egne organiseringer af et aktuelt hverdagsliv, og som særlige møn-
stre og kontekster for kulturel fornyelse99. Den ‘forpupning’, hvor den unge omdefinerer 
                                            
98 Hvilket ikke betyder, at man ikke prøver. I sammenhæng med sundhedsoplysning o.lign. tænker man sig 
ofte at kunne reducere livet til didaktisk overskuelige enheder som 'life skills', eller omvendt få hele livet ind i 
en skolesammenhæng i form af mål om 'handlekompetence' o.lign. Se f.eks. Jensen & Schnack 1994. Se 
også Mørck, 1998 
99 Sml. Hall & Jefferson, 1977. Her igen forudsættes et materialistisk kulturbegreb, hvorefter kultur er prak-
tisk organisering af hverdagsliv, og ikke blot systemer af normer og værdier. Det er altafgørende for for-
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forudsætninger (fortid) og livsperspektiver (fremtid), er nemlig ikke kun indlejret i indi-
videts livsforløb, men også i en samfundsmæssig udvikling, som – i hvert fald i nogle 
henseender – har omtrent samme tidsmæssige proportioner. Vi ældre ved ikke længere 
af erfaring, hvad de unge har i vente; til en vis grad er det endda lige omvendt, de unge 
kan realisere kulturelle muligheder, som vi voksne måske først senere kan se meningen 
med, f.eks. når vi indtræder i den forlængede alderdom. 

Den kvalificerede selvbestemmelses perspektiv angiver en særlig ungdomspædagogisk 
problematik: Kort fortalt en problematik, som handler om de stadige overgange og spæn-
dinger mellem på den ene side en voksenstøtte, som kommer til udtryk i at de voksne 
definerer rammer og kulturel mening og inddrager og kvalificerer børn indenfor disse 
rammer, og på den anden side en voksenstøtte, som de unge kan anvende som res-
source til selv at definere rammer og kulturel mening.  

Ungdommens vilkår og marginalisering 

Et fokus på ungdomskulturer skal ikke indebære at man ser bort fra sociale vilkår. Det 
angiver tværtimod en indfaldsvinkel til, hvilke vilkår, der er relevante og hvordan. Ung-
dommens almene kulturelle indplacering peger generelt på vilkår for en kvalificeret selv-
bestemmelse. Dernæst fordrer de forskellige ungdomskulturer forskellige slags vilkår, 
både for at opretholde sig selv og for at kunne realisere kvalificeret selvbestemmelse. 

Spørgsmålet om vilkår for ungdommen og dens subkulturer er vigtigt og påtrængende. 
Selvom man empirisk kan konstatere ungdomsliv, er det nemlig hverken givet, at der 
konkret er (gode) vilkår for ungdom, eller at de konkrete ungdomskulturer realiserer ung-
dommens potentialer. Det hænger sammen med ungdommens marginalisering.  

Ungdommens marginalisering er et generelt fænomen, som har at gøre med de tætte 
forbindelser mellem ‘ingenting og alting’, som jeg har antydet ovenfor i kapitel 4.1.2. 
Ungdom skyder sig ind som en mulighedernes livsfase mellem barndommens og voksen-
livets organiserede nødvendigheder, og er derved i sig selv et slags frirum – eller tomrum 
– hvori livet kan reflekteres alment. Ungdom realiseres også som nye forbindelser mel-
lem, opbrud med og skabelse af alternativer til – alle de forud etablerede handlesam-
menhænge, som hjem, skole, arbejdsplads m.v.  Det er ikke tilfældigt, når unge fore-
trækker et regnfuldt og blæsende gadehjørne fremfor en velindrettet ungdomsklub. Kun 
ved (i relativ eller absolut forstand) at marginalisere sig i forhold til det etablerede kan der 
skabes rum for særlige ungdomskulturer og ungdomskontekster.  

Det betyder, at ungdom umiddelbart er uhyre billig, samfundsmæssigt set, i sammen-
ligning med hvad der skal til for at skaffe vilkår for de øvrige livsfaser. De unge etablerer 
ungdomskulturer og ungdomskontekster, også når deres vilkår for det er meget ringe. Og 
de unge kan i meget forskelligt omfang integrere de etablerede handlesammenhænge og 
deres ressourcer i deres ungdomsliv. 

En afgørende betingelse for ungdommens marginalisering er modsigelsen mellem Folke-
skolens institutionaliserede kvalificering og ungdomslivets selvbestemmelse. På trods af 
skolens udviklingsretning mod differentieret undervisning, elevindflydelse og projekt-

                                                                                                                                               
ståelsen af ungdom, at man ikke modstiller kultur og samfund. Ungdomskulturer trækker i en vis 
udstrækning på de samme ressourcer og indgår i de samme generelle samfundsforhold og livsforløb som 
f.eks. livsformer, og derfor er der en høj grad af såkaldt overdetermination, dvs. at kulturformerne påvirker, 
overlapper og specificeres med hinanden. Ungdommen er ikke en isoleret ø. 
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arbejde er det generelle billede stadig, at ungdomslivet må etableres som alternativ til 
eller ligefrem reaktion imod Folkeskolen. 

Ungdommens marginalisering angiver et dobbelt integrationsperspektiv. På den ene side 
spørgsmålet om, hvordan de unge integreres i samfundet, og på den anden side hvordan 
de unge integrerer samfundet i deres ungdomsliv. Begge integrationsprojekter forudsæt-
ter og bliver fokuspunkt for den generelle problematik om samfundsmæssig integrati-
on/marginalisering. ‘Samfundet’ stiller – i et vist, utilstrækkeligt omfang – muligheder til 
rådighed for integration i begge retninger, og samfundsstrukturen åbner dermed også 
samtidig muligheder for udstødelse og selv-marginalisering. 

Udstødte unge 

Ungdommens generelle marginalisering og integrationsproblematik må medtænkes, når 
man ser på spørgsmålet om udstødte unge. Det betyder, at man ikke kan nøjes med at 
tænke ungdommen som en livsfase med høj geografisk og social mobilitet og deraf føl-
gende risiko for udstødelse, f.eks. i kraft af uddannelsessystemets opbygning, arbejds-
markedets kvalifikationskrav, storbyernes anonymitet osv. Man må også indtænke, hvor-
dan ungdomskulturer selv organiserer udstødelse og integration, indadtil såvel som ud-
adtil, og hvordan de skjuler og synliggør social udstødelse på særlige måder. Ganske vist 
giver social baggrund, uddannelseskarriere og/eller job, ligesom manifeste problemer 
som sindslidelse, stofmisbrug og kriminalitet, her ligesom i andre livsfaser generelle fin-
gerpeg om et menneskes sociale integration og dermed handleevne. Men ungdomslivets 
egen organisering af social integration må inddrages, hvis man vil forstå sådanne for-
holds konkrete betydning, fremtrædelse og praktiske relevans. 

Ungdommen skjuler i første omgang udstødelsen bagved sin generelle marginalisering. 
Unge kan og vil, på en anden måde end børn og voksne, droppe ud og være udenfor 
‘systemet’ relativt permanent, uden at det i sig selv giver anledning til bekymring. Bl.a. 
derfor orienterer det sociale system sig traditionelt imod de voldsomt synlige udtryk for 
sociale problemer, som også i deres form hænger sammen med den generelle margina-
lisering: Nemlig problemer som hærværk, bandekriminalitet, gadeprostitution og gade-
plansmisbrug. I disse udtryksformer viser de (selv-) marginaliserede ungdomsgrupper sig 
på samfundets overflade eller yderside og står direkte i forhold til ydersiden af den politi-
ske debat om f.eks. velfærdsstaten. Og selvom socialarbejdere og pædagoger nokså 
meget kan få indblik i understrømmen af ‘usynlige’ ungdomsproblemer, så bliver det i 
meget høj grad de synlige konfrontationer, der styrer den sociale indsats, i en grad, så 
f.eks. de almene ungdomsinstitutioner, klubberne, historisk og aktuelt er funderet som 
kriminalitets-forebyggende foranstaltninger. 

Ungdomskulturer og -kontekster formidler og organiserer social udstødelse og integration 
på særlige måder. I det udsagn ligger ikke, at de fælles normer blandt midlertidige for-
samlinger af udstødte unge ophøjes til ‘subkulturer’ med egne værdier og egen kulturel 
reproduktion. Men det er alligevel et alternativ til forståelsen af f.eks. gadebørns kulturelle 
indlejring som ‘overlevelseskulturer’ (Juul & Ertmann 1991). Det er rigtigt, at når man 
først har indsnævret fokus til hvad de allermest udstødte har tilfælles, så fremstår fælles-
skaber og sociale relationer yderst defensivt og begrænset. Men det er ikke dermed gi-
vet, at den i positiv forstand kulturelle synsvinkel er irrelevant. Den kan tværtimod frem-
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sættes som alternativ til de efter min opfattelse alt for individfikserede forestillinger om 
social udstødelse blandt unge, som er inspireret af 'karriere-modellen'100. 

De konkrete grupper og netværker af unge rummer dels i deres indbyrdes forhold, dels 
hver for sig, egne organiseringer af hverdagsliv og dermed marginalisering / integration. 
At ungdomsgrupper og -kulturer kan indplaceres på en akse fra mindre til større social 
integration, og at de gensidigt påvirker og afgrænser sig fra hinanden, er velkendt, og 
dokumenteres bl.a. i Bovbjerg & Kjærs rapport om udstødelsesprocesser blandt unge på 
Nørrebro. Når den unge tilslutter sig eller forlader en ungdomsgruppe, er det bl.a. et 
spørgsmål om hvordan sammenhængen er mellem gruppens og den unges forud-
sætninger og livsperspektiver i bredere forstand. Og omvendt, accept eller udelukkelse af 
personer sanktionerer samtidig praktiske idealer om det gode liv. Det ville imidlertid være 
for forenklet alene at se udstødelse/integration som en funktion af hhv. kommende til ud-
tryk i en rangstige af entydige ungdomsgrupper101. Ved nærmere eftersyn rummer og 
muliggør hver enkelt ungdomsgruppe i sig på sin egen måde udstødelse og integration – 
både i forhold til deltagelse i gruppen, og i forhold til samfundsmæssig integration i bre-
dere forstand.  

Den forlængede ungdom 

Denne problematik er sociologisk set blevet en anden i løbet af de sidste par årtier, fordi 
grænserne og forskellene mellem ungdomskultur og (lokal-)kulturelle organiseringer af et 
voksenliv udenfor arbejdsmarkedet udviskes. Ændrede familiemønstre, forlænget og 
tendentielt livslang uddannelse, og ikke mindst det kraftigt øgede antal mennesker på 
overførselsindkomster, betyder tilsammen, at den marginaliserede almenkvalificering bli-
ver et mere omfattende samfundsmæssigt fænomen, end hvad der kan rummes i en livs-
fase. Man kan tale om en forlænget ungdom af flere grunde. Dels for at holde fast i, at 
selvom problematikken og levevilkårene for flere og flere bliver mere permanente, så er 
det fortsat for et flertal i befolkningen en livsfase, der overstås. Dels for at pege på den 
problemkreds, der opstår af, at mange offentlige tiltag og mange aktiviteter og kultur-
former, som denne gruppe deltager i, er præget af den overudnyttelse, midlertidighed og 
delvise umyndiggørelse, som kan begrundes i ungdommen som livsfase. Dels endelig for 
at tydeliggøre den perspektivløshed, som ligger logisk i forlængelse af, at ungdomslivets 
rationale i form af livsperspektiver undergraves. I den sidste henseende er det oplagt, at 
der i stigende grad kan opstå ungdomsgrupper og -kulturer, som bærer præg af uklare 
eller vaklende livsperspektiver, eller hvis kulturelle identitet slet ikke eller på yderst pro-
blematiske måder indgår i relation til det øvrige samfundsliv – f.eks. at rockergrupper ud-
vikler sig fra ungdomsmiljøer til kriminelle organisationer, og at nogle ungdomsmiljøer 
herefter kan have rockermiljøerne som muligt orienteringspunkt og livsperspektiv.  

Man kan imidlertid også lægge vægt på, at de potentialer og problemer omkring social og 
kulturel marginalisering og integration, som kendetegner ungdommen, bliver mere alme-
ne og får større samfundsmæssig betydning, på godt og ondt. Ungdomsmiljøernes kultu-

                                            
100 Oprindeligt var Becker's karriere-teori faktisk tænkt som en model for strukturer af sociale symboler; men 
den er i sin anvendelse gradvist blevet renset for sin sociologiske side, sådan at der tibage står en 
psykologisk ‘udstødelses-spiral’, f.eks. hos Juul og Ertmann 
101 En sådan over-entydiggørelse kan være nyttig til at fremstille kulturelle kontraster (se f.eks. Willis, 1977 
eller Eckert, 1989), men mindre brugbar når det handler om den enkelte ungdomsgruppes/subkulturs 
indbyggede potentialer og dilemmaer 
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relle produktivitet kan flyde ind og kendetegne lokalkulturelle organiseringer, som fortol-
ker en samfundsmæssig udstødelsesproblematik offensivt. Det indebærer også, at nye 
livsperspektiver udenfor det traditionelle voksenliv giver nye impulser og nye integrations-
potentialer til marginaliserede ungdomskulturer.  

4.2.2. Ungdom som diskurs og realitet i Projekt Gadebørn 

Ungdom som negation af udpegede problemer/diagnoser 

I den foreløbige indkredsning af hvad ungdomsbegrebet betyder i Projekt Gadebørn i 
kapitel 4.1 har jeg primært betragtet det som et slags åbent humanistisk signal om at de 
unge er mennesker, snarere end afvigere af bestemte slags. Altså det centrale ved ung-
domsbegrebet ligger mere i, at det kan bruges til at flytte vægten fra problemorientering 
og stempling, end i at det fokuserer på noget bestemt. Realiseringen af denne side af 
ungdomsperspektivet lader sig relativt let dokumentere i projekternes arbejde.  

I første omgang er der en vigtig pointe og problematik gemt i at Projekt Gadebørn for-
valtningsmæssigt er forankret i Socialdirektoratets afdeling for børn og unge, snarere end 
afdelingen for særlige grupper (fra 1996: 6. kontor snarere end 7. kontor). Den forvalt-
ningsmæssige placering giver mulighed for, at styringsmæssige og indholdsmæssige 
forbindelser i et bredere felt af foranstaltninger for unge, også indenfor ‘normalområdet’ 
(klubber, projekter m.v.) spiller en rolle. Ikke mindst koblingen til dannelsen af Unge-
teams i lokalkontorerne – herunder måske især på Blågård – har betydning for den gene-
relle sammenhæng, som de sociale problemer ses i, og for de konkrete forbindelseslini-
er, der kan trækkes. 

At det også udgør en problematik hænger sammen med den administrative grænseflade, 
som Projekt Gadebørn placerer sig midt i. Mine kilder i Socialdirektoratet giver lidt for-
skellige meldinger på, om den er reel og betydningsfuld, eller snarere er en slags papirti-
ger, i den forstand at henvisning til strukturelle eller kompetencemæssige problemer kan 
være en måde at omgå indholdsmæssige problemer. Samtidig er det konkrete arbejde i 
projekterne i denne evaluerings sammenhæng mere interessant, og derfor vil jeg lade 
denne byrokratiske problematik ligge. 

I stedet kan vi hæfte os ved grænsefladens udtryk i praksis. Et anvendeligt eksempel kan 
være den ovenfor, i kapitel 3.5.3, beskrevne diskussion mellem projekterne og narkoinsti-
tutionerne. Centralt i diskussionen stod nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de særlige pro-
blemstillinger, der vedrører stofmisbrug og stofmisbrugernes psykopatologi, eller snarere 
de almene forhold for unge mennesker, skulle være udslagsgivende i konkrete beslutnin-
ger om tilrettelæggelse af behandling.  

Når en ung f.eks. forlod afgiftningsinstitutionen Pumpehusvej efter kun en dags ophold, 
kunne to meget forskellige analyser af situationen stå overfor hinanden. På den ene side 
kunne institutionen med grundlag i miljøterapeutisk faglighed forsvare den lukkede og 
regelstyrede dagligdag med faste aktiviteter og med vægt på psykoterapi - og i øvrigt 
henvise til erfaringen om, at unge misbrugere, måske ovenikøbet med en borderline-
præget personlighed og med relativt få misbrugserfaringer og relativt let adgang til indtje-
ning i misbrugsmiljøet, generelt er svære at motivere for og fastholde i den angst-
provokerende, men nødvendige konfrontation, som ligger i afgiftningen. På den anden 
side kunne projekterne hævde, at unge generelt har behov for energiske og udadvendte 
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aktiviteter og for en personlig og fleksibel omsorg snarere end psykologisk spejling – 
hvorfor institutionens faste struktur mere var begrundet i personalets arbejdstider og pro-
fessionelle ambitioner end i deres brugeres behov. Selvom Pumpehusvej og andre insti-
tutioner formelt havde pladser, så var de ikke konkret tilgængelige for udstødte unge. 

I sådanne diskussioner, såvel som i projekternes generelle organisering af deres arbejde, 
indgår ungdomsbegrebet på en måde, som er meget tæt forbundet med den mere gene-
relle brugerorientering, som Projekt Gadebørn, ligesom de øvrige initiativer under Stor-
bypuljen, står for.  

Et eksempel på hvordan dette forhold ved Projekt Gadebørn opfattes af brugerne, kan 
være et uddrag af mit interview med Peter. Peter har sammen med sin kæreste Janne 
været både i Tjek-Punkt og Sjakket, og hans/deres historie er en temmelig forvirrende og 
hæsblæsende rundfart mellem en lang række institutioner, projekter og foranstaltninger. 
Men i hans sind er der ingen tvivl om, at netop Tjek-Punkt og Sjakket er dem, der forstår 
unge mennesker bedst: 

Så - hvad er det, det hedder - begyndte vi så at snakke igen med dem fra Tjekpunktet, og 
fandt ud af, at det var egentlig alle sammen derinde, der var skide søde, ikke. Det er et rigtig 
fedt sted, faktisk, Tjekpunktet. Så - hvad hedder det - blev vi smidt ud af Baghuset, og alle 
de problemer dér kom. Så begyndte vi så at komme meget i Tjekpunktet, og de begyndte at 
hjælpe os, ikke. 

Ja. Nu siger du, det er et rigtig fedt sted. Kan du så ikke sige noget om, hvad det er, der gør 
- hvorfor er det så fedt? Hvad er det, der er så fedt ved det? 

Mulighederne. Altså - det er mere – dig (her mener Peter sig selv i generaliseret form, MN), 
der siger et eller andet. Altså, det er dig, der siger - jeg har lyst til det og det. Det er ikke 
dem, der siger - skal vi ikke det, vel. Fordi, hvis der var noget med - lige som - altså f.eks. 
sagde du til mig - altså lad os nu sige, at jeg en gang ville have været - altså i stedet for at 
sidde her havde jeg gang i at være ovre på den anden side, ikke 

Ja 

Og du havde været min sagsbehandler, f.eks., ikke. Og du havde sagt til mig - skal vi ikke 
sætte os her over, ikke. Så havde jeg sagt jo, selvom jeg gerne ville have været derover, ik-
ke. Havde det været HP, der havde spurgt, så havde jeg sagt: Skal vi ikke sætte os der-
over? Altså, forstår du hvad jeg mener? 

Mm 

Det er mere sådan - altså man er mere fri, ikke - kan snakke mere normalt med dem, og så-
dan noget. De - altså… 

Hvorfor det?  

Fordi at - altså det er jo fordi de - altså, de laver jo opsøgende arbejde her i Vesterbro, de - 
altså de lærer jo mere sådan ungdommen at kende end andre mennesker (utydeligt) - og 
Christiania gør de jo også, altså, ikke. Så - jeg ved det ikke, de forstår… 

Altså de forstår det bedre? 

Ja, de forstår unge mennesker meget bedre end nogen andre steder jeg nogen sinde har 
prøvet at snakke med - det offentlige, eller hvad man kan sige, ikke. Det er sgu det sted, og 
så Sjakket, også, ikke, som… men altså Sjakket, der snakkede vi jo mest med unge, lige 
som os selv, ikke - der var jo ikke rigtig nogen af lederne, vi snakkede med, vel. Der var det 
de unge lige som os selv, ikke - og vi kender Sembo og Jørgen. Altså de var godt nok ansat, 
men - altså de var lige som os selv, kan man sige, ikke 
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(…) 

Men - nu har du fortalt den historie, ikke, og så - altså de er - de kan ungdommen, de kan 
noget med ungdommen - bedre end andre i det offentlige system. Der er bedre til at for-
stå...? 

Bedre end nogen andre, jeg nogen sinde har mødt - og jeg har efterhånden været nogle 
steder, fordi… Jeg startede i en meget tidlig alder med at være kriminel, så - altså domme, 
jeg er prøvet at blive tvangsfjernet hjemmefra mange gange, ikke. Så - jeg har snakket med 
mange mennesker, altså - den sociale døgnvagt, Døgnkontakten, og alt sådan noget, ikke. 
Altså - og jeg synes - altså alle steder, der er da nogen steder, de har været søde, men alli-
gevel har der været sådan en eller anden tilbageholden. Man har godt kunne mærke på 
dem, at - altså det er ikke normale mennesker - forstår du, hvad jeg mener? Selvfølgelig er 
det normale mennesker, men altså… hvad kan man sige - de snakker ikke, altså - de snak-
ker og opfører ikke lige som når jeg betragter som normale mennesker - forstår du hvad jeg 
mener, altså. Selvfølgelig er de et normalt menneske ligesom os andre, men altså - hvad 
kan man så sige? 

Tja - blandt meget andet dette: I Peters beretning flyder det at kunne noget med unge 
mennesker helt sammen med det at være normale mennesker, som man kan snakke 
med. Dermed er Peter også talerør for de unges generelle opslutning bag begge projek-
ters humanistiske helhedssyn i større eller mindre kontrast til hvad de ellers har oplevet  i 
systemet. Set fra brugerne er det lykkedes for projekterne at realisere et ungdomsper-
spektiv i denne forstand.  

Det samme kan ses af to andre forhold, som kendetegner begge projekter: Nemlig dels 
fleksibiliteten i indsats og problemforståelse og dels bredden af kontaktflader ind i det 
sociale system.  

I begge projekter er det karakteristisk, at der, både hvad angår hjælpen til enkelte unge, 
og hvad angår opsøgende indsatser overfor miljøer og grupper, finder en stadig revision 
af arbejdet sted, i hele spektret fra udviklingsmålsætninger, problemforståelse og til ar-
bejdsorganisering, arbejdstider og fagligt grundlag. Denne løbende revision er orienteret 
mod konkrete personer, grupper, situationer og muligheder, snarere end fastholdt i en 
formel målgruppebestemmelse. Den eneste undtagelse fra dette grundprincip er Tjek-
Punkts fokusering på og Sjakkets fravalg af de hårdest belastede prostituerede stofmis-
brugere – og selv her mødes undtagelser med en konkret hjælpeindsats, der langt over-
stiger niveauet for en traditionel viderevisitation eller henvisning.  

Kontaktfladen ind i behandlingssystemet viser hvordan projekterne stiller sig overfor sy-
stemet som helhed, snarere end passer ind i en fast foranstaltningskæde eller eksklusiv 
målgruppe med tilhørende ‘omverden’ af relevante institutioner. Den kan illustreres ved 
kort at opliste institutionstyper, som begge projekter har løbende forbindelser med: Ung-
domsklubber, narkoinstitutioner, ungdomspensioner, psykiatriske institutioner, kriminal-
forsorgen, sikrede afdelinger, frivillige projekter og foreninger, ungdomsskoler. Dertil 
kommer, at man i begge projekter, i kraft af følgeskabsprincippet, fremfor blot at visitere 
unge videre, går meget aktivt ind i hele processen med at finde relevante behandlings-
muligheder og hele tiden er opsøgende i forhold til nye samarbejdspartnere. 

Som jeg vil diskutere nærmere nedenfor, er Sjakkets berøringsflade dog væsentligt stør-
re end Tjek-Punkts, primært fordi Sjakket simpelhen er så meget større, men også fordi 
Sjakkets spektrum af problemtyper og aktiviteter er meget bredere end Tjek-Punkts. Når 
vi imidlertid ser på betydningen af ungdomsbegrebet relativt som overskridelse af specifik 
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problemorientering, så må begge projekter siges at repræsentere en bredde, som doku-
menterer at det er realiseret og løbende realiseres. 

4.2.3. Ungdom i Tjek-Punkt – dialog, spejling og identifikati on 

I forlængelse af ovenstående generelle analyser af ungdomsbegrebet er der imidlertid 
også grund til at se mere indholdsmæssigt på Projekt Gadebørns realisering af et ung-
domsperspektiv. Derfor vil jeg her prøve at se på, hvordan arbejdet med de udstødte un-
ge indtænkes og indarbejdes i ungdommens generelle kultur og marginalisering og i pro-
blematikken om kvalificeret selvbestemmelse. 

De to projekter er hvad dette angår meget forskellige.  

Tjek-Punkt har, med sit bevidste fokus på de allermest udsatte unge, med sin individ-
orienterede metode i det opsøgende arbejde, med sine snævre rammer for værestedet, 
og med sin primære indplacering som professionelle kontaktformidlere i og til det sociale 
system, i vid udstrækning fravalgt muligheden for at indarbejde ungdomskulturer i positiv 
forstand i konceptet. I Tjek-Punkts koncept forbliver de konkrete grupper og netværker af 
unge således stort set overlevelses-kulturer. Tjek-Punkts accept af og udgangspunkt i de 
unges forefunde sociale relationer (f.eks pardannelser) har karakter af et alment pæda-
gogisk arbejdsprincip, hvor disse overlevelseskulturer, på linie med de unges øvrige 
synspunkter, handlemåder og fornødenheder, kendetegner det sted, hvor de er, og hvor 
de derfor også skal mødes. De unges indbyrdes sociale relationer opleves, ligesom de-
res familier, i Tjek-Punkt generelt som ressourcesvage og problematiske, og det positive 
pædagogiske arbejde rettes mod at finde muligheder for, at de unge individuelt kan be-
væge sig væk fra dem og hen mod andre og mere positive relationer – men hele tiden 
med en opmærksomhed på, hvordan de også indgår i den unges præmisser.  

Det store spørgsmål er da, om dette udgangspunkt er udtryk for, at Tjek-Punkts arbejds-
metode og organiseringsform unødigt begrænser perspektivet på de unge, eller om det 
faktisk kendetegner Tjek-Punkts målgruppe, sådan at der faktisk ikke er nogen ung-
domskulturer og -kontekster, som kunne være en tilgang til netop denne (begrænsede) 
gruppe unge. Og videre, i fald det sidste er rigtigt, om en sådan målgruppeafgrænsning i 
et større perspektiv er hensigtsmæssig, og om det ville være muligt og hensigtsmæssigt 
indenfor projektets eget arbejdsfelt at søge at tilføre ressourcer til selvbestaltede ung-
domskulturer, så de altså kunne blive andet og mere end overlevelseskulturer. 

Der er næppe tvivl om, at Tjek-Punkt med sit værested og sine lejligheder faktisk i hvert 
fald periodisk udgør en ressource for selvbestaltede grupper og netværker af unge. Det 
er naturligt for de unge, som kommer jævnligt i Tjek-Punkt, at bruge stedet til at udvikle 
deres indbyrdes forhold, og at udvikle det langt hen ad vejen på misbrugslivets præmis-
ser. Tjek-Punkt udfører hvad dette angår en vanskelig balanceakt. På den ene side vil 
man gerne stille sig til rådighed som et redskab i den unges liv som det er, men på den 
anden side må man løbende forsvare sig imod at blive opslugt af det, så man ikke har 
kontrol med, at ressourcerne bruges til noget positivt. En lang række vanskelige pæda-
gogiske grænsesætninger er begrundet i dette dilemma. Imidlertid betyder selve det at 
ville være en ressource for de unge i deres misbrugsliv en styring af ressourcerne til at 
være defineret af det samme misbrugsliv. Man står populært sagt i valget mellem at give 
de unge sølvpapir til heroinrygning eller ej, at hjælpe de unge med at lave indbyrdes afta-
ler eller ej, hvor grænsen går mellem at stille en akutlejlighed til rådighed for en ung mis-
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bruger og at finansiere en narkobule osv. – men ikke overfor pædagogiske spørgsmål 
om, med hvilke aktiviteter og ressourcer bestemte grupper af unge ville kunne udvikle sig 
positivt.  

Nogle af Tjek-Punkts medarbejdere har fra tid til anden udtrykt ønsker om en aktivi-
tetspædagogisk udvidelse af Tjek-Punkts virkefelt og metode. Tjek-Punkt har i den sidste 
del af projektperioden, og efter den, vist tendenser i denne retning, bl.a. ved medvirken til 
at arrangere street-basket og ved at deltage i arrangementer på Christiania. Men aktivi-
tets-pædagogikken har primært været individuelt orienteret og rettet mod at give den en-
kelte unge oplevelser udenfor miljøet og som middel til etablering af en individuel kontakt. 
Et godt eksempel på det er, selvom det ligger efter den her beskrevne projektperiode, 
Bolsje-projektet, hvor en lille gruppe piger gennem en måned blev ‘forkælet’ med særlige 
aktivitets- og omsorgs-tilbud.  

De unges egne fortællinger vægter generelt 'vennerne' meget højere end Tjek-Punkt gør, 
og navnlig i det opsøgende arbejde og omsorgsydelserne spiller de unges indbyrdes for-
hold en større rolle end den, de er tildelt i Tjek-Punkts koncept, på godt og ondt. De unge 
er særdeles vigtige kontaktformidlere, og i perioder med mange brugere i butikken er de-
res selvjustits afgørende; men de gør det også vanskeligt for hinanden at bryde ud af 
deres aktuelle livssituation.  

Lise er kommet ned i Tjek-Punkt sammen med sin ven Frank: 

Men altså så kom du ned sammen med ham i Tjek-Punkt fordi han havde behov for hjælp, 
på en eller anden måde, han havde ikke noget sted at bo, eller noget? 

Mm. Han havde ikke noget sted at bo. 

Men det havde du? Altså jeg forstår det ikke rigtigt, fordi du sagde du kunne ikke bo hjem-
me, fordi din mor ville ikke have - at du var sammen - 

Jo på det tidspunkt kunne jeg godt bo hjemme. Men så ringer jeg hjem en aften henne fra 
Tjek-Punkt og siger til min mor: ‘Mor må han ikke godt komme med hjem og sove, fordi han 
har ikke noget sted at bo?’ Så siger hun ‘Nej, det må han ikke’. Og så kom jeg op at skæn-
des med hende, og det hørte Tjek-Punkt så, at jeg stod og skændtes med hende. (Utydeligt) 
sagde: ‘Du har da vist også brug for at blive fjernet lidt, hvad?’. Og så kom jeg op i deres lej-
lighed. 

Mm. Hvor gammel er du egentlig? 

Jeg er 15 

Mm. Var det sådan, at du kom nede i Tjek-Punkt om aftenen i en periode? 

Ja, så var det, jeg var væk i en uge og sad derovre om natten. Og så sagde jeg til dem, at 
jeg kunne altså ikke finde ud af at tage hjem og sove og sådan noget, men jeg havde også 
mit arbejde, jeg skulle passe. Jeg arbejdede som mekaniker, jeg skulle op kl. 6 om morge-
nen, så jeg blev nødt til at tage hjem og sove, hvis de ikke bare lige kunne finde noget hur-
tigt, ikke. Men så blev jeg flyttet op i deres lejlighed, efter en uge hvor jeg var kommet der-
nede. Så blev jeg flyttet op i deres lejlighed, og der boede jeg i 3 måneder. 

Hvorfor kom du egentlig den uge der, hver dag om aftenen? 

Jo, fordi at ... jeg tog med Frank derned, eller Frank tog med mig eller eea. 

Hvorfor besluttede I jer for at gå der ned i stedet for på Staden? 

Jo, fordi dengang ikke, da røg vi jo ikke så tit, da røg vi en gang om ugen esn.  
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Heroin? 

Nejnej, bare almindelig hash, ikke. Da røg vi kun en gang om ugen, så det var ikke så vigtigt 
for os. Det var vigtigere for os at finde et sted at bo, ikke. 

Ja. Men behøvede I at være nede i Tjek-Punkt hver aften, for at finde et sted at bo? 

Nej, men hver gang at Frank han ikke havde noget sted at sove, måtte vi jo tage over i Tjek-
Punkt og sige hallo, Frank han har ikke noget sted og sove. Det havde han jo næsten ikke i 
den periode der.  

Hvor boede han så? 

Sådan rundt omkring.  

OK. Ja. Hvad hedder det, når du gik med ham ikke, var du så ikke ... havde du så alligevel 
ikke nogen tanker med, at det kunne være, at du også kunne få noget hjælp? 

Jo, det havde jeg, men det ville jeg ikke, fordi jeg ville have, at han skulle finde et sted først, 
ikke. Fordi jeg havde jo et sted at være, det havde han ikke. Så det var bedst der blev fun-
det noget til ham først. 

Så du stillede dig bag i køen, altså det var sådan, simpelthen? 

Ja. 

Men hvorfor  kunne de ikke finde noget til jer begge to på én gang? 

Man måtte ikke komme samme sted hen.  

Hvorfor egentlig ikke? 

Fordi, sådan er det bare. Det er systemet, man må ikke komme hen et sted, hvor man ken-
der nogen. Min veninde har ikke noget sted at bo, men hun må ikke komme på Lundtofte-
gade Akutinstitution, fordi der bor hendes kæreste. Hun må ikke komme her, fordi her bor 
jeg. Hun må ikke komme på Sønderbro, fordi der bor en af hendes venner. Sådan er det ba-
re, det er systemet (utydeligt). 

Kan du se nogen fornuft i det overhovedet? 

Nej, nej, det kan jeg ikke. 

Jeg må indrømme, jeg kendte ikke den regel, eller jeg vidste ikke, at det var sådan. Jeg har 
hørt det der om kærester, at der er nogle steder, hvor de ikke vil have kærestepar. Jeg vid-
ste ikke, at man ikke måtte have venner også. 

De siger, så kommer man for at lave en masse ballade. Hvis der er to der kender hinanden. 

Ja ... Men hvordan synes du Tjek-Punkt er i forhold til det? 

Tjek-Punkt er det bedste sted. I forhold til Døgnvagten og Døgnkontakten, ikke, så ku de 
godt pakke sammen og gå hjem de der, Døgnkontakten og det der, fordi Tjek-Punkt er det 
bedste. Og det har jeg også sagt til alle dem der, når jeg har været  inde på Døgnkontakten 
- hvad faen laver du der mand? - så har jeg givet dem alle den lille seddel med Tjek-Punkt, 
ikke. Ikke fordi ... jeg arbejder der jo ikke eller noget 

Nejnej 

Det er bare fordi ... for deres eget bedste. Fordi Tjek-Punkt ... Nej, Døgnkontakten eller 
Døgnvagten de gør overhovedet ikke noget, det gør de ikke.  

Du har også haft kontakt med Døgnkontakten? 
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Ja, jeg har haft kontakt med alle, så jeg ved, hvad der er bedst, og det er Tjek-Punkt, det er 
helt sikkert! 

Lises ophold i Tjek-Punkts lejlighed kommer imidlertid til at bære præcis det samme 
præg af anarkistisk energi og sætten sit ungdomsliv med vennerne over alt andet, som 
var anstødsstenen til at hun måtte flytte hjemmefra. Lidt for mange og en hel del for livli-
ge fester, kriminalitet, et vanskeligt kontrollabelt engagement i den skizofrene underbo – 
pludselig må der findes et andet sted at bo i en fart. ‘Under overfladen’ i Lises historie 
findes naturligvis andre og mere intime konflikter, men det er ‘overfladen’, der holder bå-
de Lise, Tjek-Punkt, politiet o.m.a. beskæftiget. Og på denne ‘overflade’ har Tjek-Punkt 
svært ved at rumme de sociale og ungdomskulturelle sider ved Lises situation, ligesom 
‘systemet’ i det hele taget, skal man tro Lises belæring, ikke kan rumme folk, der er ven-
ner.  

Begrebet at ‘rumme’ fortæller om at Tjek-Punkt, snarere end at række ud imod og bevidst 
skabe, styrke eller påvirke ungdomsgrupper, danner en institutionel ramme, hvorindenfor 
de unges relationer og normer viser sig som problematisk træk. Lise er en af de få af 
Tjek-Punkts unge, som (endnu?) ikke har røget heroin. Hun illustrerer skræmmeeksem-
plet på den interaktion, som man i Tjek-Punkt nødig vil danne ramme om: 

Var det sådan, så du .... var du en af de ... var der mange andre unge i den periode, eller 
var der få eller hvordan var det? Var det sådan, at de kunne tage sig meget af dig, fordi der 
ikke var så mange, eller? 

Nej, der har nok været mange, ikke. Fordi det har været koldt, osn. Så folk har ikke bare 
gået ude på gaden, vel. Man måtte komme ind og få noget at spise, osn. ikke. Men jeg sy-
nes ikke, der har været specielt mange, og det har været nogle flinke nogen, der har været 
dernede, ikke. Man kan jo godt blive lidt bange, når der kommer nogen ind, og man ser, åh 
shit de er på sprøjten og (utydeligt) ikke. Da jeg kom ind ikke, da vidste jeg jo ikke noget om 
rygeheroin osn. vel. Når jeg så så på en, der sad og stenede, så tænkte jeg, fuck, hvad sker 
der osn. Så bliver man sådan lidt bange, ikke.  

Havde du aldrig set det, altså? 

Joh, men ikke ... ikke så tæt på, vel, alligevel. To af mine venner sad en dag dernede, og jeg 
var ovre i kiosken. Så kommer jeg tilbage, så sidder de og kigger ned under en af stolene, 
hvor der var en af dem der sad på, så ligger der en sprøjte, så tager jeg den op og siger, du 
har vist tabt en sprøjte, siger jeg så. Så siger jeg, nej det er ikke min, og nu skal jeg smide 
den ud, ikke. Så gik jeg hen og smed den ud, men de to havde så set, at det var ham der 
havde tabt den, ikke, det kunne jeg bare ikke lide at sige. Så siger jeg så til ham, inden jeg 
går, hallo, ved du noget om stedet her. Så siger han, nej, det gør han ikke. Så siger jeg, nå, 
men så bed om noget værktøj, fordi du kan få rent værktøj ude i køkkenet, ikke. Sprøjter 
osn. ikke. Så siger han tak, ikke, og så var han jo vildt taknemmelig, ikke. Det vidste han jo 
ikke. Det synes jeg også er godt nok, at han fik nogle sprøjter der. Man kan jo få alt muligt 
nede på Tjek-Punkt!  

Har du lært nogle at kende dernede? Nogle af de unge? 

Ja, men ikke nogen jeg snakker med. Altså, det er jo .... det er jo junkier allesammen næ-
sten ikke. Der var ikke særlig mange pæne mennesker dernede. Det var der slet ikke. Det 
ligger også på Vesterbro, ikke ...så det er klart.  

(…) 

Men ... de gange jeg har været der, der har næsten kun været folk, der var skæve. 
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Ja, det er det jeg mener. Ja, men jeg har kun oplevet en ... det var en pige og en dreng, der 
kom derned nogle gange. Det var de eneste, jeg har oplevet, der ikke hverken var på det 
ene eller andet, ikke. Men ellers ikke. Men der var også nogle meget kloge mennesker der-
nede. Der var en der hed Joan, der var holdt op med at ryge rygeheroin, og så skulle hun li-
ge prøve igen, og så var hun begyndt at kaste op osn. Og så begyndte hun at forklare mig, 
lad være med det her. Der er nu mange kloge mennesker, der alligevel tænker over, hvad 
de laver. Det synes jeg er meget godt. Selvom de er på alt muligt. 

Når jeg omtaler det som et skræmmeeksempel, er det ikke fordi jeg er uenig med Lise i, 
at man kan lære meget af Tjek-Punkts heroinrygende brugere. Men fordi Lises oriente-
ring mod dette univers formentlig er med til at åbne en dør og udpege en mulig løsning – 
selvom hun på det tidspunkt, jeg interviewer hende, er meget afvisende overfor denne 
‘løsning’. Lise er langtfra den eneste, som bruger Tjek-Punkt og omgås dets brugere i en 
periode, hvor disse bekendtskaber kan være ‘negativ indflydelse’. Tjek-Punkt har hele 
tiden været meget opmærksomme på problemet. Svaret på det er igen at forsøge at af-
grænse og rumme, at kontrollere gennem rammesætten og visitation.  

Lises historie skal illustrere hvordan ‘ungdomsgruppens’ problematik tegner sig og må 
håndteres i Tjek-Punkt på en særlig måde som resultat af det, en medarbejder kalder 
Tjek-Punkts ‘udgangspunkt i det kiksede’. Det viser altså bestemt ikke fraværet af en 
ungdomskulturproblematik – men heller ikke noget mere konkret om, hvordan og med 
hvilke konsekvenser en evt. mere offensiv pædagogik overfor denne problematik kunne 
udfoldes. Dette spørgsmål mangler såvidt jeg kan se endnu at blive belyst gennem erfa-
ring. 

Tjek-Punkt kvalificerer sig derimod til Lises og mange andre unges varme anbefaling i en 
anden dimension af ungdomspædagogikken, nemlig i evnen til at etablere, fastholde og 
udvikle en dialog omkring ‘det ufærdige’ i den enkelte unges håndtering af sin situation. 
Spørgsmålet om kvalificeret selvbestemmelse kommer til udtryk i en selvstændig iscene-
sættelse af en voksen-ung-relation. Lise taler for næsten alle mine informanter blandt de 
unge, når hun lægger vægt på en kombination af engagement, vedholdenhed og det ‘ik-
ke-pædagog-agtige’: 

Hvad er det, der har været godt ved Tjek-Punkt? 

Det der er godt ved Tjek-Punkt, man har et helt andet forhold til de pædagoger, der er oppe 
ved Tjek-Punkt, fordi de er ikke så ... de er ikke så pædagogagtige. De går ikke og spiller 
smarte og fortæller, hvad man vil gøre, hvis vi gør noget forkert, vel. Og så siger de, hallo, 
hvis du ikke gør, hvad jeg siger, så kan du fandme ryge ud, vel. Det ...  det gør de ikke. De 
bruger en helt anden måde med pjat, og det hjælper, de hjælper ... de gør noget. De siger 
ikke, nåh ja, men det gør vi i morgen, vel... og så glemmer det, nåh. Hvis man siger til dem, 
ring til min sagsbehandler, så gør de det med det samme. Og de lægger også pres på 
sagsbehandleren (…) 

Jeg tror bare, at mange af dem ikke bare tænker, nåh men det er bare et arbejde, der skal 
overstås. Det tror jeg ikke, de tænker. Men det gør de fandme på mange andre institutioner. 
Det gør de. Det tror jeg ikke, de gør på Tjek-Punkt. Jeg ved ikke, men jeg har i hvert fald ik-
ke mærket det, det kan også godt ... det gør ikke noget, at de ikke føler det i hvert fald, ikke, 
hvis bare man selv føler ... nå, men det er ikke bare et arbejde, der skal overstås, vel. Fordi 
de er der altså tit uden for arbejdstid, og ... det er de.  Jeg har fandme tit haft brug for dem, 
og de skal rigtig kun være der onsdag og fredag, men jeg har næsten altid kunnet få fat i 
dem også tirsdag og torsdag og lørdag, søndag, da jeg boede i lejligheden, og jeg kunne 
næsten altid få fat i dem. 
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Det betyder imidlertid ikke, at Lise eller de øvrige unge foretrækker det uprofessionelle. 
Tværtimod svarer de så godt som alle indenfor en forståelse, der svarer ganske godt 
overens med Tjek-Punkts egen, og hvorefter det reelle og ikke pædagog-agtige udmær-
ket kan kombineres med dygtighed.  

Lises situation ved interview-tidspunktet er et temmelig speget forhold til den institution, 
hvor hun bor- 

Det lyder jo ikke særlig holdbart, sådan, hvis jeg skal være ... sige ærligt, set udefra. Nu 
kender jeg dig jo ikke sådan, men altså det lyder da ikke som om det ... holder? 

Nej, men normalt kan jeg få plattet penge ud af dem på den ene eller anden måde, ikke. 
Man skal jo bare tænke sig godt om ikke. De er fandme noget lette at narre sådan nogle 
pædagoger, det er de godt nok, det er de bare.  

Synes du Tjek-Punkts folk var svære at narre? 

Ja, jaja, der var ikke noget at gøre. Er du syg, mand! Jeg måtte ikke engang få nogle penge 
på forskud. Det synes jeg er perfekt, fordi pædagoger skal slet ikke narres. Jeg fatter ikke, 
hvordan man kan få lov til at narre en pædagog. Jeg synes det er perfekt, at man ikke kan 
narre dem. Det er rigtig rigtig godt. For hvis man kunne narre dem, så ville de heller ikke 
kunne være sådan nogen ... Pædagoger man kan narre, det er ... det er et hul i jorden. 

Lises glæde for Tjek-Punkt differentieres ud i forskellige forhold til forskellige medarbej-
dere. Det gør en forskel, om man er pædagog, frivillig eller leder:   

Synes du der  er ... kan du mærke forskel på dem der er der, som er uddannede pædagoger 
eller socialrådgivere og så dem, der ikke er uddannet? Hvor meget de kan og ved osn.? 

Nej, men man kan godt se på Flemming, at han er altså pædagog, ikke.  

Hvordan det? 

Jo, fordi Flemming han er, han er, han går meget i detaljer og skærer det meget ud, ikke. 
Ligesom en pædagog gør, hvis de sidder og spiller smart på en helt forkert måde ikke. Men 
Flemming, han ... Men Flemming han spiller så ikke smart på den der forkerte måde. Jeg 
kunne ikke helt lure i starten om han var gog eller om han ikke var gog, vel. Men så fandt 
jeg så ud af, at han var gog, ikke. Og så kan jeg også godt se det på ham.  

Er det noget med at gå i detaljer, er det noget med at være grundig esn. eller hvad? 

Ja. Ja, man kan meget  let høre på en person, om han er pædagog eller om han ikke er. 
Fordi en pædagog kan sætte sig ned og komme med 500 spørgsmål på 1 sekund, og en 
pædagog ... nej og en der ikke er pædagog kan ikke sidde og fyre så mange spørgsmål af 
så hurtigt. Det kan de ikke.  

Men hvad er bedst? 

Jeg kan ikke lide pædagoger. Det kan jeg stadig ikke. Men Flemming han er fin nok, han er 
rigtig fin.  

Hvad er det så med ham der gør, at han er fin nok alligevel? 

Jo, fordi Flemming han er pædagog, han spørger meget, det gør han. Men han hjælper til 
gengæld også. Pædagoger de spørger altid meget, men hjælper ikke en skid. Han hjælper 
også, det synes jeg er godt nok. Jeg kan godt lide Flemming. Jeg kan godt lide dem alle-
sammen, der kommer op i Tjek-Punkt. Jeg har aldrig nogensinde .. været en pædagog eller 
noget jeg ikke kan lide. 

Jeg spørger også meget og hjælper ikke. 
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Nej, nej det er ... det er jo på en anden måde. Det er jo fordi du interviewer. Eller hvad det 
hedder. 

Jeg er forsker. 

Ja.  

Men de er alligevel forskellige ikke. Eller hvad? Altså, hvis du nu tager sådan en som Claus, 
han er jo også pædagog 

Ja, men Claus han ... 

Men han er ikke så pædagogagtig eller hvad? 

Nej, det er han i hvert fald ikke. Han er grinet. Hvis man har en rigtig god nedtur, ikke, og så 
tager ned i Tjek-Punkt, så skal man hurtigt få en optur igen, fordi at Claus han får hurtigt sat 
gang i den. Skal altid kritisere alt og alle. Charlotte hun kunne ikke løbe ... hun løb som en 
pingvin osn. Det var Claus der fyrede den af, og vi havde jo (utydeligt), og vi var ude at gå 
en tur, og jeg havde jo en total nedtur den dag. Så fik jeg ham bare total glad lige pludselig. 
Det synes jeg er fedt. 

Men de frivillige. Der er nogle der er der som medarbejdere, og så er der nogen der er der 
som frivillige. Har du nogen ... mening om, hvordan det er, om det fungerer, eller om der er 
nogen forskel. Om det kan være det samme om de er medarbejdere eller frivillige eller 
hvad? 

Næh, jeg synes det fungerer meget godt. Frank og ... nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed-
der ... og Agge ikke, og en anden en, de er jo frivillige dernede. Jeg synes, Frank han klarer 
det meget godt, og det gør de andre også. Der var en af dem, der lige var kommet ind, da 
jeg kom, hun bobbob ikke, men det var fordi hun var lige kommet  ind. Hun var meget flink. 
Vi var i biografen sammen osn. Men hun var sådan lidt, hvis der var noget, jeg grinede af, så 
følte hun nåh men hun skulle grine med ikke. Altså det kunne jeg mærke på hende, da vi var 
inde og se film i biografen, så sad vi på første række. Så siger jeg, hold kæft hvor sad vi tæt 
på ikke, jeg sad sådan her og skulle læse teksten ikke, og så begyndte jeg at sidde og grine 
midt i det hele, og så begyndte hun også og sidde og grine eller. Det er fint nok, man kan 
godt grine samtidig osn., det er også meningen ikke, men hun skal ikke bare grine, fordi jeg 
griner.  

Så du kan godt mærke i virkeligheden, at du er mere erfaren eller ... at hun var usikker på 
dig, på, hvordan hun skulle være osn. 

Ja, det er også fordi hun var ny, ikke. Det kunne jeg jo også godt finde på, altså. Når man er 
ny, så må man ikke lige ... bære lidt over med hende. Men hun er da nok også kommet ind i 
det nu. 

HP er leder på Tjek-Punkt. Synes du, der er nogen forskel mellem den måde, han arbejder 
på og så de andre arbejder, fordi han er leder? Kunne du mærke noget til det? 

Ja, ja. Det kunne jeg godt. HP han snakker ikke med de unge så meget, som de andre gør. 
Men alligevel, så er han der, hvis man har brug for ham. Jeg var hjemme hos HP privat, ik-
ke. Fordi jeg kunne ikke ind i min lejlighed. Ham der, han har altså jagtet mig med den kniv 
der (utydeligt). Så tog han mig hjem til HP privat, til hans dame og hans dames mor og far. 
De var meget flinke osn. Og så var vi inde i det der Eksperimentarium, det der hvor man 
selv kan stå og pille. Men ellers så er han rigtig til noget, men han er der bare. Laver bare en 
masse papirarbejde. Han laver garanteret meget for stedet ikke, alt det papirarbejde han 
sidder med altid ikke, det er alligevel også hårdt for ham ikke, men ... man føler bare når 
man er der, at HP han er ikke lige så meget som de andre, hvis ikke man tænker over det 
der. Hvis ikke man vidste, at HP han var leder, så ville man (utydeligt)... 
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Hvorfor kom du hjem til ham, egentlig. Altså hvorfor var det netop ham, og ... det var lidt 
utraditionelt må man sige? 

Men han var den eneste, der var på arbejde. Og hvad skulle han gøre med mig. Han stod ... 
og hvad gør jeg nu med dig osn. ikke. Og vi havde ringet rundt til alle akutinstitutioner, og 
der var ikke nogen, der ville have mig. Og så siger han til mig, nåh men så må du sgu tage 
med mig hjem. Så måtte jeg jo tage med ham hjem. Det var jeg ikke specielt glad for, synes 
jeg ikke. Fordi hans dame, jeg kan ikke huske, hvad det var, men hun var i meget meget 
dårlig humør, enten så var hun gravid eller eea. Jeg kan sgu ikke huske det. Hun havde tabt 
et barn. Jeg aner ikke hvad det var. Det kan godt være, at jeg er helt forkert på den, jeg kan 
ikke helt huske det i hvert fald. Og hun var sådan ret gal ikke. Og vi satte os ind og se den 
film der, og så sad der en mand ... 

I fjernsynet? 

Ja, ved siden af mig, så sad der en mand ved siden af mig. Så siger han, nej der er en 
gravhund ikke, og så kom der sådan en kæmpebjørn, og så begyndte jeg jo at sidde og gri-
ne ikke, fordi en gravhund og en bjørn, ikke. Og så kiggede hun hen på mig og sagde, hold 
så din mund, vi ser jo filmen ikke. OK, også fint nok. Selvfølgelig, jeg skal ikke sidde og gri-
ne der, men da tænkte jeg bare, hvordan fanden kan du være gift med hende, HP, det var 
da en mærkelig måde. Altså, at gå amok over så lidt. Det synes jeg ikke der var nogen 
grund til.  

Bagved Lises iagttagelser og synspunkter som ‘bruger’ af Tjek-Punkt kan vi skimte den 
ungdomsproblematik, Tjek-Punkt har at gøre med. Lige under den ydre rollefordeling, 
som Lise anerkender – om end betinget af den konkrete hjælp, den giver hende – så ta-
ler hun om og gennem en identifikation og en følelsesmæssigt tilknytning på et alment 
menneskeligt plan. Som så mange andre af Tjek-Punkts brugere er Lise tilbøjelig og dyg-
tig til at indføle sig umiddelbart i de voksnes situation, på en måde der er yderst selektivt 
organiseret omkring hendes egne oplevelser og problematik.  

Denne identifikation er imidlertid ikke kun en evne, der er udviklet igennem mange års 
konfliktfyldte familieforhold og pædagogiske institutioner, men skabes også i Tjek-Punkt. 
Når Claus laver grin med Charlotte sammen med Lise, er det en bevidst pædagogisk in-
tervention (og ikke kun udtryk for et utvivlsomt komisk talent). Lise tages alvorligt som ‘en 
af os’, i et tillidsforhold, der kan bære at medarbejderne griner ad hinanden og derved 
udfordrer hinandens situationshåndtering. På samme måde virker Lises besøg i HP’s 
hjem (uanset at det var begrundet i en akut situation): Der åbnes op for et møde, der ikke 
er fastholdt i en snæver pædagogisk ramme, men lukker Lise ind i medarbejdernes bre-
dere personlige forhold og bidrager til at definere relationen i en almenmenneskelig iden-
tifikation (som gør at Lise f.eks. kan overveje, om HP nu også har fundet den rigtige ko-
ne). Den med-menneskelige kontakt og identifikation befordres af, at medarbejdernes 
hverdagsliv, indbyrdes forhold og evt. uenigheder håndteres åbent i forhold til den unge.  

Det indebærer hverken, at den unge inddrages i et medansvar i medarbejdernes liv og 
konflikter, eller at der generelt foregøgles en symmetri eller lighed mellem parterne. Iden-
tifikationen fører heller ikke til at Lise inddrages som deltager i andet end sin egen sag. 
Man kan ganske vist ane en orientering mod arbejdsfællesskabet Tjek-Punkt og dets 
pædagogiske rationaler, og dermed også en kim til at Lise måske sidenhen kan tænke 
sig selv som kommende socialarbejder. Men det er ikke en kim, der udfoldes i Tjek-
Punkt. I stedet spejles hendes idenfikation tilbage i hendes egen situation, når den bliver 
konkret. Den almentmenneskelige identifikation står sin prøve i den pædagogiske relati-
on, hvor det entydigt er medarbejderens ansvar hele tiden at trænge igennem pseudo-
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dialogen (hvor man narres) og på andre måder berede vejen for en reel dialog om Lises 
situation. I denne proces kommer omsorgen til udtryk på grundlag af Lises selvstændig-
hed, som en vilje til at etablere en bæredygtig relation, også når det er Lises egne umid-
delbare handlemåder, der står i vejen for den.  

Modpolen til denne form for dialogisk omsorg er altså ikke blot en rammesætten, der er 
ufølsom overfor hendes præmisser (f.eks. med faste regler, hun ikke kan eller vil leve op 
til, eller med spørgsmål, hun ikke kan se fornuften med), men også en ligegyldighed eller 
overfladiskhed, som alt for let lader sig føje efter hende. Vanskeligheden består yderlige-
re i, at når den bæredygtige relation er etableret, skal den ikke kun bekræftes i en kon-
kret støtte, men også løbende gendannes på et højere niveau for hver gang Lise selv 
(måske med dette mere eller mindre bevidst for øje) udfordrer den. I en sådan pædago-
gisk proces vil kvalificering og selvbestemmelse hele tiden både befordre og udfordre 
hinanden. 

At dømme efter Lise og de andre, jeg har interviewet, så er Tjek-Punkt sluppet ualminde-
ligt godt fra denne vanskelige pædagogiske opgave. Når vi ser isoleret på Tjek-Punkt 
som en iscenesættelse af en omsorg/frigørelse-problematik, der er særlig for ungdom-
men, og på Tjek-Punkts realisering af en dialogisk pædagogik som arbejdsmetode, så 
vidner mine data stort set samstemmende om succes. Det er lykkedes for Tjek-Punkt i 
mange tilfælde at sætte den selvforstærkende proces i gang, som etablerer og gendan-
ner en bæredygtig dialog. 

Men perspektivet på en almen ‘omsorg/frigørelse’ mellem ‘unge og voksne’, som tænkes 
at stamme fra familien og overføres til eller gendannes i pædagogiske institutioner, forud-
sætter at den enkelte unge selv, som person med en udviklingshistorie, er den eneste 
relevante formidling mellem de forskellige handlesammenhænge, som problematikken 
kommer til udtryk i. Den forudsætning holder ikke. Det ser sådan ud netop fordi den un-
ges deltagelse i handlesammenhængen føres tilbage i en spejling, altså fordi det de laver 
sammen handler om den unge selv og fastholder et grundlag i den unges problem-
forståelse.  

I Lises historie har vi set, hvordan Tjek-Punkt kontrasteres med, ikke bare et generelt 
billede af uengagerede socialarbejdere, men også den ungdomspension, hun kom til ef-
ter Tjek-Punkt. Tjek-Punkt er blevet et holdepunkt i Lises vanskelige forhold til ungdoms-
pensionen. Når Lise skal diskutere vanskelige ting med sin kontaktpædagog på ung-
domspensionen, så hjælper det, når Helle eller en anden fra Tjek-Punkt er med. Og i 
modsætning til Tjek-Punkts, så er ungdomspensionens pædagoger lette at narre. Tilsy-
neladende står dialogen med Tjek-Punkt således i forbindelse med en ikke-dialog med 
ungdomspensionen. 

I Lises tilfælde kommer Tjek-Punkts indlejring i det sociale system aktuelt til udtryk i et 
udvidet følgeskab, som ikke er så typisk, men typisk er det, at den pædagogiske relation 
mellem Tjek-Punkt og de unge bygger ovenpå de unges og Tjek-Punkts forhold til andre 
institutioner. Fra det punkt, hvor den positive dialog er etableret, stiller der sig et problem 
for Tjek-Punkt om hvordan de øvrige institutioner/instanser i systemet kan inddrages i 
den. Spørgsmålet om kvalificeret selvbestemmelse rækker udover Tjek-Punkt selv og 
bliver et spørgsmål om hvervning, dvs. et arbejde med at få en række forskellige forhold 
og parter mobiliseret ind i en konstruktiv proces (se herom kapitel 4.4.3).  

Det implicerer en modsigelse mellem den ovenfor nævnte stadige udvidelse af en me-
ningsfuld dialog på en ene side, og på den anden side Tjek-Punkts begrænsning. Med 



 

258                                                                                                          Morten Nissen 

Ungdomsperspektivet 

udgangspunkt i de positive erfaringer med Tjek-Punkt vil næsten alle mine interviewede 
gerne have mere: Igen taler Lise for flere, når hun presses til at komme med kritik: 

Så der er slet ikke nogen ting, der kunne være bedre eller kunne være anderledes med 
Tjek-Punkt? 

Joh, jojo, det synes jeg faktisk for resten. De kunne godt have lidt mere åbent der. Der er ik-
ke særlig tit åbent. Der er åbent mandag, tirsdag, nej det er mandag, onsdag og fredag fra 4 
til 9. Det synes jeg ikke er nok. De burde have åbent meget mere.  

Udvidet åbningstid, mere formidling af Tjek-Punkt til flere grupper af unge, mulighed for 
længere ophold i lejligheder tilknyttet Tjek-Punkt, mulighed for at vedblive at komme i 
Tjek-Punkt, besøg af Tjek-Punkts medarbejdere: De unge vil kort sagt have mere. Det er 
naturligvis et kvalitetstegn, men det er også et indbygget problem. For den løbende gen-
dannelse af en bæredygtig relation i en selvforstærkende proces er på den ene side be-
grundet i Tjek-Punkts begrænsning til brobygning og de mest udsatte, men presser på 
den anden side naturligt i retning af at overskride denne begrænsning. Her kommer spil-
let mellem ungdom og sociale problemer til udtryk. At ‘rumme det ufærdige’, som det 
hedder i Projekt Gadebørns projektbeskrivelse med henvisning til ungdomsproblematik-
ken, er også at rumme det uafgrænsede. Det uafgrænsede rum for almentmenneskelig 
identifikation må på én gang befæstes og udvikles i en stadig proces, og konkretiseres i 
form af en afgrænsning og målretning af indsatsen i forhold til bestemte sociale foran-
staltninger. Der er en særlig problematik forbundet med en stadige udvikling af dialogen, 
når den finder sted uden at den unges generelle livssituation udvikler sig tilsvarende, for-
di spejlingen da i stigende grad bliver negativ og står i modsætning til den positive identi-
fikation, som dialogen hviler på. Hvis det derimod lykkes at formidle behandlingsmulighe-
der, ser det ud til, at Tjek-Punkt placerer sig positivt i de unges erfaring som et rum og en 
ressource for refleksion. Lises historie (og andres, bl.a. Pias, se s. 278 ff.) – og den ge-
nerelle erfaring om, at unge som disse sjældent i ét forløb bliver ‘færdige’ med deres so-
ciale og psykiske problemer – peger på, at dette refleksionsrum kan være nyttigt at fast-
holde og udvikle som andet end blot et rum i erindringen, når den unge er kommet videre 
i systemet.  

Kunne man altså forestille sig den dialogiske pædagogik fortsat henover iværksættelse af 
behandlingsforanstaltninger? Ikke uden vanskeligheder forbundet med kompetence-
spørgsmålet omkring brobygning (se kapitel 4.4.4). Men hvis vi forestiller os en sådan 
fortsættelse alligevel, kunne den tage form af en slags personbundet meta-funktion i ar-
bejdet med den enkelte unge. Personbundet, fordi dens grundlag ikke er systemets ad-
ministrative koordinationsbehov (behovet for case management), men derimod den dia-
log bygget på almentmenneskelig identifikation, som det lykkes for bestemte medarbej-
dere at etablere med bestemte unge i bestemte forløb. Videre kunne man se det som en 
slags bevidst tilsanding, sådan at Tjek-Punkt som foranstaltning knopskød med de kon-
krete unge, dels med nye opsøgende initiativer, dels med rådgivnings- og formidlings-
opgaver af en ændret karakter for de unge, som man har udviklet forholdet til. Idéen lig-
ner den nuværende foranstaltningstype ‘personlig rådgiver’, hvor en socialarbejder udsty-
ret med bil og mobiltelefon kontraktansættes til at følge enkelte unge. Forskellen ligger 
dels i, at forløbene i højere grad startes op ‘på den unges præmisser’ og opsøgende, 
dels i at der opereres med (bevægelige, men) faste baser, hvor de unge og medarbej-
derne hver for sig og sammen kan erfaringsudveksle, generalisere, udnytte netværks-
potentialer m.v. De unge, der ender tilbage i miljøet undervejs, måtte da evt. skulle be-
gynde i ‘et nyt Tjek-Punkt’ med nye medarbejdere; men det er, på grund af den relativt 
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store personaleudskiftning i den type arbejde, under alle omstændigheder forventeligt (og 
har allerede været tilfældet for flere unge), og rummer desuden den fordel, at man der-
ved til en vis grad bryder den negative spejlingseffekt af gentagne behandlingsfiaskoer. 

4.2.4. Ungdom i Sjakket 

Sjakkets familie 

De ungdomspædagogiske problematikker, som udfoldes i Tjek-Punkt i spillet mellem 
spejling og almentmenneskelig identifikation, findes også i Sjakket, når vi ser på Sjakket 
som målrettet rådgivnings- og formidlingsindsats overfor udstødte unge. I dette lys kan 
man sige, at Sjakket allerede har udfoldet den ovenfor nævnte mulighed, at udstrække 
den dialogiske pædagogik henover faserne i et behandlingsforløb og i den forbindelse 
operere med ‘naturlige’og kontinuerlige personlige tillidsforhold, og et fleksibelt system af 
‘baser’, der bevæger sig med sine deltagere. Når dette er muligt for Sjakket, mere end for 
Tjek-Punkt, skyldes det ikke kun Tjek-Punkts skarpe afgrænsning af sin målgruppe, men 
også Sjakkets selvhjælpskarakter, som betyder at forholdet mellem Sjakket og de øvrige 
foranstaltninger, som de unge indgår i, ikke på samme måde rejser kompetence-
problemer som i det professionelle Tjek-Punkt. Sjakket kan definere sig som en ‘familie’, 
dvs. set fra det sociale systems perspektiv på én gang en ressource, en potentiel samar-
bejdspartner og et naturligt socialt miljø for de unge på godt og ondt. Når Sjakkets res-
sourcepersoner besøger en ung på en institution, kan det defineres som besøg af pårø-
rende, og de svært opfyldelige krav, som selvfølgelig også her formuleres og giver an-
ledning til konflikter, kan tone frem hen ad vejen i takt med at den unges konkrete pro-
blematik og Sjakkets konkrete muligheder bliver kendt for institutionen. De indgår ikke 
samtidig i vanskelige forandlinger om samarbejdsforhold mellem institutioner. 

Sjakkets funktion og selvdefinition som ‘familie’ er et vidtrækkende ungdomspædagogisk 
forhold. Begrebet indfanger den vigtige side ved lokalkulturen, at den organiserer (repro-
duktionen af) et hverdagsliv med et omfattende og kontinuerligt udgangspunkt i de kon-
krete personer, som er deltagere. Desuden, at den baserer sig på grundlæggende om-
sorgsrutiner, men derudfra danner udgangspunkt for mellemmenneskelige forhold, som 
har løsrevet sig fra denne ‘base’ og derefter bevarer en særlig karakter som følge af ud-
gangspunktet. Der er naturligvis stor forskel på at definere sig som familie og at være en 
familie. Sjakkets familie er en villet og tilvalgt social enhed, og ikke en naturlig. Ingen af 
Sjakkets medlemmer har været en del af familien (‘børn’) længe før de blev selvbevidste 
personer, og ingen har haft eller har et helt ubegrænset (‘forældre-’)ansvar for bestemte 
andre. Sjakkets familierelationer skal derfor løbende bekræftes, og løbende bearbejde 
sine forhold til deltagernes oprindelige familier, ligesom det er tilfældet i et parforhold eller 
i et kollektiv102.  

Et eksempel på dette forhold har jeg set i hvordan julen håndteres i Sjakket. Julen er et 
af de centrale familieritualer i den kristne kultursammenhæng, og det er karakteristisk, at 
unge og ungdomskulturer må forholde sig til problematiserende julen, ligesom de må be-
kræfte deres nye ‘familie’-relationer ved at forholde sig distancerende til julen som sam-
                                            
102 Og ligesom disse familieformer er Sjakkets familie en af formerne for den moderne udvikling, at fami-
liens kulturelle og selvbevidste form skiller sig ud fra dens naturlige, altså selvvalgte relationer mellem vok-
sne på den ene side og forhold mellem børn og forældre på den anden. 
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lingspunkt for deres oprindelige familier. For Sjakkets unge er det ligeledes karakteristisk, 
at julen i særlig grad symboliserer familiens problematiske sider. Derfor er det god tone i 
Sjakket at bekræfte hinanden i en kritik af julen – dens kommercialisering, dens krav om 
falsk sammenhold, dens smertelige selvbedrag, dens pinlige aktualisering af ensomhed, 
konflikter osv. Og derfor bliver det oplagt med alternative julearrangementer, som både 
fastholder det fælles opgør med kulturbaggrunden og iscenesætter en ny. Sjakket orga-
niserer de unges forhold til julen på tre tæt sammenflettede måder: Dels i generaliseret 
form med udadvendte kulturpolitiske arrangementer103, dels ved at bearbejde hinandens 
juleerfaringer i de oprindelige familier, og dels ved selv at have en jul.  

Det er et vigtigt træk ved Sjakket som ‘familie’, at det således både inddrager og ophæ-
ver det ungdomskulturelle opgør med de unges egne familier. Hvor ungdomskulturen i 
Sjakket giver luft og støtte til kritik og frigørelse, så danner Sjakkets ‘familie’ en ramme og 
base for en ny tilnærmelse. 

Det er den lokalkulturelle indlejring, som gør det muligt for ‘Familien Sjakket’ at undgå 
problemfamiliens og behandlingsinstitutionens karakteristiske selvforstærkende lukket-
hed. Den giver et bredere rum af sociale relationer, som kan aflaste og smidiggøre de 
mest intime og dermed mest belastede, og den giver en begrebslig nøgle til at de tætte 
relationer kan bearbejdes og belyses offentligt, en indholdsmæssig dimension i samvæ-
ret, som lægger sig som en buffer mellem ‘omsorg’ og ‘frigørelse’. Det gør det muligt at 
finde fleksible veje til at forene de to modsatte, men nødvendige sider af ungdoms-
pædagogikken. Sjakket er differentieret og rummeligt nok til en bevægelig kobling mellem 
omsorgs- og frigørelsesdimensionen, og stærkt nok som miljø til, at de målgruppeunges 
grundlæggende tilhørsforhold ikke står og falder med den enkelte ressourceperson. Iden-
tifikationen er ikke entydigt bundet til personerne, men også til organisationen og miljøet 
og til den kulturelle form, de er defineret ved.  

‘Familien Sjakket’s vigtigste egenskab er altså, at den rummer vedvarende intime mel-
lemmenneskelige forhold, som samtidig kan være fleksible og reflekterbare i kraft af den 
måde de er formidlet gennem den lokalkulturelle organisation.  

Især de målgruppeunge, som jeg  har snakket med, som begyndte tidligt i Sjakket, eller 
endda allerede i Ama’r Total-Teater, har lagt vægt på Sjakkets familiekarakter på tværs 
af alt. Lars er en af dem: 

Ku du starte med at fortælle hvordan du - altså start fra starten af, måske, med det du lave-
de med Sjakket osv 

Ja. Hvad jeg lavede med Sjakket, oha. Jeg havde gået en 3 uger, en måned, hvor at jeg sov 
alle mulige forskellige steder, sov i kælderopgange, i kælderrum. Og så stod jeg en dag 
overfor et rutinecheck med politiet, inde på Københavns Hovedbanegård. Jeg tænkte nå - 
nåmen, jeg havde ikke noget sted at sove. Og så ser jeg at der hænger en seddel, hvor der 
stod ‘Sjakket for børn og unge. Anonym rådgivning’. Og så tænkte jeg, nåmen, det må jo 
være det jeg lige har brug for - at få noget rådgivning anonymt. Og så prøvede jeg at tage 
derned. Dengang lå det nede i Møllegade. Og folk var enormt flinke mod mig, og jeg fik lov 
til at komme ind og slappe af og få noget mad og få noget kaffe. Og bare være mig selv, 
uden at der var nogen der stillede spørgsmål om hvem jeg var og hvad jeg hed og hvorfor. 
Det der var mit problem dengang jeg startede, det var at jeg var misbruger af kokain. Og der 

                                            
103 Et eksempel var Julemarkedet i Ungdomshuset 1994, hvor en snedronnning med sin kølige fremtræden i 
den livlige aktivitets varme symboliserede julens og Sjakkets dobbeltheder mellem nedfrysning og for-
løsning af følelser 
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var jeg i gang med at tage en kold tyrker på det tidspunkt. Det der hjalp mig, det var at - der 
var ikke ret mange folk der ku se det på mig - at jeg fik lov til at være mig selv. At jeg fik lov 
til at klare det alene. At der ikke var folk der kom hen og blev ved med at stikke til én, som 
der havde været før.  

Altså det var fedt at de ikke ku se det på dig? 

Nej, jeg ved - nej, jeg synes ikke at et var fedt at de ikke ku se det, men det var godt at jeg 
fik lov til at være mig selv, så jeg ku klare det, både med det psykiske og med det fysiske. 
Det psykiske har været det sværeste. Nu har jeg været her i - 2½ år, har jeg været her nu. 
Og kan se der sker fremskridt. Både med mig selv og andre mennesker, som man har kendt 
her det sidste par år. 

Hvor gammel er du? 

Jeg fylder 23 i næste måned.  

Mm. 2½ år - hvad har du så lavet i de 2½ år? 

Jah, så har jeg - jeg har jo mest været her på frivillig basis. Og så har jeg været ansat under 
ungdomsgarantien ½ år. Været med til at lave teaterforestillingen (Overlever Twist, MN). Og 
sat scene op til jazz-festivalen. Ellers bare slappet af osv. sammen med alle de andre, og  
gået i byen og hygget os 

Men har du - har det været et uafbrudt forløb, 2½ år, hvor du har været her -  hele de 2½ 
år? 

Nej, så har jeg holdt nogle pauser, ikke, hvor man så har været væk i en måned, eller man 
har været væk i 2 mdr., og så kommet tilbage igen, og - lige pludselig set at der er sket utro-
lig meget, bare på en måned! Det er jo det, der kommer hele tiden nye folk. For et år siden 
kendte vi alle sammen hinanden. Nu er der mange mennesker som jeg ingen gang kender 
navnet på, som er kommet her. 

Mm. Er det et problem, synes du? 

Nej, jeg synes det er godt. Jeg synes det er godt at der hele tiden kommer nye. Men samti-
dig synes jeg det er godt at de gamle holder fast. Fordi - det jeg har oplevet med Sjakket, 
det er, at når man først er inde, så er det sgu svært at komme ud igen. Fordi det er ligesom 
en familie. At man får et netværk, der er folk der bekymrer sig over én. Og de folk der be-
kymrer sig, det er ikke én der er pædagog, det er folk der er éns venner, ikke. Og folk der 
måske har det samme problem, som kommer når man er virkelig nede og skide, der lige ta-
ger fat i nakken på én. (…) Fordi jeg har det sådan - at hvis jeg skal have hjælp af en eller 
anden, så skal det sgu være én der - det skal være en der har prøvet noget, det skal ikke 
være en der har læst sig til det hele 

Mm 

Det er det de fleste - både socialpædagoger, og psykiatere (grin). De har kun læst, ikke. De 
har sgu aldrig prøvet det på deres egen krop. 

Men vent lidt, du siger det er svært at komme ud af det, fordi du siger det er ligesom familie 
og venner. Men så ku man spørge, hvorfor skal du så ud af det, - ? 

Jeg skal heller ikke ud af det! 

For Lars er Sjakket ét sammenhængende forløb, som også rækker ubegrænset ud i 
fremtiden. Han er ikke blot, som de fleste målgruppeunge, helt klar på, at hjælpens kvali-
tet primært er hentet fra de venskaber, han får med ligesindede, men også tydeligt orien-
teret mod den trygge base, som det giver ham på tværs af aktiviteters og tids forløb.  
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Denne betydning af Sjakket er ikke umiddelbart forenelig med en afgrænset pædagogisk 
indsats overfor de unges psykosociale problemer og handlemønstre, som ressourceper-
sonerne i Sjakket kan få øje på. Ligesom vi skal se nedenfor omkring ungdomskulturerne 
i Sjakket, så er Sjakkets familie-karakter en af de måder hvorpå Sjakkets ressourceper-
soner fastholdes i en ydmyghed om pædagogikkens rækkevidde overfor de unges for-
hold. Det er løbende anledning til frustration og konflikt i Sjakket, fordi ‘Sjakkets familie’ i 
sin positive virkemåde er ret usynlig og står i modsætning til en faglig udvikling af indsat-
sen. Deraf kommer, tror jeg, det fænomen, at målgruppeunge og ressourcepersoner ofte 
vurderer Sjakkets familieegenskaber modsat.  

I Lars’ tilfælde blev det tydeligt, fordi jeg tilfældigvis deltog i et kontaktgruppemøde en 
uge før jeg gennemførte interviewet ovenfor. Kontaktgruppen her er nyopstartet i ’56' og 
har ikke nået det niveau af kontinuitet og kvalitet i refleksionen, som efter min vurdering 
var typisk for kontaktgruppen i Shoppen. Måske er det også med til, at kontrasten mellem 
Lars’ egen og kontaktgruppens tilgang bliver så tydelig her. Lars’ kontaktperson, John, 
fortæller (rekonstrueret fra observationsnoter): 

John: Lars har fucket værkstedet op igen, og de er ret trætte af ham. Han skal forsvare sig 
på et møde 

Sisse: Men hvad er det med Lars? 

John: Han har problemer med sig selv - hver gang han får succes går han i dørken over det 

Patricia: Ja - jeg snakkede med ham - han var meget glad, ligesom sidst 

Henning: Han kan ikke bære det, fordi hans jeg-identitet er svag 

Patricia: Hvad tegn er han? 

John: Løve 

Sisse: Ikke alt det dér nu! Vi skal hjælpe ham! Måske kan han ikke bære forventninger… 

Henning: Han skal bare ud af Sjakkets kuvøse 

John: Han er frisk på alt – også psykologhjælp hos økoerne. Men vi stopper hans §43 hvis 
han fucker det op igen 

Sembo: Skal han ikke hjælpes til den konfrontation? Måske dukker han ikke op 

John: Han skal lære at stå på egne ben nu - mærke nogle sanktioner 

Sisse: Hvorfor er han egentlig i Sjakket? 

John: Kuvøse-guf - simpelthen 

Henning: Derfor har jeg også sagt nej til at han skal være i køkkenet, selvom han er ret dyg-
tig. Han dropper også psykologer 

Sisse: Er der nogen, der når ind til Lars? Han skal ikke bare have aktivering. Måske kan han 
ikke klare når det er godt 

John: Han snakker meget, men det er nok ren rutine. Men det er også mig, jeg har haft de 
samme (målgruppeunge) alt for længe, det går sur. Jeg får ikke noget ud af det mere. Jeg 
har prøvet det jeg kunne. Jeg vil prøve at finde nogen der kan gå ind 

Patricia: Med Lars når man ind når samtalen går i stå 

John: Jeg er ikke i tvivl om hvem han er. Han har en livshistorie med alt hvad man kan tæn-
ke sig af problemer. Men han er nået langt nu 
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Sembo: Hvad gør vi? 

John: Psykolog! 

Sisse: Nej - det tror jeg ikke på 

Henning: Han skal have et mangeårigt analytisk forløb 

Patricia: Han skal have en god psykolog - for han intellektualiserer 

John: Han har jo prøvet alt! Jeg tager det op igen - vi prøver (psykolog via) økoerne, men 
jeg tror ikke på det 

Sisse: Hvad siger han når du spørger? 

John: Han taler om personlige problemer - han kager rundt 

Sisse: Har han lyst? 

John: Ja 

Henning: Jeg vil ikke være far for ham, det er for tæt på, for forpligtende 

I dette uddrag tager kontaktgruppen – i det store hele – udgangspunkt i en psykologisk 
hypotese om at Lars (mis-)bruger Sjakket som en 'kuvøse', så han ikke lærer at stå på 
egne ben, og at han har psykiske problemer, som gør at han har svært ved succes, og 
som han ville have gavn af at bearbejde med en psykolog, der var dygtig nok til at gen-
nemskue ham. 

Lars er på sin side ikke afvisende overfor den psykologiske side af sagen. Han taler om 
at han, når han har det godt, kommer til at tænke på fortid, familie og gamle venner, og 
går ned med flaget i en depression eller et alkoholmisbrug. Selvom han har dårlige erfa-
ringer med psykologer, vil han gerne prøve igen for bedre at forstå hvad der sker.  

Men kontaktgruppens omtale af Sjakket som en uhensigtsmæssig kuvøse kan vi ikke 
finde hos Lars selv. Kontaktgruppens indfaldsvinkel til Lars er den psykologiske proble-
matik, og Sjakkets betydning for Lars vurderes udfra den. Lars’ indfaldsvinkel til Sjakket 
er en helt anden. For ham er Sjakket meget mere end en foranstaltning, det er en base 
hvorpå eller hvorindenfor de forskellige problemstillinger diskuteres. Familien Sjakket er 
noget mere grundlæggende. Selvom Lars måske også ville gå med til, at han indgik i 
problematiske afhængighedsforhold, så ville det ikke rokke ved Sjakket som helhed for 
ham. 

Pointen er nu den, at det langt hen ad vejen er Lars, der trækker det lange strå her. Kon-
taktgruppen eller -personerne har reelt ikke handlekraft eller kompetence til at bruge 
Sjakket som redskab104. De kan og skal i nogen grad bruge det sociale systems foran-
staltninger pædagogisk, fordi de er placeret som formidlere. John vil stoppe Lars’ §43 
hvis han ‘fucker det op’ igen. Sjakket kan ikke længere være sikkerhedsnet, både fordi 
Lars bliver pakket for meget ind, og fordi Sjakket i et lange løb må håndtere sine forplig-
telser overfor det sociale system troværdigt. I denne faglige vurdering af foranstaltninger 
og behandlingsplaner optræder ‘handlemønstre’, ‘kuvøser’ og ‘sanktioner’, og Sjakket 
indtager sin plads i det billede. Men i den praktiske hverdag, hvor Lars’ deltagelse i Sjak-

                                            
104 I nogle - få - tilfælde, hvor en deltager har gjort sig meget upopulær i Sjakket, kan kontaktgruppen godt 
være et forum, der gennemdiskuterer og beslutter at bede vedkommende holde sig væk. Men i disse 
tilfælde udfører de snarere en fælles vilje end bruger en selvstændig kompetence. 
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ket kommer til udfoldelse og håndteres, er dette faglige billede ikke det styrende. Lars 
fortsætter uanfægtet som medlem af familien Sjakket.  

Det er et karakteristisk udtryk for problematikken omkring erfaringsdannelse i Sjakket 
som ‘ideologisk institution' (se også s. 414 ff.). Selvom jeg her konstaterer, at Sjakkets 
lokalkulturelle organisering og ‘familie-egenskaber’ er stærkere end dets socialfaglige 
modsætning, så er det naturligvis ikke noget givent eller evigt styrkeforhold. Uden en me-
todisk bevidsthed om ‘familien Sjakkets’ pædagogiske betydning kan Sjakket ubemærket 
ændres i retning af en institution, som håndterer familielignende identifikationsforhold 
mellem unge og voksne – og det er noget ganske andet. 

Ungdomskultur og lokalkultur 

Sjakket definerer sig i skæringspunktet mellem ungdomskultur og lokalkultur. Det vil sige, 
at Sjakket indoptager, bygger på og udvikler ungdomskulturelle elementer i en lokal-
kulturel ramme. Der er tale om en bevidst pædagogisk metode, et område for faglig ek-
spertise, som Sjakkets ressourcepersoner har fastholdt og udviklet helt tilbage fra Ama’r 
Total-Teater. Hvor mange af de øvrige pædagogiske styrker, som udmærker Sjakket, 
ikke eller kun undtagelsesvis forudsætter bevidst faglig indsats, og nogle endda – som 
‘familien’ – delvist står i modsætning til faglighed, så er dette nok det felt, hvor Sjakkets 
ressourcepersoner i størst omfang kan siges at besidde en erfaring og kunnen, der mod-
svarer Sjakkets ry som banebrydende ungdomspædagogisk projekt.  

Den konkrete know-how retter sig primært imod at have fingeren på pulsen overfor ung-
domsmiljøer og -kulturer og at kunne konstruere samarbejdsflader med dem. Samtidig 
sker det imidlertid hele tiden med grundlag i og også bevidsthed om Sjakket som ideolo-
gisk-kulturelt defineret miljø, altså som lokalkultur. Denne bevidsthed kommer metodisk 
til udtryk i en opmærksomhed på egne holdninger og værdier som klangbund for tilnær-
melsen til de forskellige grupper af unge. På den måde rummer Sjakkets arbejde med 
ungdomsgrupperne faktisk en tredobbelt selvbevidsthed, fordi en sådan metode netop 
formuleres socialfagligt, altså i Sjakkets identitet som socialt ungdomsprojekt. For som 
voksen at kunne arbejde målrettet med ungdomskulturer på denne måde må man altså: 

• have et kendskab til ungdomskulturerne indefra, hvilket kommer af en involvering 
og en ligeværdighed, som igen forudsætter 

• en opmærksomhed på egen kultur, som er konstruktivt brugbar, dvs. ikke kun defi-
nerer grænser og almene værdier, men også indgår i frugtbar vekselvirkning med 
ungdomskulturerne 

• have en selvbevidsthed som udøver af socialt/pædagogisk arbejde i et socialt sy-
stem, som forudsætning for den socialfaglige refleksion og anvendelse af dette kul-
turmøde som metode. 

I modsætning til de frustrationer, som kan opstå af den faglige indsats’ begrænsede mu-
ligheder overfor Sjakkets familieegenskaber, så er der hvad angår denne socialfaglige 
refleksion af ungdomskultur og lokalkultur tale om en mere selvbevidst ydmyghed, måske 
fordi den ligger længere fra diskurserne omkring behandlingsplaner, intervention og be-
handler-klient-forhold. Det betyder at den metodiske refleksion primært består i en fast-
holdelse af kulturmødets spontane og selvbestaltede karakter. 
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I praksis udføres arbejdet ved, at Sjakket enten selv eller i samarbejde med bestemte 
ungdomsgrupper danner ramme om ungdomskulturelle aktiviteter. Jackson's Diskotek 
kan tjene som eksempel (se også s. 172). Det er den unge selv, der er drivkraft og defi-
nerer aktivitetens kulturelle indhold. Men det realiseres med en opbakning, som ikke kun 
består i støtte og rådgivning omkring det praktiske og organisatoriske, men også omkring 
vurdering af aktivitetens muligheder for forskellige grupper af unge, og som inkluderer 
kulturelle bidrag som security, DJ m.v.105 Sjakket – i dette tilfælde i samarbejde med 
Medborgerhuset og med et antal kommercielle sponsorer – bliver ikke blot ramme for 
den ungdomskulturelle aktivitet, men også organisering af en indholdsmæssig berørings-
flade mellem ungdomskulturen og en større lokalkulturel sammenhæng.  

Gennem denne berøringsflade åbnes integrationsmuligheder for marginaliserede ung-
domsgrupper og -kulturer. Disse integrationsmuligheder kan ved nærmere eftersyn skel-
nes i tre aspekter eller lag:  

1. Det overfladiske lag, hvor symbolske kultur- og kontekst-markører bruges til at etab-
lere kontakt og danne vide rammer for kulturelle integrationsbevægelser 

2. Det lokalkulturelle lag, hvor ungdomskulturen ophæves eller udvides i Sjakkets lo-
kalkultur 

3. Det samfundsmæssige lag, hvor bl.a. den lokalkulturelle integration giver bestemte 
muligheder for en almen samfundsmæssig integration for de unge  

Der er ikke nødvendigvis tale om en trinfølge for enkelte unge. For nogle af Sjakkets del-
tagere vil f.eks. en lokalkulturel og en samfundsmæssig integration pege i hver sin ret-
ning. Det gælder især de ressourcestærke unge, som efter en ungdomsperiode som res-
sourcepersoner i Sjakket indskriver sig på en uddannelse og bevæger sig væk fra Sjak-
kets lokalkulturelle univers. Andre (om end ikke mange) ‘indskrives’ i Sjakket som sam-
fundsmæssig integrationsforanstaltning før de lærer at bruge de symbolske kulturmarkø-
rer til at definere sig ungdomskulturelt. 

Overfladearbejdet er ganske ofte fremhævet som pædagogisk metode, måske fordi det 
passer med tidens trend i retning af at lægge vægt på ‘kommunikation’. Det består i at 
lægge mærke til, holde sig orienteret i, og kunne beherske, det ‘sprog’, som ungdoms-
gruppernes kulturelle markører af forskellig art er. At kende musikgrupper, DJs, grafitti-
stilarter, sportsgrene, rusmidler, tøjmoder, livsfilosofier m.v., samt det landskab af ung-
domsgrupper, som bruger dem, og de steder, de holder til. Ikke for at efterligne eller ind-
optage dem, men for på en relevant måde at kunne trække forbindelsen til Sjakket selv, 
f.eks. ved at foreslå relevante samarbejdsprojekter. Sjakkets afgørende styrke på dette 
felt har ligget i, at der løbende har været tilstrækkeligt med ressourcepersoner, som selv 
var eller havde været involveret i disse ungdomskulturer.  

Betydningen af arbejdet på dette niveau er åbenbar i den opsøgende fase. Ikke kun der-
ved, at den rette kommunikation etablerer en forbindelse, men også ved at den demon-
strerer en vilje til at tage de unge alvorligt. Alvorligt nok til at de ting, der betyder noget for 
dem, bliver interessante at hæfte sig ved. Men arbejdet på det overfladiske plan er også 
                                            
105 Af andre eksempler kan nævnes julemarkedsaktiviteterne i Ungdomshuset, ‘behandlingsaktiviteter’ og 
beslægtede New Age-aktiviteter (produktion af creme og shampoo, smykkeværksted m.v.), Power Team 
(work out, paintball m.v.), diverse kampsport-aktiviteter, og ikke mindst musik, grafitti og diverse andre kul-
turformer i forbindelse med festivaler, happenings m.v. - i alle tilfælde en ungdomskulturel aktivitet, som 
tiltrækker marginaliserede unge, og som indgår i en bredere lokalkulturel sammenhæng med voksne.  
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vigtigt for den kulturelle og samfundsmæssige integration under overfladen. Først og 
fremmest giver tilstedeværelsen af en fælles håndtering af kulturformer Sjakkets deltage-
re redskaber til selv at håndtere dem og bevæge sig imellem dem. Dernæst danner de 
kulturelle markører også ‘identitets-symboler’, som tillader de unge at afprøve kulturfor-
mer og at skærme deres eksistentielle problemer og spørgsmål delvist af udadtil og få 
mulighed for at bearbejde dem i eget tempo.  

Indimellem har Sjakket forsøgt sig med selv at definere sig som ungdomskultur sym-
bolsk, med bl.a. Sjakket-T-shirts. I betragtning af, hvor ofte jeg har hørt ressourceperso-
ner omtale identitetssymboler som afgørende virkemiddel, er det imidlertid ikke blevet til 
særlig meget. Formentlig netop fordi Sjakket i praksis snarere repræsenterer en lokal-
kulturel sammenhæng, som rækker henover flere forskellige ungdomsgrupper og -kul-
turer. Sjakket er for de unge et redskab til også at orientere sig udover deres kliker. 

Det lokalkulturelle lag i ungdomsgruppernes integration er vigtigt som dens indholds-
mæssige grundlag. Det er en del af forklaringen på, hvorfor Sjakket kan få ungdoms-
grupper i tale, som er udenfor klubbernes rækkevidde. Det er fordi Sjakket som lokal-
kulturel organisation, med sit udgangspunkt i en socialpolitisk hjælp-som-selvhjælp-
organisering, kan definere sit eget kulturelle univers i sit eget magtfelt, at der kan dannes 
indholdsmæssige berøringsflader med marginaliserede ungdomsgrupper.  

Sjakket kan f.eks. være indifferent eller svingende i sin holdning til og håndtering af rus-
middelbrug, og under dette fælles niveau er der en løbende debat, hvor meget forskellige 
konkrete personlige erfaringer og levemåder træder tydeligt frem. Dette mønster afviger 
meget fra de offentlige institutioners typiske repræsentation af den gængse dobbeltmoral. 
Som et andet eksempel er det i Sjakket ikke givet, at et fornuftigt livsperspektiv er ud-
dannelse, arbejde og familie. Uanset arbejdet, der udføres med at støtte op om deltager-
nes uddannelsesforløb m.v., så respekteres indenfor Sjakkets sammenhæng hvad man 
kunne kalde alternative livsformer. Som et tredie eksempel udgør Sjakket en ramme for 
ungdomsgrupper, som bl.a. med kriminelle midler har ‘fixet’ ting for og med hinanden, 
men som efterhånden – i en meget glidende overgang – integrerer deres uformelle øko-
nomi og netværk i Sjakkets lokalkulturelle organisering af en uformel økonomi. Dvs. uden 
at Sjakket egentlig danner ramme om kriminelle aktiviteter, så er Sjakket, i kraft af sin 
lokalkulturelle organisering, et miljø og en praksis, hvori mange af de organiseringsformer 
og værdier, som var vigtige i det kriminelle miljø, kan videreføres og bruges – f.eks. væg-
ten på personlig respekt og tillid, tendensen til at sætte spørgsmålstegn ved almene 
normer og magtforhold, evnen til at organisere m.v.   

Man kan dermed sige, at Sjakkets lokalkultur strukturelt er på bølgelængde med nogle af 
ungdomskulturerne i kraft af, at Sjakket ligesom ungdomsgrupperne reguleres situeret og 
personafhængigt. Selvom f.eks. respekt og personlige tillidsforhold indholdsmæssigt de-
fineres ad andre dimensioner i Sjakket end i en given kriminel ungdomsgruppe, så giver 
disse begreber begge steder mening som form, hvori den kulturelle udveksling kan finde 
sted. 

Ophævelsen af de marginaliserede ungdomskulturer i en lokalkulturel sammenhæng 
sker både ideologisk og livspraktisk, uden at der er noget lineært forhold mellem de to 
aspekter. Selve det, at unge kriminelle f.eks. legitimerer kriminalitet gennem ideologisk 
kritik af ejendomsforholdene, afstedkommer naturligvis ikke en udvikling fra kriminalitet til 
politisk aktivisme. Men de ideologiske figurer definerer Sjakkets sammenhæng og skaber 
samtidig overgangsmuligheder for en livspraktisk ændring. Pædagogisk set er Sjakket, 
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med sine ideologiske begreber, en re-framing106  af de marginaliserede ungdomskulturer. 
Re-framing betyder ‘om-indramning’. Når noget bliver sat ind i en ny ramme, kan det for-
blive, hvad det er, mens det alligevel i kraft af den nye kontekst forvandles til noget helt 
andet. I det omfang, Sjakkets lokalkultur indholdsmæsigt kan opsuge en marginaliseret 
ungdom-gruppe, så kan gruppens medlemmer, uden egentlig at behøve at bryde med de 
kulturmønstre, som gruppen er defineret ved, udvikle sig i nye retninger. Kvalificering og 
selvbestemmelse kan således kombineres på et (sub-)kulturelt niveau. 

Det samfundsmæssige niveau af integration handler om hvorvidt og hvordan de margina-
liserede ungdomsgrupper i og med Sjakket kan integrere/integreres i samfundsmæssigt 
betydningsfulde ressourcer og udviklingsmuligheder. Det er oplagt, at denne integration 
ikke alene afhænger af Sjakket selv. Der er snarere tale om en slags ‘brobygning’ på 
overindividuelt niveau. Her spiller det en stor rolle, at Sjakket som lokalkulturel organisa-
tion definerer sig så åbent, som den gør, sådan at mulighederne for samfundsmæssig in-
tegration udnyttes maximalt. Det er muligvis fjernt for en gruppe unge, der har drevet 
hashhandel på Blågårds Plads, at undersøge muligheder for højskoleophold, men i og for 
Sjakket er det nærliggende – både fordi der er personlige forbindelser, og fordi der er 
ideologisk-kulturelle berøringsflader. Sjakkets lokalkultur er typisk langt større og har en 
langt mere udbygget horisont, end de ungdomskulturer, som indgår, og det indebærer at 
feltet af samfundsmæssige muligheder udvides væsentligt i kraft af Sjakket. En anden 
form, denne integration antager, er Sjakkets politiske arbejde, hvor en vigtig arbejdsme-
tode er at give støtte og rammer til at ungdomsgrupper søger at skaffe sig bedre vilkår.  

Jeg vender tilbage til spørgsmålet om integration i kapitel 4.4. Pointen er her – til forskel 
fra det individuelle brobygningsarbejde – at Sjakket også er en form for socialpædago-
gisk arbejde, hvor ungdommens kulturelle marginalisering er arbejdsfeltet. Det muliggø-
res ikke alene af kulturelle aktiviteter eller kulturel opmærksomhed, men først og frem-
mest af, at Sjakket kan danne ramme om ungdomskulturer og påvirke dem indholds-
mæssigt gennem sin egen lokalkulturelle identitet.  

 

 

                                            
106 Udtrykket stammer fra den amerikanske sociolog Erving Goffman og anvendes bl.a. i systemisk psyko-
terapi 



 

4.3. De mest udsatte 
Dette kapitel handler om Projekt Gadebørns målgruppe. Jeg vil først diskutere brugerty-
per og -mønstre i de to projekter, på grundlag af de optællinger og observationer om det, 
som jeg beskriver nærmere i kapitel 3.2 og 3.3. Dybest set er såvel Projekt Gadebørn 
som denne evaluering grundlagt på et (hvad dette angår) konstruktionistisk syn, hvorefter 
man i sidste instans ikke kan forsvare at skille tingene ad på den måde at ‘målgruppe’ og 
‘brugere’ først betragtes uafhængigt af praksis og dernæst sættes i forhold til den. De 
unge er – i hvert fald et stykke af vejen – hvad man gør dem til. Derfor vil jeg i løbet af 
det følgende gradvist bevæge mig over mod at fremlægge og diskutere den nye viden 
om eller syn på ‘de mest udsatte unge’, som Projekt Gadebørn har givet anledning til. 
Det hænger tæt sammen med spørgsmålet om Projekt Gadebørns konstruktion af mål-
grupper, dvs. hvordan de afgrænses og bringes til syne, og hvilke træk ved de unge, der 
udfoldes i projekterne. Det viser sig da, at Projekt Gadebørn kan siges at repræsentere 
et helt nyt og dynamisk begreb om målgrupper, som først og fremmest har at gøre med, 
at de er konkrete. Til sidst vil jeg særligt fremhæve nogle problemstillinger, som opstår af 
at koncentrere indsatsen om en socialpolitisk synlig ekstrem gruppe – en gruppe 
‘værstinger ‘ – som ‘gadebørn’. 

4.3.1. Brugermønstre og -typer 

Lad os i første omgang konstatere, at Projekt Gadebørn har nået sit mål om at få kontakt 
med de relevante unge.  

I alt har Tjek-Punkt haft 108, og Sjakket 113 brugere under 20 år frem til august 1996. 
Formentlig omkring en halv snes unge tæller med begge steder, så Projekt Gadebørn har 
altså arbejdet med ca. 210 forskellige unge. Sjakket havde løbende godt 30 målgruppe-
unge, indtil midt i 1995, hvor antallet begyndte at stige til ca. 50 året efter. Tjek-Punkt 
havde løbende omkring 10 sager åbne107.  

At dømme efter såvel projekternes erfaringer – i større eller mindre omfang fæstnet som 
optællinger – og mine egne observationer og interviews, er de fleste af disse unge i beg-
ge projekter kendetegnet ved de to (i denne sammenhæng) centrale gadebarns-
egenskaber: De har omfattende og komplekse psyko-sociale problemer, og de har et 
vanskeligt forhold til det sociale system.  

I begge projekter er spektret temmelig bredt. Man har bevidst kombineret en fleksibel 
definition af målgruppen med en løbende bestræbelse på at koncentrere indsatsen. En 
stor del af Tjek-Punkts brugere har været kortvarigt indskrevet, enten fordi de havde be-
hov for hjælp i en akut situation, men ikke mere, eller også fordi man af andre grunde 
mistede kontakten. En kernegruppe på måske 10% af sagerne koster ca. 80% af indsat-
sen, fordi Tjek-Punkt er kommet så meget ind på livet af den unge, at det er muligt og 

                                            
107 For begge projekter gælder, at registrering som bruger forudsætter direkte individuel rådgivning og 
støtte. Her ophører ligheden så også - Tjek-Punkt registrerer fra og med én kontakt, mens Sjakket opererer 
med en ‘indskrivning’, som kan variere stærkt i intensitet, men som i alle tilfælde forudsætter et kontinuerligt 
sagsarbejde. 
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pædagogisk rimeligt at sætte ind med hele registret. Denne gruppe bruger Tjek-Punkt 
overordentligt intensivt, men samtidig – og det er lige så meget det, der koster ressourcer 
– meget uforudsigeligt og svingende. En lidt større andel af Sjakkets unge har tilsvarende 
i kortere eller længere perioder været tilknyttet som intensive, men svingende brugere af 
rådgivningen. Sjakkets forgrenede miljø og forskelligartede arbejdsformer betyder imid-
lertid at projektet har rummet en mere kontinuerligt vifte af brugermønstre. Sjakket har 
haft relativt få (ca. 1/6) éngangsbrugere, og relativt mange langvarige forløb. Desuden 
registrerer Sjakket ikke de helt korte enkeltkontakter. Kernegruppen er altså en væsent-
ligt større og mere flydende afgrænset andel af det samlede antal brugere i Sjakket end i 
Tjek-Punkt. 

Hvad disse kernegrupper angår, har Tjek-Punkt koncentreret indsatsen om de meget 
hårdt belastede heroinmisbrugere og prostituerede på Vesterbro, primært kvinder, og 
først efterhånden udvidet med en brugergruppe på Christiania, som mere typisk er hash-
misbrugere og småkriminelle. Sjakket har i begyndelsen arbejdet med gadebørn, som 
lignede Tjek-Punkts, men hvoraf kun et mindretal tilhørte Vesterbros misbrugermiljø. Se-
nere besluttede man at undlade at arbejde med de ‘tunge’ misbrugere, og man er grad-
vist drejet i retning af at brugergruppen er først Nørrebros og siden også Nordvest-
kvarterets mest belastede unge, kriminelle og sporadisk misbrugende, flest mænd og 
flest med indvandrerbaggrund. 

I Tjek-Punkt har man gennem hele perioden registreret og optalt de unges hjemkommu-
ne, og fordelingen er ca. at halvdelen er fra Københavns Kommune, en fjerdedel fra Kø-
benhavns Amt, og en sjettedel fra det øvrige Danmark. Sjakkets brugere er næsten alle 
fra Københavns Kommune. Dog var en del (formentlig omkring en trediedel) i begyndel-
sen af perioden fra Amtet eller (få) andre kommuner, eller havde netop flyttet hjemkom-
mune til København.  

Med fare for overforenkling kan man udfra Projekt Gadebørns erfaringer tegne det spek-
trum af brugertyper groft op, som ses i tabel 9 og 10. Tabellen giver et indtryk af proporti-
onerne i projekternes arbejde med forskellige grupper, når antallet sammenlignes med 
mønstrene i deres brug af projekterne. Der er her tale om typer af brugere, ikke grupper i 
den forstand at de nødvendigvis kender hinanden.   

For Vesterbros misbrugermiljø gælder, at det er fuldtids-heroin-misbruget, og det for-
bundne prostitution m.v., som dominerer dagligdagen. Andre gadebørn ligner Vesterbro-
misbrugerne i baggrund og institutionserfaringer, men er ikke aktuelt eller i længere tid 
indfanget i narkolivets rutine. For begge de to grupper gælder, at de er ret spredte hvad 
angår geografisk og kulturel baggrund, og at de fleste ikke har lange rødder i deres nu-
værende miljøer. Christianias unge og de unge fra Ungdomshuset på Nørrebro er tilsva-
rende spredte af oprindelse, og en del af dem ligner de nævnte grupper af gadebørn, i 
den forstand at de har kappet forbindelsen til familie og/eller institutioner, en anden (stør-
re) del (mest på Christiania) bruger miljøerne meget, men uden at droppe forbindelsen til 
voksne helt. Enkeltkontakter er en uhyre varieret gruppe af unge, som Tjek-Punkt har 
kontakt med. De kan være ‘løbet bort’ fra familie eller institution til Christiania, Vesterbro 
eller transit-miljøerne108 eller har af andre grunde akut brug for hjælp; eller også er der 
forskellige praktiske grunde til at kontakten ikke genoptages. Miljø-unge er unge, der li-
gesom Christianianitterne og dem fra Ungdomshuset er knyttet til vedvarende og betyd-

                                            
108 Anonyme trafikdominerede miljøer som Hovedbanegården, S-togsnettet og dele af City 
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ningsfulde ungdomsgrupper, og som desuden næsten alle bor og har familie og venner i 
lokalmiljøet. 

De to projekters meget forskellige metoder i det opsøgende arbejde indebærer, at man 
ikke kan tale om, at Projekt Gadebørn som helhed ‘dækker’ bestemte områder i Køben-
havn. Det er sandsynligt, at Tjek-Punkt – let modificeret – ville kunne finde målgruppeun-
ge på Nørrebro og i Nordvest, og at Sjakket - eller et tilsvarende projekt – ville kunne ud-
vikle sig på Christiania eller på Vesterbro. De to projekter har eksperimenteret med for-
skellige miljøer og således dannet erfaringer med hvor deres målgruppeunge ‘er’. Men 
selvom nogle satsninger – såsom Sjakkets bus-projekt på Rådhuspladsen (se s. 166) og 
Tjek-Punkts og PAF’s opsøgen i Scala (se s. 93) – har givet en ringe høst, og andre mil-
jøer synes at være grundigt beskrevet, så forbliver erfaringerne hele tiden bundet til pro-
jekternes arbejdsmåde og ressourcer.  

Tjek-Punkt fandt f.eks. de gadebørn, som Sjakket ikke fandt (dvs. fik i tale) på Vesterbro, 
formentlig fordi Tjek-Punkts design passede bedre til disse unge i dette kvarter. Sjakket 
har tilsvarende fået mange unge i tale på Nørrebro og Nordvest, som bl.a. Døgnkontak-
ten og klubberne ikke har kunnet nå. En del af de unge, som jeg har interviewet om Tjek-
Punkt, giver udtryk for, at der er mange flere unge, der kunne have gavn af projektet, 
men som ikke kender det eller kan opsøges med Tjek-Punkts metode.  

Det landskab af typer af målgruppeunge, som tegner sig udfra Projekt Gadebørns erfa-
ringer, skal man derfor være meget forsigtig med at bruge som billede af situationen i 
byen i det hele taget.  

Gruppe-begreber og problematik-begreber 

Den ovenstående påstand, at Projekt Gadebørn har ramt sin målgruppe, kan uddybes på 
to forskellige måder, alt efter tilgang til feltet. Groft sagt kan man skelne mellem en til-
gang, som hæfter sig ved en særlig gruppe af udstødte unges psykiske og sociale pro-
blemer, kulturer, behov osv., og en anden tilgang, som fastholder analyser af problema-
tikker på tværs af hele feltet, vægter processer og bevægelser, og højst anerkender et 
kontinuum fra de letteste til de tungeste psykosociale problemer. Jeg vil her opkalde de 
to tilgange efter type af begreber, de bruger, nemlig gruppe-begreber contra problematik-
begreber.  

Det lader sig ikke gøre at finde personer, bøger eller institutioner i det faglige felt, der helt 
entydigt repræsenterer den ene eller den anden opfattelse – heller ikke den nærværen-
de, iøvrigt. Det er fordi de to tilgange bruges til forskellige ting, og i mange tilfælde op-
træder sammen, selvom de egentlig modsiger hinanden. 

F.eks. giver Juul og Ertmann (1991) en forståelse af gadebørnsproblemet, som er meget 
procesorienteret og bevægelig. Ikke blot afvises de (dengang sidst i 80’erne) gængse 
associationer til Latinamerikanske gadebørn, som fastholder (fantasi-)billedet af en eks-
trem og fremmedartet gruppe; forfatterne gør også meget ud af at beskrive gadebarns-
fænomenet som en udviklingsproces, en udstødelsesproces i faser der svarer til en be-
vægelse gennem bestemte miljøer. Ertmann (1990) har til denne processuelle forståelse 
lavet en grafisk model: 
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MILJØ UDSTØDNINGSFASE 
  

 Problemer i den tidlige opvækst 

Familien, skolen, netværket, fritiden, institu-
tioner 

 

 Tidlig udstødning 

Socialforvaltningen, institutioner 
 

 

 Udstødning fra hjælpeapparatet 

Lokale grupperinger, modkulturer: Christia-
nia, BZ-bevægelsen, Warriors etc. 

 

 Udgrænsning fra subkulturer 

Gademiljøernes overlevelseskulturer 
 

 

 Rekruttering i gademiljøerne 

Narkomiljøer, kriminelle miljøer, prostituti-
onsmiljøer 

 

 Afvigende kulturer 

 

En række af (Juuls og) Ertmanns teoretiske forudsætninger kan i høj grad diskuteres, 
specielt den tilgrundliggende karriere-model for social udstødelse, som trods en række 
forbehold overentydiggør udviklingen som et lineært individuelt forløb. Men det i denne 
sammenhæng væsentlige er, at modellen er dynamisk og opererer med overgange mel-
lem faser. 

Af samme grund bliver deres definition af gadebørn – som hviler på Ertmanns tidligere 
arbejde med hvad  han kalder ‘børn og unge i drift’ – også hvad de selv opfatter som 
vanskelig og afhængig af konkrete skøn: 

"Børn og unge under 18 år, der i kortere eller længere perioder lever deres liv i særlige ga-
demiljøer (…). Unge, som lever i drift og har deres primære forankring i grupper i gademiljø-
erne. Formelt kan de godt have en adresse hos forældrene eller på en institution. Afgørende 
er, at de reelt er der meget lidt, og at der ikke er nogle voksne (…) der har en forpligtende 
forbindelse med dem." (s. 11-12 og s. 53) 

Fra denne definition af en bestemt gruppe unge går forfatterne videre til at diskutere hvor 
mange gadebørn (i denne forstand), der er i København. De ender med at henholde sig 
til gadeplansarbejdernes skøn som det mest pålidelige – en metode, som jeg selv også 
anvender i mangt og meget – og når frem til et tal på 300-350. Men igen,  

"Som vi har vist, er der en række problemer med overhovedet at skønne, fordi gadebarnstil-
værelsen er en glidende proces." (s. 56) 
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Juuls og Ertmanns forsigtighed er prisværdig, og kan bruges som et udmærket eksempel 
på gruppe-begreber og problematik-begreber. Den hidrører såvidt jeg kan se fra, at for-
fatterne på den ene side viser nødvendigheden af et processuelt problematik-begreb, 
men på den anden side som ramme om deres undersøgelse må henholde sig til et grup-
pe-begreb. Der skal gives en definition og skønnes et tal. Overvejelserne over problema-
tikker skal bruges til at afgrænse grupper, og de talmæssige skøn indgår i styringsmæs-
sige og politiske overvejelser.  

18-års-grænsen i ovenstående definition er således 

"…ikke fordi de unges situation nødvendigvis ændrer sig afgørende den dag, de fylder 18 
år, men fordi det er her, bistandsloven sætter grænser for forældrenes pligt til at forsørge 
deres børn". (ibid, s. 52) 

Det gør m.a.o. en vigtig juridisk og dermed administrativ forskel, om den unge er over 
eller under 18 år. Denne forskel afspejles i definitionen af gadebørnene og er en af de 
faktorer, der afgrænser problematikker og processer til en gruppe.  

Det betyder ikke, at problematik-begreber er sande, men upraktiske, mens gruppe-begre-
ber er forkerte, men anvendelige. Også problematik-begreber kan bruges, og også grup-
pe-begreber er sande. Problematikker er forståelser i en socialfaglig praksis; de bruges i 
arbejdet med konkrete mennesker. Grupper (f.eks. mål-) er billeder af arbejdsgenstan-
den, som er socialpolitisk sande, dvs. sande som udtryk for hvad man set i et politisk og 
administrativt lys arbejder med. 

Dermed er imidlertid på den anden side heller ikke sagt, at de to slags begreber supple-
rer hinanden fint. De står i nogle henseender i skarp modstrid til hinanden. Problematik-
begreber hjælper til en en forståelse af handlegrunde, dvs. til at se problemerne indefra 
og at forbinde dem med det almene og forståelige. Gruppe-begreber ser pr. definition 
gruppen udefra og hviler på en afgrænsning af gruppens adfærd fra det normale. Grup-
pe-begreber medvirker, næsten altid på trods af intentioner om det modsatte, til den ‘an-
det-gørelse’, der som nævnt ovenfor (s. 238) er et problematisk træk ved den moderne 
‘de udstødtes socialpolitik’.  

Den dobbelthed hos Juul og Ertmann, der frembringer selvmodsigelsen og forbeholdene, 
er karakteristisk. De statiske og overskårne gruppe-begreber hidrører fra den institu-
tionelle organisering (SFI hyres til at undersøge ‘gadebørn’), og problematik-begreberne 
nuancerer indenfor denne ramme billedet for de fagligt veludrustede. Som jeg vil vende 
tilbage til i næste kapitel, går den igen i narkobehandlingssystemet, hvis fagpersoner nok 
kan tvivle på begreberne ‘misbrug’ og ‘misbrugere’, men også er ansat i behandlings-
institutioner for misbrugere. Den går også igen i Projekt Gadebørn. I konceptet (se s. 67) 
beskrives en tydelig problematik-orienteret tilgang, samtidig med at det hele organiseres 
indenfor et ‘Projekt Gadebørn’ og rettes mod ‘de mest truede unge’ osv.  Sjakkets brede 
tilgang til de unge skabte i slutningen af 1993 usikkerhed om dets forankring, så Søren 
Magnussen fandt det nødvendigt med en optælling af problemkarakteristika hos Sjakkets 
Aktivitetscenters unge. Optællingen blev på den ene side i bestyrelsen kritiseret for sin 
stemplende og dermed forvredne begrebsbrug, men på den anden side bidrog den - ef-
ter min vurdering – også til at bekræfte at Sjakket faktisk havde fat i nogle af de ‘mest 
udsatte unge’. Tjek-Punkt definerede sig længe udadtil med en målgruppe som de omtal-
te som "prostituerede og kriminelle misbrugere", samtidig med at de i de samme situatio-
ner lagde vægt på en konkret og nuanceret forståelse af de enkelte unge. 
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I alle disse tilfælde fører modsigelsen til, at  der trækkes i land på gruppe-begrebernes 
præcise indhold. De skal tages med forbehold, og de giver kun en omtrentlig fornemmel-
se af proportioner. Det samme gælder mine egne gruppe-begreber i tabel 9 og 10. 

At ramme målgruppen præcist 

Projektbeskrivelsens begreber om målgruppen – de mest truede unge, som (fordi de er 
unge) ikke er fastlåst i en afvigeridentitet, men som er udstødningstruede, har omfatten-
de og komplekse sociale problemer og er vanskelige at få i tale for det sociale system – 
er, betragtet som gruppe-begreber, netop ikke særlig præcise. Man kan vanskeligt fore-
tage en præcis evaluering af om projektet har ramt sin målgruppe på det grundlag. Case-
beskrivelser, anekdoter, ad-hoc-optællinger m.v. kan give et generelt og vagt indtryk af, 
at projekterne har at gøre med unge, som har mange sociale problemer, og man vil lige-
så generelt og vagt kunne få bekræftet antagelsen om de unges problemer med det so-
ciale system og omvendt ved at lytte til de unge selv, deres sagsbehandlere, projekt-
medarbejderne og andre. Ser vi på mine gruppe-begreber i tabel 9, fremstår det imidler-
tid tydeligt, hvor forskellige unge, som lever op til disse generelle egenskaber. Fuldtids 
narkoluderen med psykisk lidelse er i samme kategori som en ung indvandrer, der går i 
et småkriminelt slæng i fritiden og ryger for meget hash. I formel forstand er målgruppen 
ramt, men realiteten står tilbage at  diskutere. 

Den uklarhed kan hævdes at have politiske konsekvenser. Således mener Eskelinen 
m.fl., som har søgt at definere og optælle socialt udstødte i København, at  

"Der er visse tegn på, at betegnelsen ‘socialt udstødt’ i de senere år er blevet bredere og 
mere upræcis end det egentlig var ment. Delvist som følge heraf er det svært at forholde sig 
til eksisterende tal om antallet af socialt udstødte og hjemløse. (…) Det er derfor meget af-
gørende, hvordan gruppen ‘socialt udstødte’ afgænses. (…) Begrebet socialt udstødt lider af 
en slags ‘inflation’. Der er fare for, at de, der har mest behov for hjælp, ikke bliver hjulpet, 
når målgruppen ikke er tilstrækkeligt specifikt defineret". (Eskelinen m.fl., 1994, s. 17-18) 

Udfra denne argumentation er der altså brug for præcise definitioner for at sikre at ind-
satsen kommer de rigtige til gode. 

Prøver vi nu for en stund at bruge Juuls og Ertmanns mere præcise gadebørns-definition 
til dette formål, vil den formentlig kun gælde for en ret lille del af Projekt Gadebørns bru-
gere – måske omkring 30-50 ud af de ialt 210. Mange af dem, som ellers lever op til ka-
rakteristikken, er over 18 år. En anden stor del, de såkaldte miljø-unge og mange af 
Christianias unge, kan ikke siges helt at mangle forpligtende forbindelse med voksne, 
sådan at deres primære forankring er i gademiljøer. Deres ofte konfliktfyldte, vage eller 
lidet forstående familier er trods alt meget vigtige baser for dem. En simpel optælling ud-
fra denne definition ville altså lede til en negativ konklusion, at Projekt Gadebørn ikke har 
ramt målgruppen. Man ville så enten pege på, at Juul og Ertmanns skøn (300-350 gade-
børn i Storkøbenhavn) nok alligevel var overdrevet (givet at projekterne trods alt har 
‘dækket’ store dele af byen, især de mest belastede109), eller også at projekterne ikke har 
været skruet rigtigt sammen til at få dem i tale.  

I dette lys kan vi altså, ved at fastholde mere præcise gruppe-begreber, se Projekt Gade-
børns udvikling som en glidning væk fra den oprindelige målgruppe af dem, der har mest 
                                            
109 Og især igen når man betænker den geografiske side af udstødelsesprocessen, som indebærer koncen-
tration af de mest udstødte i de kvarterer, som Projekt Gadebørn har arbejdet i. 
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behov for hjælp. Tjek-Punkt har jo drejet indsatsen mod Christiania, og Sjakket har kastet 
sig over miljøunge i Nørrebro og Nordvest.  I lyset af Socialdirektoratets rolle i udviklingen 
af de to projekters brugerflade (se s. 102 og s. 191) forekommer det dernæst ikke urime-
ligt at sætte det i forbindelse med det generelle forhold, at de bredere definerede mål-
grupper ligger de kommunale forvaltninger mere på sinde, måske fordi de er politisk 
stærkere brugergrupper i traditionel forstand, mens Ministeriet må være alene om at 
fastholde fokus på de smalleste og sværeste (se mere herom s. 335 ff.). Her er måske 
oplægget til ministeriel støtte til nye spændende projekter for de aller-aller-mest truede 
unge, som kommunen igen har overset. 

Efter min opfattelse ville denne påstand ikke blot reproducere ideologien i ‘de udstødtes 
socialpolitik’ helt ureflekteret, den ville også være forfejlet. Man bør ganske vist hele tiden 
holde sig ydmygt for øje, at selv en så omfattende og ihærdig indsats som Projekt Gade-
børn ikke udrydder ‘mørketallet’, altså det ukendte antal tilfælde, som ikke er i kontakt 
med myndigheder, projekter, forskere eller andre som formidler information om ‘målgrup-
pen’. Men de erfaringer om typer af brugergrupper, som projekterne har fået berøring 
med, er efter al sandsynlighed tættere på virkeligheden, end de abstrakte definitioner er, 
og derfor også et mere relevant sted at tage afsæt, hvis man vil udvikle indsatsen. De 
mange 18-20-årige ‘gadebørn’ er relevante at hjælpe, og der er grund til at prioritere en 
indsats overfor de unge, som måske ikke er egentlige ‘gadebørn’, men som fremviser en 
række tegn på en dybtgående udstødelsesproces, der blot har andre fremtrædelsesfor-
mer. Udviklingen af Projekt Gadebørns målgrupper kan ses som en udvikling af forståel-
sen af gadebørns-problematikken til at være mere differentieret og sammenhængende 
end den, som lå til grund for Juuls og Ertmanns definition. 

Netop sammenhængen, altså det forhold, at en målgruppe nok kan afgrænses præcist i 
en definition, men vanskeligere i praksis, og endnu vanskeligere i brugernes egen 
praksis, er helt central. Vi skal se på flere eksempler på dette fænomen nedenfor. Her 
kan jeg henvise til en tydelig illustration af forholdet, der stammer fra et udviklingsprojekt 
for psykisk syge misbrugere i Ålborg (Bømler, 1996). Umiddelbart må indsatsen rettes 
præcist mod denne primære målgruppe, fordi man ellers vil se, at den skubbes ud af den 
større ‘sekundære målgruppe’ af stærkere misbrugere. Men de svage er afhængige af de 
stærkere som netværk, som pushere m.v., så hvis man udelukker de stærke, så mister 
man også de svage. Finder man f.eks. et botilbud til en psykisk syg misbruger, så åbner 
han sine døre for en større gruppe misbrugere, der kommer stofhandel, larm og affald, 
og efter klager fra naboerne bliver beboeren til sidst smidt ud. Men søger man at kontrol-
lere og begrænse boligen mere, så den ligner en institution, så risikerer man at den 
psykisk syge misbruger ikke længere bor der. M.a.o. er det nok nødvendigt at være vå-
gen overfor forskelle og udstødelsesprocesser i brugergruppen, men når man skærer 
den over ved at definere en institutionel målgruppe, så mister man uhyre let grebet om 
dens indre relationer, dynamikker og især dens handlemåder og -grunde. 

I et pragmatisk lys er dette en god grund til at lægge noget elastik ind i definitionerne. De 
upræcise eller elastiske definitioner gør det muligt for socialarbejdere og forstandige em-
bedsfolk at styre indsatsen fleksibelt udfra et bevægeligt kendskab til de sociale forhold. 

En mere dynamisk forståelse  

Hvis vi derimod tager udgangspunkt i Juul og Ertmanns dynamiske problematik-begreb, 
og også opfatter projektbeskrivelsens begreber som sådanne, snarere end som upræci-
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se gruppe-begreber, så ser billedet helt anderledes ud. Konsekvenserne af en udviklings-
forståelse af gadebørnsfænomenet i relation til en vurdering af Projekt Gadebørns mål-
gruppe er i princippet de følgende. 

Først og fremmest åbner en dynamisk forståelse for, at man kan udpege indsatspunkter 
mere bevægeligt. Man kan således f.eks. se problemer i skolen og problemer i eller med 
modkulturer som forskellige udtryk for og led i den (i nogle henseender) samme proble-
matik. Man kan derfor bedre følge med i, hvordan problemer skubbes rundt og får for-
skellige udtryk alt efter lokale forhold, og overveje mere overordnet hvor en indsats vil 
være bedst placeret.  

Dernæst vil den bevægelige forståelse presse i retning af, at man i stedet for et abstrakt 
målgruppebegreb (‘gadebørn’ defineret ved…) udvikler et konkret (de og de unge, der og 
da). Det konkrete målgruppebegreb er et af de mest afgørende perspektiver i Projekt 
Gadebørn, og jeg vil vende tilbage til det flere steder (især i kapitel 4.3.5). 

For det tredje gives der mulighed for, at fænomenerne kan ses som foranderlige betin-
gelser for og resultater af menneskers handlinger. Hvis socialforvaltninger, modkulturer 
og gademiljøer på forskellige måder forandres – evt. som led i eller som følge af projek-
ternes arbejde – så forandres også målgruppen. Det betyder også, at jo mere, vi begiver 
os ind i en dynamisk forståelse, desto tættere bliver forståelsen af gadebørnene knyttet 
sammen med refleksionen eller analysen af den praksis, hvori vi får dem i tale.  

Dermed toner endelig også et helt andet forebyggelsesperspektiv frem, som er langt me-
re integreret med, og samtidig mere forskelligt fra behandling, end traditionelt. Her tæn-
ker jeg ikke på, at forløbsmodeller altid peger på en ‘tidlig indsats’, en indsats i det første 
led i en årsagskæde. Men på, at hele perspektivet kan vendes om, således at de berørte 
– uanset om vi kalder dem gadebørn eller ej – selv kan deltage i indsatsen og i dens re-
fleksion og udvikling. 

M.a.o. leder en dynamisk forståelsesmåde, et problematik-begreb, med eller uden en 
række teoretiske mellemregninger, frem til en beskrivelse af 'mulighedstyper', i den for-
stand som jeg har beskrevet dem i kapitel 2.1.5.  

I det følgende vil jeg forsøge at redegøre for det supplement til Juuls og Ertmanns forstå-
else, som Projekt Gadebørn har bidraget med110, ved at beskrive tre typer af unge, som 
af forskellige grunde træder frem fra deres konkrete baggrund og lader sig forsøgsvis 
generalisere. Beskrivelsen af de unge er dog hele tiden ‘akkompagneret’ af en diskussion 
af Projekt Gadebørns praksis, som er beskrivelsens primære grundlag. Selvom jeg selv 
har interviewet 36 unge, så er disse interviews i deres form og indhold knyttet direkte til 
en diskussion af Projekt Gadebørn, og kan derfor betragtes som videreudbygninger og 
(især) dokumentationer af det langt større erfaringsmateriale, som projektmedarbejderne 
har.  

De tre ‘mulighedstyper’, som jeg vil fortælle om her, er på den anden side ikke relevante 
for alle Projekt Gadebørns brugere. Jeg har overfladisk og i gruppebegreber beskrevet 
nogle, som ikke rammes af beskrivelsen, bl.a. Christiania-unge og bortløbere. Disse unge 

                                            
110 Det er iøvrigt min opfattelse, at Juuls og Ertmanns undersøgelse langt hen ad vejen udtrykker en for-
ståelse, der reflekterer og præciserer den praksis, som er udviklet i Døgnkontakten for Børn og Unge, hvor 
Ertmann selv var ansat gennem mange år. Den praksis og den forståelsesform var i mange henseender 
udgangspunkt for Projekt Gadebørn, især Tjek-Punkt.  
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har jeg ikke (eller kun lidt) selvstændigt materiale på, og jeg har heller ikke ad anden vej 
mulighed for at bidrage med analyser, som er andet end blege versioner af projektmed-
arbejdernes viden. 

4.3.2. De allertungeste unge 111 

Som nævnt satsede Tjek-Punkt fra starten på en målgruppe af de unge, der havde de 
allerstørste og mest synlige sociale problemer. Det var de unge, som færdedes i mis-
brugs- og prostitutionsmiljøet på Vesterbro. 

Miljøet og nogle af de unge blev beskrevet foreløbigt, og som en slags forløber for Tjek-
Punkt, i Døgnkontaktens rapport Unge piger og Prostitution fra 1992. I Hegstrups skriftli-
ge præsentation af Tjek-Punkt (1995) summeres det således: 

"Der er tale om unge: 

-hvis hverdag er præget af prostitution, misbrug og kriminalitet; 

-med store familiemæssige problemstillinger bag sig; 

-uden kontinuerlig og positiv kontakt med forældre og socialforvaltning; 

-uden positivt socialt netværk; 

-som er i drift; 

-som for de flestes vedkommende har en længere institutionskarriere bag sig." (s. 217-218) 

I udgangspunktet var det som nævnt  til en vis grad i modsætning til projektbeskrivelsens 
forudsætninger om at møde de unge som ‘ufærdige’ og ikke definere dem som prostitue-
rede, kriminelle og misbrugere, ligesom det er i modsætning til en dynamisk og proble-
matik-orienteret forståelsesmåde at fremstille de unge sådan. Men bortset fra, at Tjek-
Punkt har haft ideologiske grunde til at give en sådan beskrivelse – den formidler hvor 
alvorlige og dybtgående problemer der er tale om, og den placerer Tjek-Punkt som pio-
nerer i yderste frontlinie – så er der på ingen måde tale om en vilkårlig definitorisk af-
grænsning. Langt hen ad vejen modsvares den af de unges afgrænsning af sig selv.  

Misbrugslivet, som Tjek-Punkt mødte på opsøgende vagter, og som flød ind i og fyldte 
butikken, har en karakteristisk selvtilstrækkelighed, som betyder, at berøringsfladerne 
mellem dette liv eller miljø og det øvrige samfund er meget stramt og/eller konfliktfyldt 
reguleret. Som alle andre handlesammenhænge er denne naturligvis hængt op i og defi-
neret ved disse forbindelser, men deres konfliktfyldthed betyder at de til en vis grad er 
belagt med tabuer eller mørkelagt som følge af, at aktørerne har interesser i at skjule 
deres forehavender. Derfor fremstår miljøet som et helt adskilt og særpræget miljø, der 
følger sine helt egne regler. Jeg vil først prøve at skildre det afsondrede miljø udfra et 
praktisk synspunkt, og dernæst zoome tættere ind på de unges deltagelsespræmisser, 
som oplæg til at se på hvordan Projekt Gadebørn (i praksis mest Tjek-Punkt) har stået i 

                                            
111 Denne beskrivelse og diskussion bygger på primært Tjek-Punkts erfaringer, erfaringer fra andre offen-
tlige foranstaltninger, og litteratur om prostitution og stofmisbrug (fx Høigård & Finstad, 1987) - men især på  
brugerinterviews og observationer i Tjek-Punkt. Indfaldsvinklen giver et lidt andet billede af stofmiljøet end 
det, Spannow (1997) beskriver fra Århus. Forskellen er nok især, at den københavnske stofscene er så 
meget større, at et egentligt prostitutionsbaseret sub-miljø, som de fleste af Tjek-Punkts unge færdes i, 
findes. 
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forhold til dem. Derved vil der vise sig en modsigelse mellem at forstå og møde de unges 
præmisser for misbrugslivet, og at se dem som ikke fastlåste i deres situation. 

I det væsentlige styres miljøet af en trafik med illegale rusmidler, herunder især morfika. 
Handel og forbrug af heroin definerer selv en vigtig del af miljøet, ikke blot derved, at det 
giver bestemte rytmer og nødvendiggør bestemte rutiner og risici for misbrugerne, men 
også derved, at et stort mindretal af dem selv ‘lever’ af handlen (som småpushere eller 
mellemhandlere). Misbruget, og miljøets livsførelse i det hele taget, finansieres primært 
ved prostitution, sekundært ved berigelseskriminalitet (indbrud, butikstyverier m.v.). Pro-
stitutionen og kriminaliteten organiseres ligesom selve stoftrafikken i netværker, hvor der 
både er handlere og mellemhandlere, og hvor både produkter, ydelser og indtægter for-
deles efter bestemte, skiftende og personafhængige, mønstre.  

Prostitutionskunderne er for det meste en ret skjult type af aktører i miljøet. En væsentlig 
del af miljøets økonomiske fundament tilvejebringes i denne kontaktflade, men oftest på 
den præmis, at kontakten er afgrænset og forretningsmæssig. Den kulturelle problematik 
om seksualitetens selvstændiggørelse, som i almen forstand er mulighedsbetingelse for 
prostitutionen, viser sig her i form af at kundernes seksualitet håndteres som et afgræn-
set, ydre vilkår. Her, som i berigelseskriminaliteten, søger de unge tilsvarende at opfatte 
deres ‘ofre’ så instrumentelt som muligt (hvilket moralsk set i øvrigt ikke altid er helt let for 
dem, bl.a. fordi de derved samtidig definerer sig selv ud af samfundsfællesskabet). Men 
grænsen er ikke helt skarp mellem på den ene side den rent forretningsmæssige og 
anonyme prostitution, og på den anden side seksuelle udvekslinger indenfor miljøet selv. 
En del af Tjek-Punkts unge har således periodevis byttet f.eks. bolig, mad og andre om-
sorgsydelser – eller stoffer – for sex med en ‘onkel’, som befandt sig i periferien af stof-
miljøet. 

Traditionelt opfattes gadeprostitution, massageklinikker og escortbyroer som adskilte fæ-
nomener, således at f.eks. klinikkerne ikke vil acceptere heroinmisbrugere som prostitue-
rede. Materialet fra Tjek-Punkt tyder imidlertid på, at heller ikke disse grænser, ihvertfald 
for de unge kvinders vedkommende, er helt så skarpe. Der er en del berøringsflader ind i 
et bredere prostitutionsmiljø af sex-klubber og massageklinikker. Gadeprostitutionen er 
imidlertid den dominerende blandt Tjek-Punkts brugere. Den udføres fra Skelbækgade 
og kvarteret omkring Halmtorvet på Vesterbro i København. De allerfleste kunder kom-
mer i bil og samler de prostituerede op. Prostitutionen er tidsmæssigt fordelt omtrent som 
taxikørsel, mest om aftenen, en del om natten, og mest i weekender. 

Mange af pigerne har en kæreste eller hjælper, som holder øje, noterer sig bilnummeret, 
og reagerer hvis den prostituerede ikke er kommet tilbage indenfor en rimelig tid. Uden at 
denne ordning på nogen måde forsikrer mod vold, så giver den dog en lidt større tryghed 
for pigerne. Andre tager kunden med til en sexklub eller et hotel. Egentligt alfonseri, hvor 
en mand har en ‘stald’ af prostituerede under sin velbetalte beskyttelse, findes ikke eller 
kun sjældent i dette miljø. Der er snarere tale om et netværk af personlige bekendtskaber 
og kæresteforhold, hvor alle lever af prostitutionspengene, som pigerne skaffer. 

Nogle112 af de unge har familie i miljøet eller omegn. Det kan være søskende eller fætre 
blandt de unge, onkler i pornoklubber, eller forældre som selv er misbrugere. I disse til-

                                            
112 Andelen er ikke præcist kendt, men det er et mindretal, og iflg. Tjek-Punkts medarbejdere er den 
faldende henover projektperioden. 
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fælde er familierelationerne ofte flettet tæt sammen med miljøets udvekslinger af stoffer, 
penge og seksuelle ydelser. 

Ligesom der er berøringsflader til et prostitutionsmiljø, som ikke er domineret af heroin-
misbrugets rutiner, så er der også omvendt en del unge misbrugere i miljøet, som ikke 
lever direkte eller indirekte af prostitution. De finansierer misbruget med kriminalitet. Ikke 
mange unge har endnu udviklet den prototypiske mandlige heroinmisbrugers rutine præ-
get af indbrud i villaer og lejligheder. Der er en bredere vifte af fiduser blandt de unge, fra 
checkbedrageri over systematiske butikstyverier til røverier – foruden naturligvis det så-
kaldte plat, som næsten alle i miljøet betjener sig af, altså at få eller låne penge eller an-
dre værdier fra familie, bekendte, sagsbehandlere osv., under alle mulige påskud.  

Størstedelen af de unge i miljøet skaffer pengene ved en kombination af disse metoder, 
med prostitutionen som den dominerende. Disse unge er i økonomisk henseende yderst 
produktive. De lever særdeles fattigt – også selvom de fra tid til anden selv kan brænde 
mange penge af – og de skovler penge ind til de voksne, som sidder på de bedste plad-
ser i prostitutions- og narko-kæderne. Evner og muligheder for at skaffe og fastholde rig-
domme følges tæt med magtpositioner, erfaringer og personlige ressourcer. De unge 
bliver udnyttet, fordi de er nytilkomne, uerfarne og, måske især, psykisk skrøbelige. 

De offentlige aktører i dette miljø er primært politiet og sekundært det sociale system. 
Politi og retsvæsen udgør samlet set langt den største offentlige indsats overfor stofmis-
brugere, og det er politiet, som i praksis opretholder alle de karakteristika ved misbrugs-
livet, der er afledt af dets illegalitet. Politiet er en daglig tilstedeværelse, magtfaktor og 
aktiv repræsentant for samfundet. I forhold til misbrugslivets rutine er politiet dernæst en 
usikkerhedsfaktor, og for mange af de unge er anholdelser og ophold i sikrede afdelinger 
eller arresthuse en jævnligt tilbagevendende begivenhed.  

Selvom disse unge for en stor del har vendt systemet ryggen, og deres tid i misbrugs-
miljøet er et ‘hul’, der kan opstå i et sagsforløb med gentagne behandlinger m.v., fordi de 
nu er store nok til at overleve som ‘gadebørn’ – så er det sociale system i høj grad tilste-
de som aktør i miljøet. Først og fremmest er og bliver sagsbehandleren en uomgængelig 
nøgle til materielle ressourcer, primært boligudgifter og (for de over 18-årige) bistands-
hjælp, men sekundært en række konkrete mindre udgifter. Dernæst er de omsorgsgiven-
de hjælpetilbud (varmestuer, pensionater m.v.) en integreret del af miljøet. De unge er 
desuden ofte storforbrugere af sundhedsvæsenet: De rammes af mange og ofte alvorlige 
somatiske sygdomme, har mange indlæggelser og bruger den praktiserende læge me-
get. I disse funktioner glider det offentlige ind som ressource i misbrugslivet, fra tid til an-
den i større udstrækning end dets repræsentanter er klare over. Derudover er de unges 
liv over lidt længere forløb typisk også præget af periodiske behandlingstiltag, hvis fre-
kvens Tjek-Punkt bl.a. har været med til at øge. Dette sidste forhold vender jeg tilbage til 
nedenfor. 

Vesterbro-misbrugernes præmisser 

Den i forhold til mange andre af pigerne ret erfarne og snarrådige Pia, er på det tidspunkt 
i sommeren 1994, da jeg interviewer hende for anden gang, 19 år gammel og i færd med 
at restituere sig lidt i Tjek-Punkt, inden hun skal på gaden. Hun fortæller en historie, som 
kan illustrere noget af trafikken, udnyttelsen, og indfletningerne mellem netværk og for-
retningsforbindelser i misbrugsmiljøet. Hendes fortælling skal give os en indgang til at 
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undersøge de unges præmisser for at leve dette liv og derigennem også for at indgå i 
Projekt Gadebørn. 

Pia mødte Poul første gang, da han ‘købte hende’ sammen med hendes søster Susan. 
Susan blev efterfølgende kæreste med Poul. Da Susan døde af en overdosis, opsøgte 
Pia Poul, som tilbød hende at bo i hans lejlighed. De seksuelle modydelser var ikke no-
get egentligt krav, men Pia syntes det var det mest rimelige. Efterhånden blev de kære-
ster. Poul udvirkede, at Pia fik gratis heroin af den pusher, som han lod drive forretning 
fra den samme lejlighed. Poul er ikke på stoffer, men ernærer sig som faglært håndvær-
ker. De har boet en overgang i Jylland -  

 
… fordi hende Lena som er fhv. kone med ham Hans der ejer den pornoklub i Helgolands-
gade hvor jeg tit er -  

Hvor du laver penge eller hvad? 

Nej - ja hvis der kommer nogen der vil ha mig, så tager jeg dem selvfølgelig, hvis det er en 
ordentlig pris, men ellers sidder jeg tit dernede og snakker og varmer mig, hvis jeg ikke ved 
hvad jeg skal lave, bruger det til et hængested, varmestue. Og Lena bor i Jylland, og har i 
lang tid taget mig med op til sit sted, og lånt mig penge til doner (=metadon, MN), for hun vil 
have jeg blev clean (=stoffri, MN) eller i hvert fald bare var på en lille dosis doner. Hun har 
det med, i starten da hun kom herned troede hun hun ku redde alle de piger der gik hernede 
og få dem clean, men det endte med at der var så mange der tog røven på hende, og lånte 
penge til doner og brugte dem til dope (=heroin, MN). Så afskrev hun næsten alle, men alli-
gevel har hun det dér med at - især unge piger - at hun forsøger at hjælpe dem 

Men samtidig med at hun er med i den pornoklub der? 

Ja, altså hun arbejder dernede, sidder bag disken og gør rent osn. Og hvis hun begynder at 
hjælpe en pige, og giver pigen sin tillid, og pigen gengælder den, så hun kan se hun kan 
stole på den, så får hun endnu mere lyst til at hjælpe hende. Og det gjorde jeg, jeg viste Le-
na at jeg stolede på hende og hun ku stole på mig, og så fik hun lyst til at hjælpe. Og så be-
gyndte hun at snakke om at det ville være meget sundere at flytte til Jylland, og så mistede 
vi lejligheden i Valby, og på det tidspunkt fik vi tilbudt en lejlighed i Jylland, og vi havde pen-
gene til den. Der var to plusser ved det: Det var sundere for mig, og vi ku spare (penge, 
MN). Og det udelukkede næsten at vi ikke flyttede derover, for vi mistede lejligheden i Valby 

Men er Hans og Lena dine venner? 

Ja - jo det vil jeg nok sige 

Men er de en del af junkmiljøet  - eller hvad? 

Hvis jeg sidder i Ringsted og tænker på junk-miljøet, om de så også indgår i mine tanker? 

Ja? 

Ja det gør de faktisk, fordi - f.eks. hvis de har lukket i klubben og taget til Polen, så jeg ikke 
kan tage hjem til dem, så føler jeg der er tomt dernede. Junkmiljøet er ikke bare dopen og 
gaden, vel, det er alt i en helhed, politibilerne, og...narkomaner du kender, og f.eks. den 
pornobutik dernede. Jeg må indrømme, at- 

Dvs. hvis du en dag blev clean - eller når - så vil du ikke komme der? 

Jo, for det er også mine venner. Grunden til at det er tomt når de ikke er der, er at det er 
lækkert når du går og laver penge og fryser, at du lige kan sætte dig derned, og det er ikke 
som hvis jeg satte mig herned (i Tjek-Punkt, MN), at jeg misser nogle timer og nogle kunder, 
for der kommer jo også kunder derned. Så det er meget lækkert. Og de er lækre at snakke 
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med. Men nu siger vi de solgte den butik, så ville det være surt at jeg ikke havde et sted at 
varme mig hvor jeg samtidig ku lave penge, men jeg ville stadigvæk komme og besøge 
dem. Om de så flyttede til - ja, til Nørrebro, ville jeg stadigvæk komme og besøge dem. Men 
fordi de hver eneste dag har åbent i klubben og er der, og alle pigerne går dernede og bru-
ger den klub, for den er billigst, plus der er mange- 

Bruger den til hvad? 

Ja til at tage kunder med ned i - men der er også mange af pigerne der selv lejer rum og går 
alene ind, og så ved man, det er fordi de skal tage et dyt (=et fix, en insprøjtning heroin, 
MN), ikke. Fordi der egentlig er så meget dope i den klub, og politiet har været dernede nog-
le gange, plus der er en mand der er død dernede, vi vidste altså ikke han skulle tage noget, 
så vi fik at chock da han lå derinde og var død - fordi der er sket så meget dernede, så kan 
jeg ikke lade være med at se dem som junk-miljøet 

Tager du kunder med derned også? 

Ja det gør jeg. Og jeg lejer også nogle gange et rum og tager noget dernede. Men det har 
jeg ikke gjort på det sidste fordi jeg ikke har villet have at de vidste at jeg tog noget 

Kan du narre dem? 

Ja, det - Lena startede med at forsøge at få mig til at holde op for 5 mdr. siden - og faktisk 
3-4 mdr. Efter det holdt jeg aldrig helt op, jeg ku holde op en to-tre uger, men så tog jeg no-
get igen. Jeg har i al den tid faktisk aldrig holdt op med dope. Eller det er svært, for på me-
tadon er du stadig hooked på dope. Men jeg har altid taget noget indimellem, 3-4 mdr. efter 
hun troede jeg var holdt op, uden hun opdagede det, men det var også fordi jeg gjorde det 
ikke hver dag, og hvis jeg gjorde det hver dag sørgede jeg for ikke at være skæv når jeg 
kom ned til hende, plus jeg købte hos nogle hvor de andre piger ikke så mig, ikke hos den 
pusher hvor jeg plejer at købe hos. Men så var det jeg kom ind i en depri-periode igen, hvor 
jeg blev ligeglad med alting og følte at ingen ku li mig, og så begyndte jeg at sløse med det, 
plus hun hørte de andre piger havde set mig skæv, og så ku hun gætte sig til jeg tog noget.  

(…) 

Har jeg en dag hvor jeg synes alting er synd for mig selv, som f.eks. i forgårs, hvor jeg hav-
de ham kunden - da syntes jeg alt var synd for mig selv, og det var meningen at jeg sku ta-
ge de 3000 med- 

Efter du havde haft den kunde var det synd for sig selv? 

Ja - da jeg gik fra ham om morgenen - eller ikke fordi jeg havde det dårligt, men de sidste 3 
dage havde jeg gået dernede 11 timer i træk og næsten ikke sovet, og - det er fredag i dag - 
dvs. tirsdag onsdag torsdag, næ mandag tirsdag onsdag, gik jeg dernede 11 timer i træk 
hver dag, og når jeg så har ladet være med at lave noget sku jeg enten vaske tøj eller gøre 
mig klar til at jeg sku derned igen, eller spise, så jeg fik højst sovet 1½ time- 

Så var det også synd for dig, jo! 

Ja, så da jeg fik Frederik (kunden, MN) onsdag aften, og fik pengene torsdag morgen, og 
det var meningen at jeg kun skulle bruge 300 kr. på dope, altså ½ hætte - og tage resten af 
pengene med hjem til Poul - og jeg skulle komme hjem til ham om morgenen - jeg kom først 
kl. 5 om eftermiddagen. Jeg påstod til ham, jeg var faldet i søvn nede i Reden, det var så ik-
ke rigtigt,  jeg havde simpelthen gået rundt og brugt - jeg kom hjem med 1000 kr., og jeg fik 
3500, for jeg sku aflevere 500 til Hans, det havde han lovet ham - dvs. jeg havde brugt 
2000- 

Det havde han lovet ham - hvem? 
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Han havde lovet ham de 500, for da han kom ned onsdag aften, jeg kom først ned, jeg var 
ellers på vej ned til jer kvart over 8. Svenskeren (=kunden, MN) havde lovet - jeg kom ned i 
klubben ½9, Frederik havde været der to gange for at se efter mig, sagde til Hans, der ved 
alle de steder hvor jeg plejer at være, at "hvis du finder Pia inden kl. 10, så får du 500" - hvis 
han gad gå op på gaden og finde mig. Det viser at Frederik gerne ville være sammen med 
mig, at han ville hellere give Hans 500, og få 500 ekstra i udgift, end at miste mig og slet ik-
ke være sammen med mig. Fordi de mente jeg var i København, og han vidste, Hans bedre 
ku finde mig 

(…) 

-han havde sendt Poul op, sagt til Poul, at han var så doven, han gad ikke selv gå op, "hvis 
du går op og leder efter Pia og finder hende, så får du 50 kr. af de 500", og det var jo egent-
lig lidt gnallet, ikke. På den anden side, jeg ville jo dele de 3000 med Poul ikke, så… men al-
ligevel var det lidt gnallet. Så det er sådan set 450 jeg skal gi ham. Men så fik jeg de 500 af 
Frederik, jeg sku gå ned og gi til Hans. Dvs. jeg brugte 2500 fra klokken 10 til klokken 5.  

(…) 

Så du kan se - da jeg havde de 3500, selvom jeg havde lovet Poul ikke at bruge nogen, så 
brugte jeg alligevel 2500 - hvis du har 300 kr. og du kun har råd til at bruge 300 kr om dagen 
på dope, så bruger du det. Selvom mit forbrug så var på 300 kr om dagen, havde jeg 6000 
kr til rådighed om dagen, jamen så ville jeg bruge 6000 på dope og coke (=kokain, MN), og 
hvis jeg købte for 6000 så ville jeg også have taget det hele. Så du kan se, det hjælper ikke 
noget, du tjener flere penge, for jo flere penge du tjener, jo flere penge bruger du.  

Den forretningsmæsige kalkule i historien er måske nok usædvanligt udfoldet her – Pia 
kunne godt være ret omstændelig i sine bestræbelser på at blive forstået rigtigt – men 
den er også karakteristisk for pigernes forhold til prostitutionen. En jernhård optimering af 
forretningen, kr. tjent divideret med tidsenhed og risiko. Det forretningsmæssige kende-
tegner misbrugslivets nødvendighed. Men det kommer ikke af sig selv.  

Først og fremmest spiller stofferne, især heroinet, en rolle her. Misbrug og prostitution 
forudsætter på den måde gensidigt hinanden. Man kan vanskeligt finansiere et misbrug 
uden prostitution, og man kan vanskeligt udholde prostitution uden misbrug (men der er 
som nævnt undtagelser). 

Dernæst er det forretningsmæssige frugten af et arbejde fra pigernes side. Man har i 
Tjek-Punkt kunnet iagttage hvordan de unge ‘lagde masken’, en bestemt ‘cool’ make-up, 
påklædning og endda kropsholdning, hvormed de kunne håndtere prostitutionen, alti-
mens de indbyrdes diskuterede fagets episoder, ressourcer og problemer. Der udveksles 
erfaringer i et høfligt omskrivende, men ikke egentlig kodet sprog, der træffes aftaler om 
samarbejde (f.eks. hvis kunder vil købe to piger ad gangen), der foretages beregninger – 
og der diskuteres hvem der er blevet kærester med hvem, i én pærevælling. 

Det er klart, at denne ‘lette’ og overfladiske omgangstone ikke siger så meget om hvor-
dan de unge forholder sig til livet med misbrug og prostitution.  

‘Pærevællingen’, den ofte ret uigennemskuelige sammenfiltring og pludselige skift af fø-
lelser, holdninger og handlemåder, den ofte himmelråbende kontrast mellem hvor alvor-
ligt, et problem synes, og hvor alvorligt den unge tager det (begge veje) – kort sagt, det 
grænseoverskridende synes at kendetegne den unges forholdemåde. Pias historie viser 
således, hvordan den nøgterne kalkule og det følelsesmæssige engagement kan ligge 
tæt på hinanden – og at også seksualiteten kan flyde mellem det ene og det andet. Hun 
finder det f.eks. hverken utænkeligt eller unaturligt, at hendes forhold til Poul skifter i se-
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kvensen kunde-svoger-pusher/kunde-kæreste (plus bydreng for en formidler af en forret-
ning). Her som i mange andre historier ses det, hvordan prostitutionens og stoftrafikkens 
forretningsmæssighed trænger ind og blander sig med en mere generel instrumentalisme 
i miljøets mellemmenneskelige relationer. 

Men ligger der ‘bagved’ dette en oplevelse af dyb krænkelse, som blot er bedøvet med 
heroinet – eller måske en endnu dybere krænkelse, i opvæksten, som har gjort den slags 
forhold ‘naturlige’ for hende – eller er hendes ‘kultur’ bare sådan? Det spørgsmål er 
svært at svare på for Pias vedkommende, og det er det for de fleste af de unge fra Ve-
sterbros misbrugsmiljø.  

Fremfor straks at trænge ned under en mere eller mindre kunstig overflade til psykiske 
eller personlighedsmæssige dybder, hvor smerten efter krænkelser og brud er lagret, så 
kan vi – mere i Projekt Gadebørns ånd – tage udgangspunkt i, hvor de unge er, og be-
væge spørgsmålet om deres præmisser for at være der dérfra.  

En metodologisk sidebemærkning: Rigtignok er det en temmelig entydig erfaring, både 
fra Tjek-Punkt og andre, som har arbejdet med unge som disse, at efterhånden, som 
man lærer dem at kende, forstår man, at de ophobede oplevelser af omsorgssvigt, sek-
suelt og voldeligt misbrug, institutionsanbringelser og andre former for brudte eller fjerne 
forhold til de nærmeste voksne - at alle disse oplevelser har sat deres spor. I den for-
stand er der en ‘skadet personlighed’ under misbrugets overflade. Men denne erfaring 
gøres netop i en proces, hvori forholdet til den unge, og den fælles forståelse med hen-
de, udvikles. En proces, som dels forløber alene i forholdet mellem den enkelte unge og 
den enkelte institution, dels også mellem den unge og det sociale system som helhed: 
Tjek-Punkt erfarer måske noget om den unge fra Døgnkontakten (med den unges til-
ladelse, naturligvis), eller den unge har på børneinstitutioner og i samtaler med en en-
gageret sagsbehandler lært at forholde sig til bestemte oplevelser. I denne proces træder 
betydningen af den unges oplevelser frem i takt med at den kontekst, de får betydning i, 
udvikler sig. I denne forstand kan man sige, at krænkelsen (hhv. dens fremmedgjorte 
version, den ‘skadede personlighed’), skabes i processen, som ‘social konstruktion’.  

Lad os prøve at se hvor langt vi kan komme uden at forudsætte et enten-eller her. Jeg vil 
beskrive bevægelsen i tre skridt, som hver rummer sin grund til, at det er svært at tage 
det næste. 

Det første og dominerende skridt i denne bevægelse er altså misbrugslivets umiddelbare 
inerti, med kaos, rutine og stofpåvirkning. Det nivellerer de forskelligartede måder at for-
holde sig på, fordi det i sig selv giver en række eksistentielt afgørende handlegrunde. 
Stofmisbruget er i sig selv en aktiv regulering af sindstilstanden – instrumentalismen slår 
også igennem i selv-forholdet – og det holder også sammen på tilværelsen i kraft af sin 
rutine. Der er næsten hele tiden et helt konkret og meget simpelt formål med de unges 
handlinger. Denne enkelhed følges imidlertid af uforudsigelighed og kaos. Et kaos, som 
rummer indgribende begivenheder som fængsling, voldtægt og død. Det indskrænker 
afgørende de unges livsperspektiver og skubber også derved dybere psykiske konflikter 
tilside113.  

                                            
113 Misbrugslivets egenlogik kan metaforisk sammenlignes med en ild, der gør brændslets konkrete form og 
indhold relativt ligegyldig, på samme måde som en krig ofte efter en tid er i stand til at tilintetgøre sine ‘år-
sager’ og selv skabe nye. 
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Næste skridt i undersøgelsen/udviklingen af de unges præmisser for misbrugslivet er 
kendetegnet ved idiosynkrasien og skammen. Indfølingen i misbrugslivet er umiddelbart 
enkel, men den forudsætter alligevel, at man på et lidt dybere plan suspenderer sine 
spørgsmål om, hvordan livet hænger sammen for den unge. Spørgsmålet om hvorfor 
støder ind i en voldsom barriere, som gør, at både de unge og deres hjælpere lærer at 
tænke i to adskilte universer eller typer af begrundelsessammenhænge, de normale og 
de afvigende. Skammen er den unges oplevelse af afvigelsens idiosynkrasi, dvs. mis-
brugslivets meningsløshed eller skadelighed i et alment perspektiv. De unge vil ofte søge 
at minimere skammen ved at manipulere andres opfattelse af dem eller ved skarpt at 
holde de to universer adskilt.  

Først når skammen/idiosynkrasien overvindes kan vi begynde at ane misbrugslivets 
grunde i psykologisk forstand. Dette er samtidig det punkt, som man oftest i praksis når 
frem til. Med og for mange unge er det svært at se om og hvordan det er muligt at kom-
me videre; de fremstår blot som ‘skadede’, og man kan i nogle tilfælde udefra konstatere 
erfaringsmæssigt skadelige baggrunde i deres livshistorie. For andre unge lykkes det at 
etablere dialogen, måske blot for at forvandle skam til en diffus skyldfølelse, hvor den 
unge, i kraft af den dialogiske pædagogik, påtager sig et ubestemt egetansvar, og til sta-
dighed svigter det.  

Pia var smerteligt eminent til at sætte ord på denne proces. I dette tilfælde handler det 
om Pias og Sjakkets forgæves forsøg på at få et forhold til hinanden. Hun havde mandet 
sig op til at følge med en veninde til Sjakket, og hun var et par gange gået med til styrke-
træning. En dag havde hun fortalt om sin kærlighed og interesse for dyr, og Søren Mag-
nussen havde tilbudt hende at hun kunne få et terrarium i Sjakket hun kunne passe. Det 
gjorde et dybt indtryk på hende, og gav hende en drøm om at bestyre en dyrehandel i 
Sjakket. Men lige nu er hun jo altså fuldtids narkoluder. Efter at have droppet ud af Klub 
47's stoffri bus-projekt har hun besluttet sig til at blive i byen, og hun har fået en aftale 
med ressourcepersonen ’Lange’ fra Sjakket: 

Jamen jeg har haft en – eller snakket med ham, det er ikke første gang jeg har snakket med 
ham. Men jeg har gået og ringet til ham, eller sagt jeg ville have kontakt til ham, og så en 
dag så havde han ringet her til Tjek-Punkt efter jeg kom hjem og spurgt om hvordan det gik, 
og om - selvfølgelig, de skulle ikke tvinge mig - men om Tjek-Punkt ikke ville sige han gerne 
ville snakke med mig? Og så sku jeg ringe til ham, og det fik jeg også udskudt, men så fik 
jeg en dag ringet til ham og fik lavet et møde, en mandag halv elleve, det var faktisk i sidste 
uge, og der kom jeg aldrig, og det var jeg faktisk ret ked af jeg ikke gjorde. Næ, ikke sidste 
uge, det var her i mandags, mener jeg. Og da kom jeg ikke på grund af at jeg tog - at jeg ik-
ke ku lette min røv og stå op. Så har jeg lavet et møde med ham på tirsdag. Faktisk har jeg 
en fornemmelse af, at - ikke det at han ikke tror jeg kommer, for - enten det eller også ringer 
han, det tror jeg nok han ved, når det er vi har aftalt så meget. Dether det er ikke bare et 
møde om at vi skal ned og lave en måneds abonnement til styrketræning - der har jeg sat alt 
muligt i gang med styrketræning, og kommet med i den dér security-gruppe, og alt muligt 
altså, så der er sgu noget - nu ligger der lissom lidt ansvar på mig, det andet det var lidt løst. 
Og det kan jeg faktisk også godt lide, ikke, det er også derfor jeg forsøger at få lavet så me-
get med Sjakket som muligt, ikke. For jo mere der forventes af mig, jo mindre kan jeg tillade 
mig at komme op skæv, ikke. Så - og netop fordi, Lange han - 

Men du havde lidt detder med, at - det du sagde derude (i stuen), det var noget med at du 
var lidt usikker på hvordan du ville blive modtaget når du kom og var skæv osn.? 

Ja. Men det - nu kommer jeg aldrig derude når jeg er skæv, og hvis det var jeg var skæv - 
og det var fordi jeg havde taget noget, og jeg vidste rent faktisk ikke hvor stærkt det var, ville 
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jeg ringe til Lange og sige: “Jeg er skæv, jeg vil ikke vise mig derude”, og det kan jeg da og-
så godt forstå, han er - grunden til at jeg snakker så godt med Lange, det er at han er bl.a. 
... øh... 

Ja. Det ved jeg godt. 

Ja - han er lige kommet ud, ikke, men han har også selv været narkoman. Så han forstår 
mig simpelthen så godt, og han forstår netop det der med at ikke ku tage sig sammen til at 
komme til en aftale, for han har selv været lissådan. Han er ikke lissom mange andre, der 
bliver - OK nu bliver Søren det heller ikke, vel, han forstår mig også godt, ham der leder 
Sjakket - men der er mange, der ville blive irriteret over: “Hvorfor fanden kan hun ikke kom-
me”, ikke. “Det er da bare dovenskab”, ikke. Selvfølgelig skal det ikke være nogen und-
skyldning, bare fordi jeg tager dope, så kan jeg ikke komme til mine aftaler, men - hvad kan 
du sige - du kan nemmere miste dem når du er på dope, end hvis du ikke er, ikke. Fordi så 
er du fandme så træt, fordi enten du har jaget rundt efter penge, eller hvad ved jeg, eller og-
så så sidder du og kokser eea. sted, ikke. Så...så han kan godt forstå mig, ikke....(stemmen 
bliver mere og mere kokset [~ stofpåvirket]) 

Men det glæder du dig meget til - at komme til at snakke med ham igen, og tage hul på det-
der? 

Ja, jeg glæder mig helt vildt til på tirsdag, for jeg kan jo bare se, at der er ved at gå totalt ka-
ge i denher, ikke, og jeg er faktisk...rimeligt halvhooked, ikke, sådan rimelig hooked. Øh...så 
øh...altså det er jo ikke særlig godt...  

Så jeg håber Lange han kan - fordi som jeg siger, med det rigtige spark i røven, der kan jeg 
godt fra den ene dag til den anden lade være med at tage noget. (...) 

Sjakket har fået en plads i Pias drømme. Men for Pia kunne der godt være temmelig 
langt fra drøm til virkelighed. I praksis er problemerne med at 'lette røven', selvom hun 
føler sig meget godt modtaget og forstået, helt altoverskyggende. Pia er helt opslugt af 
samvittighedsproblemer, som trods både Tjek-Punkts og Sjakkets ihærdige indsats og 
velvilje ikke kan overvindes. Man kan i øvrigt godt få en mistanke om at den smukke plan 
med Sjakket også er en måde at udskyde den mere omfattende og krævende mulighed 
for at blive stoffri på Klub 47's bus. Under alle omstændigheder fortæller Pias historie om 
Lange om et forbilledligt dialogisk forhold, der desværre, netop fordi det ikke lykkes at 
inddrage, interpellere Pia til Sjakkets identitetsgivende fællesskab, bliver en individualise-
rende mekanisme.  

For atter andre unges vedkommende lykkes det at udvikle forholdet til misbrugslivet – og 
til livet iøvrigt – såvidt, at udgangspunktet for en dialog kan være de almene kulturelle 
forudsætninger for interpersonelle forhold og personlig integritet. På det grundlag kan 
man se tilbage på – og se gentagelser af – hvordan krænkelser og skyld-/skam-følelser 
har banet vejen for selvdestruktivitet og mere eller mindre bevidste forsøg på (i høj grad 
netop derigennem) at fremtvinge en omsorg og kontakt, som ikke forudsætter en omfat-
tende selvbeskyttelse, og som dermed giver udviklingsmuligheder. 

Forandring af misbrugslivets præmisser 

Bevægelsen ind i en almen forståelse af disse præmisser og handlegrunde er altså en 
udvikling væk fra misbrugslivet. Først udenfor misbrugslivet er det muligt at overvinde 
dets inerti og idiosynkrasi såvidt, at dets præmisser træder frem. Det betyder, at det at 
møde de unge på deres præmisser indebærer først en accept af og derefter en hjælp til 
at forlade misbrugsmiljøet. Svarende til de unges udsagn om, hvad de kommer i Tjek-
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Punkt efter: Omsorgsydelser, forståelse, og reel hjælp til at komme videre. Og svarende 
til Tjek-Punkts problemer med rum, ressourcer, ‘overfiskning’ og ‘tilsanding’ i forhold til 
denne gruppe. 

På den måde er man nødvendigvis med til at opretholde den afgrænsede og abstrakte 
‘målgruppe’, og således vanskeliggøre, at arbejdet med disse unge bliver bevægeligt og 
forebyggelsesorienteret. Ikke fordi man har valgt en forkert tilgang, men fordi man møder 
de unge på deres præmisser i misbrugslivet. Det er misbrugslivets lukkede karakter og 
de unges udleverethed til det, der frembringer denne problemstilling. Dette gælder både 
for Tjek-Punkts hjælpearbejde og for mit forsøg på at forstå de unge, og det gælder også 
Sjakkets arbejde med denne gruppe unge, sålænge dette primært bestod i omsorg og 
rådgivning, suppleret med tilbud om aktiviteter.  

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt man kan forestille sig en anden tilgang til denne 
gruppe af unge, en tilgang, som overvinder den fastlåsthed, der kendetegner misbrugs-
livet. Jeg kan få øje på to måder.  

Den første måde er allerede delvist realiseret i Tjek-Punkt. Den handler om at se de un-
ges udviklingsforløb lidt mere på langs.  

Vesterbro-misbrugerne er unge ‘i drift’, dvs. de kastes hid og did rundt gennem forskelli-
ge sociale situationer, har ingen fast forankring, og er desuden i et vist omfang i deres 
‘drifters’ vold. Det betyder, at misbrugslivet, også for disse unge, ofte reelt kun er én – om 
end meget vigtig – fase i et temmelig uforudsigeligt forløb. Pludselig befinder den unge 
sig måske: På en ungdomspsykiatrisk afdeling – i en arrest – på en narkoinstitution – på 
Mallorca sammen med moderen og hendes drukkammerater – på sygehuset med et 
brækket ben – på en anden narkoinstitution – osv.  

De unges gentagne forsøg på at ændre ved deres situation blandes på mangfoldige må-
der med misbrugslivets islæt af kaos. Ofte er et utilsigtet kollaps anledning til et fornyet 
behandlingsforsøg, f.eks. ved et selvmordsforsøg, et opløst parforhold, eller når en un-
derlivsinfektion sætter en midlertidig stopper for prostitutionen. Selvom man kun sjældent 
ser et entydigt forløb – som en udstødelsesproces, en social deroute, eller omvendt et 
vellykket behandlingsforløb – så er der tale om, at misbrugslivet har proceskarakter. 
Denne proceskarakter og dens konsekvens, at den unges sociale situation og ‘omgangs-
kreds’ hele tiden skifter, er trods dens dramatik og dens reelle farer en meget vigtig ind-
gang til en dynamisk forståelses- og arbejdsmåde.  

Det har Tjek-Punkt i høj grad formået at udnytte i deres arbejde, primært fordi det opsø-
gende arbejde og følgeskabsprincippet har muliggjort en langt mere tværgående hjælpe-
indsats overfor den enkelte unge, end det har været almindeligt i det institutions- eller 
socialkontor-baserede sociale arbejde. Når dialogen med den unge fortsættes henover 
vidt forskellige livssituationer, gives den flere forskellige typer af kontekster at ‘få fat’ i, og 
den kan hjælpe med at udpege veje ud af idiosynkrasien. Måske er det derfor, at netop 
de meget langvarige og gentagne forløb i Tjek-Punkt, selvom det ofte har været dem, der 
har tegnet vanskeligst, faktisk giver anledning til en vis forsigtig optimisme (se Pedersen, 
1997, s. 40-41). De giver mulighed for at se den unges liv og udvikling i et bredere spek-
trum af situationer, trækker på flere typer af ressourcer hos den unge og i hendes net-
værker, og åbner dermed for udviklingsmuligheder, som man ikke ville nå at få øje på i et 
mere énstrenget forløb. 



 

286                                                                                                          Morten Nissen 

De mest udsatte 

Denne tilgang kunne udvides i forhold til hvad Tjek-Punkt har haft mulighed for, først og 
fremmest ved at muliggøre ad-hoc-foranstaltninger, der følger de unge eller grupper af 
unge, som beskrevet ovenfor s. Fejl! Ukendt argument for parameter. 258. 

En anden måde at overvinde fastlåstheden er, logisk set, at forsøge at samarbejde mere 
med de unge om at forandre misbrugsmiljøet og -livet. Det er allerede det, der i mindre 
målestok finder sted, når Tjek-Punkts butik – eller, i kortere perioder, Sjakket – bruges 
som en ressource for og af nogle af disse unge. Men som ‘omsorgsydelser’ har dette i 
Projekt Gadebørn været uhyre individuelt orienteret, dvs. meget tæt på den enkelte un-
ges umiddelbare behov, og det har ikke rummet muligheder for, at nogen af de grund-
læggende træk ved misbrugslivet kunne forandres. Skal det muliggøres, må man sam-
men med de unge finde nye veje til at påvirke den hårde kerne: Trafikken med stoffer, 
penge og seksuelle ydelser. Det kunne være: Støtte til organisering af prostitutionen (evt. 
udvikle projektsamarbejde med folk i prostitutionsmiljøet?); tilbud om lokaler (i en helt 
anden målestok end Tjek-Punkt!) til prostitution, stofbrug, overnatning og varmestue; ud-
levering af rygeheroin; støtte til selvorganiserede afgiftningsforsøg; inddragelse af og 
støtte til de unges familier osv.  Disse idéer er vel at mærke tænkt som redskaber i udvik-
lingen af arbejdet med de unge, og ikke som former for institutionalisering af en urimelig 
social situation. Og de kan naturligvis ikke erstatte arbejdet med at formidle og at realise-
re hjælpetilbud udenfor misbrugsmiljøet. Disse to præciseringer er nødvendige, fordi det 
er urealistisk at forestille sig misbrugslivets lukkede karakter overvundet alene gennem 
sociale forsøgsprojekter.  

4.3.3. De selvbevidste gadebørn 

Den anden brugertype, der træder frem i mit materiale om og fra Projekt Gadebørn, er de 
gadebørn, som via deltagelse, især i Sjakket, bliver hvad man kan kalde selvbevidste. 
Den bevidsthed om gadebørn, som Sjakket organiserer med sin praksis, er særlig der-
ved, at den på én gang er aktuel og set indefra, altså er en selvbevidsthed, og så allige-
vel ser gadebørnslivet med udgangspunkt  i Sjakkets lokalkulturelle organisation. Karak-
teristisk er, at gadebørnene anerkendes som ressourcefyldte unge, der har grunde til at 
gøre som de gør, og som vælger hjælpen og de aktiviteter, som de deltager i. Dette afsnit 
skal nu handle om de unge, som i større eller mindre grad lever op til denne anerkendel-
se. De fleste har jeg mødt i Sjakket, navnlig gennem den første tid, hvor Sjakket i særlig 
grad orienterede sig mod gadebørn, men Tjek-Punkt har, om end i mindre udstrækning, 
mødt og fremkaldt nogle af den samme type af brugere og brugerbilleder.  

Gadebørnene er formentlig ikke forskellige fra Vesterbromisbrugerne når de betragtes 
som gruppe, med deres baggrund i vanskelige familieforhold, mange institutions-
anbringelser osv., og det dermed sammenhængende grundforhold, at de – i hvert fald 
periodisk – har forladt voksenstyrede sammenhænge og lever ‘i drift’. Det, som derimod 
udmærker dem, er at de har undgået at blive indfanget i misbrugslivets rutine. Selvom de 
fleste nok må kaldes ‘blandingsmisbrugere’, så er der ikke tale om en ‘stofafhængighed’, 
forstået som en dagligdag, der er bygget op omkring misbruget og dets økonomi, og 
dermed et socialt arbejde, som tager sit udgangspunkt i denne livssituation.  

På grund af denne dobbelte uafhængighed fremtræder gadebørnenes situation på én 
gang som nød og selvvalgt frihed. I egne og andres øjne har de fravalgt muligheder, der 
forekommer realistiske. Når de mødes hvor de er, så er det ikke så meget i et liv, de er 
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udleveret til, som i en situation, de kan og vil begrunde. Dette forhold, at gadebørnenes 
situation begrundes overfor fravalgte realistiske alternativer bestemmer et fundamentalt 
andet sæt af præmisser for deltagelse i projekternes og forskningens dialoger, end det, 
der gør sig gældende for Vesterbromisbrugerne, hvis præmisser, som beskrevet ovenfor, 
i vid udstrækning var defineret gennem misbrugslivets logik. 

Man kan ganske vist som illusionsløs kender nære en vis skepsis overfor, om de unge 
egentlig har den grad af kontrol med deres liv, som det at møde dem i et ‘begrundet valg’ 
synes at indebære. Gadebørnenes ‘frihed’ er ikke udtryk for en konsistent livsførelse eller 
for et definérbart personligt overskud. Nogle af dem er formentlig i de tidlige faser af, 
hvad der senere vil fremtræde som en karriere som kriminel og/eller misbruger. Andre 
ville have levet deres ungdom i psykiatriske institutioner, hvis disse havde været mere 
omfattende i deres ambitioner. I min som i andre moderne undersøgelser af gadebørn og 
andre hjemløse gør de unge, når først deres position som vælgende subjekter er aner-
kendt, ganske meget ud af at gøre det forståeligt, hvordan livet som gadebarn er fattigt, 
farligt, smertefuldt og ensomt. Så selvom man vil kunne definere deres uafhængighed 
som et ‘tegn på ressourcer’, vil det ikke kunne bruges til meget andet end at legitimere 
den respekt, som de i forvejen tilkæmper sig med deres uafhængige præmisser, ved at 
omskrive den til ‘personlige egenskaber’. 

I modsætning til sådanne spekulationer skal vi altså her møde de selvbevidste gadebørn 
igennem deres rolle som netop dette. Vi har allerede i det foregående mødt nogle af 
dem, nemlig Lars, Peter og Lise. I dette afsnit skal vi møde Hannah. Hannah er en ung 
mor, som jeg især interviewer i maj 1996 for at få indblik i de lidt længere forløb: Hun har 
været bruger og deltager i Sjakket igennem 4 år.  

 
Så jeg ved ikke, om jeg kan få dig til at fortælle om, hvornår - hvordan du mødte Sjakket op-
rindeligt, og den historie, der har været? 

Jo, altså jeg blev gadebarn - pludseligt, om vinteren… 

Hvornår var det? 

Det var for 3 år siden. Næ, det er 4 år siden. Og så syntes jeg - nå ja, det var egentlig meget 
koldt at være udendørs om aftenen, og jeg savnede sådan… 

Hvorfor var du gadebarn? Jeg skal lige sige - hvis jeg spørger om noget, du synes er for… 

Ja, ja - for personligt, så… 

…intimt, eller personligt, så skal du bare (…) 

.. så skal jeg nok sige fra. Men altså - tja, jeg havde hørt om Gadesjakket, og jeg var lige 
blevet smidt ud af den båd, jeg boede på. 

Båd? 

Ja. jeg boede på en båd i Islands Brygge. Så fandt jeg ud af, at så måtte jeg hellere gå hen i 
Sjakket. Jeg var gået i ½ dag dér og ½ nat, og fandt ud af - at der var bare koldt, haha. Så 
kom jeg forbi Sjakket og gik derind - så den dér lille mand, der er på døren. 

Det var sådan helt konkret - du havde ikke noget sted at sove? 

Nej 

Men havde du ikke en - havde du ikke nogle forældre, du kunne sove hos? 
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Jo, jeg har - jo, min mor. Men når først man er flyttet ud hjemmefra, og så har man ikke den 
vilde lyst til at komme hjem i de der faste rammer, der var alligevel. At nu er hun ikke den, 
der længere har herredømme over sig selv. Så … tja, så jeg syntes, at så ville jeg hellere le-
ve livet lidt mere spændende, og være sammen med andre unge. Og så (utydeligt) - det er 
rart at der et sted, hvor man kan samles. Og der er jo mange i den alder - 18 -19 år - der er 
mange i den alder, der ikke har noget sted at - at være, ikke. Så jeg tænkte, at - jeg nok 
kunne få en plads at sove i Sjakket. Og siden har jeg været her … 

Og det var i Møllegade, eller hvad? 

Ja, det var dengang. 

Kunne du så det? 

Ja, ja 

Men - nå, det var så inden de holdt op med det. For det holdt de så op med efter kort tid, ik-
ke? 

Ja - ja. Ja, der kom en del folk og sov i Sjakket. Og jeg har også tit fået mad dér. 

Var det sådan, at du boede ligefrem? 

Ja, altså jeg havde ikke noget sted at bo - så det gjorde jeg. Altså man kan sige - vi holdt 
mest til i kælderen. Vi var en bande - sådan, ungdomsbande, kan man sige - på 5-6-7 styk-
ker. 

Bande? Det var meget sjovt, du bruger det ord - hvorfor det? 

Ja. Arh, det er et ord, jeg godt kan lide, fordi det står for sammenhold, og for at man har no-
get tilfælles, ikke. Som måske også er grunden til, at man godt kan lide at bo sammen. Og 
så er det udtryk for, at man er ung. Og det var sådan set det, der beskriver os mest - altså vi 
var unge, og vi var sammen. Vi var fælles om at være gadebørn. Så boede vi sammen der. 
Røg en masse fede, drak os fulde - haha - og det var egentlig meget hyggeligt. Så - ja - det 
var sådan jeg kom ind i Sjakket. Og jeg er da blevet hjulpet. (…) 

Men du havde da hørt om det på forhånd? Sjakket? 

Næ. Altså jeg kendte ikke noget til det, andet end at jeg vidste at det fandtes, ikke. Og jeg 
har været gadebarn før - i et andet land og sådan noget. Så - så er det lidt svært at blive 
gadebarn sådan helt igen og være på gaden, og decideret være udendørs. Så - ja, jeg vil si-
ge, at når man har manglet et sted at sove før, så gider man ikke sove på gaden igen, ikke. 
Det - haha, så har man prøvet det, ligesom. 

Nå, du har prøvet at være det før, altså simpelthen leve på gaden? 

Ja - ja. Men da var jeg 17. (…) Jeg tog af sted fra mine forældres hjem, da jeg blev træt af 
det. Og - jeg ved ikke - altså det kan jo gå galt i ens familie. Så har man ikke lyst til at være 
dér. Men altså - du taler også om, forældre - jeg kan sige, at der er mange folk, der ikke har 
det store behov for at være sammen med deres forældre, når man nu kommer lidt op i den 
dér teenage alder, og … Og selvom man egentlig har det godt med forældrene, så har man 
det ikke godt med at leve sammen med dem. Så - tja - så vil man hellere leve lidt med sine 
egne venner. Haha. 

Men hvorfor netop Sjakket? Hvorfor gik du ikke ind i Døgnkontakten for børn og unge, el-
ler…? 

Altså nu kom jeg faktisk forbi tilfældigt, ikke 

Nå, OK 
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Men altså - det var egentlig også meget godt. Jeg kan godt sige det på en måde var et ven-
depunkt, ikke. Fra det at jeg plejede bare at tage på tommelfingeren hen til et andet land, og 
så - altså hver gang jeg har haft problemer har jeg bare taget på ferie, haha. Og det har og-
så været meget hyggeligt i en periode, men altså - der var - kan man godt sige - der var et 
vendepunkt, i det jeg havde lyst til at blive i stedet, ikke. Altså ikke selve Danmark, altså - 
altså i selve Sjakket. Det blev faktisk mit tilholdssted. 

For Hannah er både familien og en periodisk ferie-tilværelse som gadebarn under milde-
re himmelstrøg alternativer, der i sig selv er mulige og realistiske, men som hun af for-
skellige grunde afviser. Det betyder bestemt ikke, at Hannah reelt ‘er’ så overlegen og 
uberørt, som hun fremstiller sig selv her. Selvfremstillingen er snarere en funktion af, at 
Hannahs præmisser for deltagelse i Sjakket som selvbevidst gadebarn også gør sig gæl-
dende i interviewet. Hannahs grunde til ikke at bruge sine forældre til støtte må være 
meget presserende, uanset hvad hun f.eks. nærmere mener med, at hendes mor ikke 
længere har herredømme over sig selv, for hendes situation er uhyre vanskelig. Men ikke 
så presserende, og ikke så vanskelig, at hun helt kaster håndklædet i ringen og lader 
sine præmisser definere indirekte, ved at hengive sig til et misbrugsliv, til en sindslidelse, 
eller betingelsesløst til Sjakket.  

Den sociale nød i gadebørnenes liv er altså reel nok. Det er ikke svært at finde ‘objektive’ 
udtryk for den i deres fortid og nutid (misbrugende forældre, institutionsanbringelser, sek-
suelle eller voldelige krænkelser, boligløshed m.v.), og til denne generelle karakteristik 
føjer sig den mere eksistentielle nød, som de selv kan fortælle om, og som gjorde det 
umuligt for dem at indgå på familiens, institutionens eller skolens præmisser. 

Det kan således godt være, at gadebarnets selvbevidsthed er ligeså overfladisk som 
misbrugerens, og forsåvidt også, at både hun og jeg ved, at den er det. Ressourceperso-
ner og medarbejdere i de opsøgende projekter lærer hurtigt at se ind bag gadebarnets 
frihed og stolthed til den reelle sociale nød. Men det er alligevel afgørende, at samværet 
ikke udfoldes på grundlag af en evt. fælles bevidsthed om denne nød. Facaderne opret-
holdes. Det tvinger alle parter til hele tiden at fastholde orienteringen mod de præmisser, 
hun selv sætter, til at forudsætte en vis sammenhæng og forståelig logik, eller til at opfat-
te det som vigtigt, at den genetableres efter en krise. 

Denne orientering betyder igen, at man bliver opmærksom på, hvordan gadebarnets livs-
historie giver forudsætninger for selvstændighed, på godt og ondt. En selvhjulpenhed, en 
for tidlig modenhed, i barndommen, fremtvunget af svage omsorgspersoner, er proble-
matisk, men begrunder også særlige præmisser – en nødvendighed af, men også positi-
ve evner for, at bevare en form for selvstændig kontrol med situationer og vilkår. 

Den form for uafhængighed og selvhjulpenhed er på flere måder selvforstærkende. Har 
man først prøvet at sove på gaden, ja, så har man ligesom prøvet dét, som Hannah si-
ger, men samtidig har man også bevist for sig selv og for andre, at det kan lade sig gøre. 
Endvidere giver det nye nødvendigheder og problemer, som stiller sig akut og presse-
rende på en måde, som er relativt uforståelig set fra familien, skolen, ungdomspensionen 
osv., uden dog at lade sig inddefinere i en kategori, der entydigt begrunder handlemulig-
heder eller afmagt, såsom misbrug eller sindslidelse.  

Uafhængigheden gør gadebørnene geografisk og kulturelt mobile. Hannah er lidt speciel 
derved at hun har en dansk-spansk baggrund, ikke så mange af disse gadebørn er 
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egentligt flerkulturelle114. Men forbindelsen mellem marginalisering og løsrivelsen fra lo-
kalmiljøer er et generelt træk. Den kommer i større eller mindre omfang til udtryk i en 
livshistorie præget af opbrud (mange flytninger, institutionsophold), i et omflakkende 
ungdomsliv, og i en forkærlighed for ‘universelle’ miljøer som Hovedbanegården, Råd-
huspladsen, Christiania – og Sjakket. Men også ofte i sprogkundskaber og i en vis intel-
lektuel distance. 

Dermed er gadebørnenes idiosynkrasi også en anden end Vesterbromisbrugernes. De 
opretholder i langt højere grad en meningsfuld livssammenhæng, der er intersubjektivt 
tilgængelig og kan verbaliseres. De er mere til at komme ind på livet af i samtaler. Til 
gengæld er de ikke hængt op i praktiske rutiner, som man kan forstå dem igennem. I en 
vis forstand giver det et endnu større mål af idiosynkrasi, i det omfang deres tilværelses 
kaotiske træk lægger en dyne af forbehold ned over alle deres forhold til andre mennes-
ker, hvilket kommer i skarp modsætning til den indfølelige meningsfuldhed. Jo mere de 
fremtræder reflekterede og fornuftige, desto vanskeligere bliver det at forstå det, når de-
res praktiske livsførelse tilsyneladende er meningsløs. Denne kontrast kan få nogle af 
dem til at fremstå ‘intellektualiserende’, måske alt for veltrænede i verbal konstruktion af 
en mening, som er uden forbindelse med deres (følelsesmæssige afspejling af deres) 
reelle situation. Men i virkeligheden flyder gadebørnenes kaos af de samme kilder som 
deres sproglige overblik og distance – nemlig den dobbelte selvstændighed, som margi-
naliserer fra alt andet end netop samtalen i sig selv, og som betyder, at alle standarder 
og værdier kan omdefineres fra det ene øjeblik til det andet. Kaos er altså i denne for-
ståelse ikke enten et objektivt træk ved situationen, eller et træk ved gadebarnets subjek-
tive forholdemåde – men nødvendigvis begge dele, altså et træk ved gadebarnets 
handlen. 

Også denne dynamik er selvforstærkende. Det betyder, at mange af gadebørnene kun 
udvikler sig ind i positive relationer, som er dybere og bredere forankret, gennem vold-
somme tillids- eller troværdighedskriser, mens andre til sidst må kapitulere overfor af-
magten gennem misbrug eller andre former for underkastelse. Med andre ord er rollen 
som selvbevidst gadebarn meget langtfra stabil. 

I Sjakket og gennem Sjakket har jeg kunnet få indblik i, hvordan de ungdomsmiljøer, som 
gadebørnene etablerer sig i, på ingen måde nødvendigvis er tilfældige overlevelses-
kulturer. Tværtimod er det formentlig kun i kraft af, at nogle af disse miljøer kan være bæ-
rere af egentlige ungdomskulturer, at vi kan se de selvbevidste gadebørn som andet end 
ganske flygtige faser i nogle af de unges udvikling. I Hannahs historie er det Sjakket, der 
danner rammen om en ‘bande’ unge, der “ryger en masse fede og drikker sig fulde og er 
sammen om at være gadebørn”. Andre miljøer har etableret sig f.eks. i Ungdomshuset 
og i Christiania.  

Disse gadebørnsmiljøer bevæger sig hele tiden på kanten til kun at være ‘overlevelses-
miljøer’, og der er formentlig hele tiden nogle af dem, der går i opløsning som sådanne. 
Men de er, tilstrækkeligt længe til at det betyder noget, ungdomskulturbærende på den 
måde, at de unge med deres deltagelse i dem definerer værdier, en virkelighed og sig 
selv. De enkelte unges selvbevidsthed bliver i en eller anden udstrækning afhængig af 
gruppens. Det betyder, at det at møde de unge på deres præmisser som udsatte unge vil 
                                            
114 Og kun meget sjældent, i øvrigt, 2. generations indvandrere i den gængse betydning af ordet, hvor en 
eller flere forældre stammer fra et af de typiske indvandrerområder som Tyrkiet, Mellemøsten, Nordafrika 
eller tdl. Jugoslavien.  
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sige at tage miljøets fælles værdier, dagligdag og omdrejningspunkter alvorligt som nød-
vendigt udgangspunkt for et socialpædagogisk arbejde. 

Sjakkets arbejde har netop i vid udstrækning bestået i at udnytte og udvikle et potentiale 
for en sådan ungdomskulturel meningsfuldhed, dels ved at ungdomsmiljøerne er blevet 
taget alvorligt og givet ressourcer, dels ved at de i Sjakket eller i samarbejdet med Sjak-
ket har fået udvidet deres kulturelle berøringsflader væsentligt. I denne forstand har 
Sjakket sikkert i en vis udstrækning bidraget til at skabe fænomenet gadebørn. 

Gadebørnene kan også karakteriseres som gruppe ved kriminalitet og misbrug, idet de 
fleste af dem i kortere eller længere perioder bliver langt dybere involveret i disse og an-
dre slags afvigelser end andre unge. Det er både en konsekvens af gadebarnslivets 
umiddelbare nødvendigheder og et udtryk for de samme brud med konventionel livsførel-
se og etablerede handlesammenhænge, som gadebarnslivet selv er udtryk for. Selvom 
begge dele ofte har et omfang, så det må siges at præge hverdagen, så er der ikke tale 
om, at kriminalitet eller misbrug på en fast organiseret eller organiserende måde træder 
ind og gør gadebørnene til 'kriminelle' eller 'misbrugere', dvs. at deres identitet i væsent-
ligt omfang, af andre eller af dem selv, defineres gennem deres deltagelse i disse aktivi-
teter. Derfor finder man også her nogle andre, mere kulturelt varierede, former for rus-
middelbrug og kriminelle og andre afvigende aktiviteter115. Gadebørnene er ikke nødven-
digvis orienteret mod, hvad der er ‘fornuftigt’ indenfor disse rammer. Feks. kan kriminali-
teten bestå i usystematiske butikstyverier, periodisk hashhandel, tyverier indenfor egne 
kredse, slagsmål eller andre kortsigtede og kriseprægede handlinger. Rusmidlerne er 
stærkt varierede, men med hovedvægt på hash og alkohol, og selvom rusmidlerne ofte 
kan være et 'primært samlingspunkt', så er der typisk ikke ‘abstinenser’ eller andre fæ-
nomener, som antages at gøre det nødvendigt at indrette sig med et så vidt muligt kon-
stant forbrug. Endvidere findes eksempler på gadebørn, som har været i stand til at 
komme ud af en periode med stabilt alkohol- eller stofmisbrug, med eller uden ophold på 
behandlingsinstitutioner (f.eks. netop Hannah, og også forrige kapitels Lars). 

Gadebørnenes selvbevidsthed gør sig i høj grad også gældende overfor det sociale sy-
stem, i den forstand, at udgangspunktet for enhver dialog med dem om sociale hjælpe-
foranstaltninger nødvendigvis er den holdning, de selv giver udtryk for. Hermed mener 
jeg ikke blot det generelle forhold, at man må møde de unge, hvor de er, men den mere 
vidtrækkende påstand, at grundlaget er gadebørnenes eksplicitte selvopfattelse. Dette 
forhold gør, at der i mødet med dem opstår en anden mulighed for positiv identifikation, 
ved siden af Sjakkets metode med styrkelse og udvidelse af deres miljøers ungdomskul-
turelle ressourcer, nemlig at etablere en alliance mellem udviklingsprojektets kritiske po-
sition og gadebarnets selvbevidsthed. Denne mulighed har både Sjakket og Tjek-Punkt 
benyttet, som nævnt flere steder. 

4.3.4. Miljø-unge - de udsatte unge på Nørrebro 

Den tredie hovedtype af målgruppeunge for Projekt Gadebørn er til forskel fra Vesterbro-
misbrugerne og de selvbevidste gadebørn kendetegnet ved at være knyttet til et lokalmil-
jø, som ikke er defineret af deres marginalisering. Denne brugertype findes i Sjakket, 

                                            
115 Og her er i øvrigt et oplagt emne for videre udforskning, end det har været muligt indenfor dette projekts 
rammer. 
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mest på Indre Nørrebro, og siden på Ydre Nørrebro og i Nordvest. Jeg har beskrevet 
dem som ‘miljø-unge’ i fremstillingen af Sjakket (s. 158 ff.) og skal her blot forsøge at ge-
neralisere denne beskrivelse en smule ved at løsrive den fra de konkrete forhold ved 
Sjakket – uden at forlade hovedsigtet om at forstå dem som ‘mulighedstype’ i en praktisk 
sammenhæng. I denne fremstilling trækker jeg meget på Bovbjergs og Kjærs (1995) og 
Huniches (1997) undersøgelser (se også Lindholm & Vinderskov, 1998). 

Selvom man i mange tilfælde kan trække en forbindelse mellem marginalisering og gra-
den af alvorlighed og kompleksitet i de unges sociale problemer, så lader de miljø-unge 
sig ikke uden videre kendetegne som et ‘lettere’ klientel end gadebørnene og Vesterbro-
misbrugerne. I denne gruppe findes f.eks. eksempler på misbrug af morfika og på en 
kriminalitet, som er både alvorligere og mere velorganiseret end gadebørnenes.  

Det, som kendetegner de miljø-unge, og som giver dem særlige præmisser i Projekt Ga-
debørn, er to forhold, der hænger delvist sammen. For det første, at de indgår relativt 
stabilt i en række handlesammenhænge, som forbinder dem med voksne og med ikke 
marginaliserede unge. For det andet, at disse forskellige handlesammenhænge – familie, 
skole, klubber, ungdomsgrupper og projekter – er forbundet med hinanden.  

Det betyder, at disse unge ikke er afgrænset ved udgrænsning i umiddelbar forstand. 
Hvad disse unge angår har vi ikke en oplagt fysisk begivenhed, lokalitet eller adfærd til at 
afgrænse, hvad der gør dem til målgruppe-unge for Projekt Gadebørn. I første omgang 
kan netop denne mere flydende afgrænsning ses som et resultat af Projekt Gadebørns 
vellykkede udvikling ind i de lokale ungdomsgrupper på især Indre Nørrebro. Grænsen 
mellem behandling og forebyggelse er overskredet, og det er – i et vist omfang – lykke-
des at aktivere de unges reelle og potentielle netværksressourcer, før de unge er ende-
gyldigt marginaliseret fra dem. Dette var i høj grad en bevidst bestræbelse fra Sjakkets 
Aktivitetscenters side. 

Men det er også et spørgsmål om, at der er andre måder at være blandt de ‘mest udsat-
te’ unge, og andre marginaliseringsformer, end den, der kendetegner ‘gadebørnene’, og 
som udtrykker sig i en individuel social deroute, hvor de unge forlader opvækstmiljøet og 
– med eller uden institutioner som mellemstation – ender i gademiljøer. For mange af de 
miljø-unges vedkommende er der snarere tale om en kulturel og social marginalisering, 
som præger hele opvækstmiljøet.  

Det marginaliserede netværk 

Omkring en snes af mine interviews med målgruppeunge, ressourcepersoner, samar-
bejdspartnere og andre i og omkring Sjakkets arbejde på Indre Nørrebro har givet for-
skellige vinkler på det samme forgrenede netværk af personer. I kernen er en gruppe 
børn, senere unge, af nørrebrosk, palæstinensisk og anden oprindelse – næsten alle de 
interviewede her lægger vægt på, at de forskellige kultur- og familiehistoriske baggrunde 
var uden synderlig betydning. De er forbundet med familienetværker, som alt efter tradi-
tioner ser lidt forskellige ud, men som alle har betydning for de relationer, der etableres 
mellem de unge indbyrdes og til lokalmiljøet i øvrigt. En anden vigtig faktor er naturligvis 
de lokale institutioner, med skolen i spidsen, og senere med ungdomsklubberne i en vig-
tig rolle. Dertil kommer relationer etableret gennem generationers frivilligt socialt arbejde; 
en del af de unge og ressourcepersonerne beskriver f.eks. hinanden som velkendte si-
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den tiden på ‘Byggeren’116 i 70’erne, senere fra ‘Firkantens Boldklub’ osv. Også steder 
som Blågårds Plads, ‘Kroteket’ (alias værtshuset ‘Blågårds Apotek’) og naturligvis Blå-
gårdens Medborgerhus spiller roller som samlingspunkter i den lokale historie. I et læn-
gere perspektiv har Indre Nørrebro udviklet sig som kulturelt aktivt lokalmiljø, ikke mindst 
i kraft af politiske organiseringer, først med grundlag i arbejderbevægelsen og senere 
mere og mere det ‘nye venstre’, som også har hentet næring fra områdets voksende ind-
slag af studerende. 

Når hele dette lokale netværk, med lokalt sammenhold, herunder ikke mindst omfattende 
og forgrenede familierelationer, med politisk-kulturel selvbevidsthed, bevågenhed fra en 
række offentlige institutioner, indsats af frivilligt socialt arbejde osv., alligevel kan be-
tegnes som kulturelt og socialt marginaliseret, så må det forstås i en mere generel kultur-
geografisk betydning. Lokalområdet er generelt og gennem mange år præget af arbejds-
løshed og fattigdom. Omkring 80% af Indre Nørrebros beboere er på overførsels-
indkomster. En stor del af de unges forældre har været ufaglærte med svingende ar-
bejdsmarkedstilknytning. Mange af dem er kommet som arbejdskraftindvandrere, andre 
har som enlige haft svært ved fastholde arbejde, atter andre har været periodisk udstødte 
med personlige problemer af forskellig art. Med andre ord de grupper, som har været 
ramt hårdest af industrisamfundets overgang til informationssamfund og den permanente 
arbejdsløshed, som har bidt sig fast i den forbindelse. Og samtidig de grupper, som på 
denne permamente arbejdsløsheds baggrund fremtræder med særlige problemer knyttet 
til kulturel integration. Deres koncentration i lokalområdet har været forårsaget af koncen-
trationen af først billige boliger og senere almennyttigt boligbyggeri, samt af tendensen til 
kulturel segregering. 

Trods den samtidige tilstedeværelse af et kulturel aktivt lokalmiljø har denne situation 
også indebåret en nedslidning af områdets institutioner. Skoler, daginstitutioner, klubber 
og socialforvaltning har ikke haft ressourcer til at udgøre drivkræfter for områdets sociale 
udvikling, men har været bundet op i arbejdet med socialt belastede personer, grupper 
og familier og blevet trukket med i en ond cirkel. Mens projekter og bevægelser har kun-
net bruge deltagelsen af studerende og andre samfundsmæssigt velintegrerede kræfter 
som ressource, har institutionernes ressourcetilførsel alene hvilet på kommunale budget-
ter.  

Miljøets marginaliserede ungdomsgrupper 

På denne baggrund kan det ikke undre, at der i lokalområdet etablerer sig ungdomsmiljø-
er, som er stærkt præget af samfundsmæssig marginalisering, dvs. som har vanskeligt 
ved at integrere samfundsmæssige muligheder i deres aktiviteter og selvforståelse – og-
så selvom deres forbindelser til familier, institutioner, projekter m.v. ikke er endegyldigt 
brudt.  

F.eks. udgør Blågårds Plads et rum, der løst organiserer en gruppe unge. Pladsens be-
tydning kommer dels af ungdomsgruppens marginalisering – hvor skulle de ellers være – 
dels af dens relative velegnethed til hashhandel. De fleste unge kender hinanden fra fa-

                                            
116 En selvbestaltet byggelegeplads på pladsen efter nedrevne ejendomme, som organiserede et socialt  og 
pædagogisk arbejde bemandet med frivillige. Byggeren blev bulldozet væk efter voldsomme folkelige pro-
tester og massiv magtudfoldelse fra politiets side, hvorefter det nuværende sociale boligbyggeri omkring 
Blågårds Plads blev opført. 



 

294                                                                                                          Morten Nissen 

De mest udsatte 

milienetværk, fra gården og fra skoler og andre institutioner. Med hashhandelen og andre 
kriminelle aktiviteter som omdrejningspunkt antager (dele af) gruppen en lidt mere orga-
niseret form, et slags hierarki der hviler på alder, forbindelser, evner og andre ressourcer. 
Kriminaliteten er dels det, der umiddelbart nødvendiggør organisering (f.eks. håndtering 
af informationer, fordeling af indkomster og pligter osv.), dels giver den penge, som igen 
indgår som ressource i hierarkiet.  

Gruppen danner et socialt rum, der virker selvforstærkende derved, at dens deltagere 
hele tiden har den som en mulighed, de kan foretrække frem for skole, klub, familie m.v., 
og/eller derved at den kan (om end løst) organisere den tid, der ellers ikke udfyldes med 
noget, efter at skolen er overstået, man er smidt ud af klubben osv. Den løse organise-
ring omkring en åben plads bevirker og bevirkes af de unges løsrivelse fra aktiviteter og 
tidsrytmer, men bl.a. fordi dens deltagere (og hashhandelens kunder) alligevel fra tid til 
anden er i aktivering, i arbejde eller andet, får den sit daglige højdepunkt i aften- og nat-
tetimerne. 

Gruppens relative marginalisering i tid, rum og handlesammenhænge lader det umiddel-
bare og situationsbestemte træde frem, det man har tilfælles, mens de forskellige bag-
grunde og relationer træder i baggrunden.  

Samtidig giver den evnen til umiddelbart at sætte sig igennem en særlig betydning. Fy-
sisk styrke, snarrådighed, viljestyrke, ‘råhed’, men også omtanke og organiseringsevner. 
‘Volden’ – som jo for langt størstedelens vedkommende udfoldes i eller imellem ung-
domsgrupper - er måske nok langt hen ad vejen tilfældige afløb for energi og frustration, 
men den udgør samtidig også iscenesættelser af viljestyrke, som aftvinger respekt, såvel 
indadtil i gruppen som udadtil, især overfor andre ungdomsgrupper.  

Respekt eller ære er et nøglebegreb i kulturer, som organiseres situeret og person-
afhængigt117. Respekt er afgørende for den enkelte unges position i ungdomsgruppen og 
dens – evt. kriminelle – aktiviteter. Men den unge aftvinger ikke kun respekt for sig selv, 
men også for de sociale netværker, han trækker på. Jo mere fast organiseret, en ung-
domsgruppe er, desto mere må de unge bekymre sig om hinandens adfærd af hensyn til 
gruppens ære. Familiens og f.eks. Sjakkets ære kan også indgå, mere eller mindre på 
tværs af de unges egne organiseringer. 

Marginaliseret integration 

Som nævnt er det netop utilstrækkeligt at forstå disse ungdomsgrupper alene udfra, 
hvordan de opretholdes i sig selv, i et marginaliseret tomrum. Det kendetegner disse un-
ge, at deres netværker, inkl. de voksenstyrede, som de indgår i, er sammenflettede. Der-
for kan f.eks. ansvaret for lillebroren spille en vigtig rolle for den unge, eller hensynet til, 
hvad forældrene hører om, hvad de laver. Man kan imidlertid ikke slutte, at denne net-
værksindlejring udelukkende er en ressource. 

Abdoullah her udtrykker, hvordan Sjakket kan få betydning for de unge som et ‘fristed’, 
der muliggør en håndtering af konteksterne i hans liv: 

Hvad mener dine forældre om, at du er her i Sjakket nu så? 

                                            
117 Hvilket på ingen måde behøver være ‘før-moderne’ eller ‘traditionelt’ - der er ikke mindst grunde til at 
betragte sådanne kulturformer som på godt og ondt muliggjort gennem udstødelsesprocesser i det 
postindustrielle samfund. 
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Det er ikke så meget. De kan se, at jeg har fået noget ud af det, ikke. 

Kender de Sjakket? 

Nej, ikke rigtigt - ikke sådan rigtig godt, ikke. Men de ved i hvert fald, det er dem, der har 
hjulpet mig det stykke. Fordi de har også prøvet at hjælpe mig, mine forældre, men det - de 
kan jo ikke hjælpe én så meget, fordi du kan jo ikke stå og snakke til dine forældre, som du 
kan gøre til én af de der personer herovre, ikke. Altså du kan stå og snakke frit til dem - lige  
hvad du vil. Du kan sige det lige ud. Der er ikke nogen - der er ikke nogen grænse, der er 
ikke nogen, der stopper dig, eller sådan noget. Det kan man ikke - du kan ikke stå overfor 
dine forældre og sige til dem alle mulige ting, ikke 

Heller ikke din mor? 

Nej, selvfølgelig ikke. Altså der er nogen - ting, man kan sige - der er også nogle ting, man 
ikke kan sige, forstår du, ikke. Altså du kan ikke gå hen til din far og snakke med ham om 
sexproblemer, sådan - det er svært, ikke. OK, det har jeg heldigvis ikke, har ikke sådan no-
get. Men det kan man ikke gå hen og snakke med sine forældre om. Eller hvis man er blevet 
- hvis man lige er blevet stoppet af politiet, og så er man blevet anholdt - kommet med på 
stationen, ikke. Så kan man snakke med om det - jeg tør ikke gå hen og sige til min far så-
dan - jeg er blevet stoppet af politiet. Ikke fordi han slår mig eller sådan noget. Men det er 
bare det, hvis - jeg har sådan en respekt, ikke. Respekt for mine forældre, så… 

OK, det kan jeg godt se… 

Så jeg kan ikke snakke - sige til dem, jeg har været anholdt, ikke. Så skal de vide grunden, 
og sådan noget, ikke. Så bliver de jo sure på mig, og sådan. Men jeg kan komme herover 
og snakke med Sembo, og så - nå, men så lad os finde ud af, hvad vi gør. Så siger han til 
mig: Nå, men så går du ned til dem i morgen, ikke. Så ringer han ned og laver aftale… 

Fristedets betydning for Abdoullah og mange andre ‘miljø-unge’ kommer netop af, at han 
bor hjemme og aktuelt må håndtere den stadig vanskeligere konflikt mellem familiens og 
ungdomslivets krav. Hans respekt for forældrene viser, at familien og dens normer spiller 
en vigtig rolle i hans liv, som han opfatter det, men det er samtidig den respekt, der gør at 
han må holde sit ungdomsliv skjult.  

Den unge står i vid udstrækning overfor at skulle håndtere sit forhold til mennesker og 
aktiviteter i meget forskellige handlesammenhænge, som ikke nødvendigvis befordrer 
hinanden. De kan udmærket være relativt adskilte indholdsmæssigt, og også stå i så 
skarp modsætning til hinanden, at de unge ikke kan bruge den ene som bagland eller 
refleksionsrum for den anden. I denne sammenhæng kan man se Sjakket som et af de 
fora for kulturel brobygning, som Røgilds (1995) efterlyser som afgørende for unge ind-
vandreres muligheder for at definere en ny kultur med grundlag i de forskellige og ofte 
adskilte kulturbaggrunde, de er vokset op med. 

Billedet er imidlertid også mere kompliceret, end beskrivelsen af de unges behov for støt-
te til at forbinde adskilte handlesammenhænge giver indtryk af. For det første er de for-
skellige handlesammenhænge og deres ‘kultur’ langtfra hver for sig konfliktfri eller logi-
ske. Ikke mindst indvandrerfamilierne definerer således ofte deres kulturelle selvforståel-
se som en slags ‘imaginært fællesskab', der ganske vist refererer til en oprindelig kultur-
baggrund, men som bruges på forskellige måder af forskellige parter til at håndtere aktu-
elle konkrete, vanskelige betingelser i et konfliktfelt. ‘Kulturbaggrunden’ fungerer kun som 
magtfuldt symbol i det omfang, den tænkes og omtales som noget absolut, men den har 
reelt skiftet form og indhold i en stadig proces – f.eks. fra den palæstinensiske landsby, 
over krigen, flygtningelejren i Libanon, indvandringen, arbejdsløsheden, familiens opsplit-
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ning i stridende kliker osv. Tilsvarende er hverken ungdomsgruppen eller Sjakket nogen 
enkel eller konfliktfri form. 

For det andet er handlesammenhængene, deres konflikter, deltagere og traditioner også 
flettet sammen, selvom de med større eller mindre succes holdes adskilte. Den unge 
(f.eks. Abdoullah) og hans ressourcepersoner i Sjakket må således holde rede på et 
kompliceret netværk af personer, der har forskellig viden om hinanden og organiserer 
deres samvær i forskellige kulturelle selvfølgeligheder. Med broren er relationen én i fa-
milien, en anden på gaden og en tredje i Sjakket. Træder fætteren ind ad døren, kan han 
ikke længere snakke med ressourcepersonen på samme måde. Når hele gruppen deref-
ter arrangerer en kulturel begivenhed i lokalområdet, træder hele det komplekse netværk 
frem, på en måde, som er organiseret af Sjakket, men som set fra den enkelte unges 
perspektiv sætter alle de vanskeligt håndterbare forhold mellem handlesammenhænge, 
kulturmønstre osv. i spil. 

Indflettetheden betyder, at marginalisering og netværksindlejring ikke kan ses som to for-
skellige ting, hver for sig, men i større eller mindre grad karakteriserer hinanden. Abdoul-
lah må f.eks. håndtere sin deltagelse i netværk, som hænger delvist sammen, og som på 
forskellige måder hver for sig er delvist marginaliserede. Hans respekt for sine forældre 
er således dobbelttydig her. På den ene side fastholder den en værdifuld samfundsmæs-
sig integrationsform. På den anden side er netop denne form potentielt marginaliseret og 
marginaliserende, ikke blot i kontrasten til ‘danske’ kulturmønstre (se Bovbjerg & Kjær, 
1995), men også i forhold til hans behov for voksenstøtte i sit ungdomsliv. 

Også ungdomsgruppernes umiddelbare socialpolitiske marginalisering har denne dob-
belthed i sig. Ligesom Vesterbromisbrugerne og til en vis grad gadebørnene er socialpoli-
tisk synlige, fordi de udstiller deres problemer i form af gadeprostitution, boligløshed m.v., 
så er disse miljø-unge det også – men på en lidt anden måde. Også hvad dette angår er 
de tættere knyttet til miljøet. De bliver identificeret som problem-grupper udfra deres til-
stedeværelse på pladser og gadestrøg, og – med rette eller urette – som formodede ak-
tører bag synlige problemer som gadeuorden, hærværk, indbrud og vold i kvarteret. 
Navnlig fra 1994 og frem har begrebet ‘Nørrebros 2.-generations-indvandrere’ således 
haft en vis socialpolitisk betydning, på alle niveauer, lige fra de landsdækkende medier til 
det lokale Ungeforum. Marginaliseringen er indlejret i et kompleks samspil mellem aktø-
rer, som navnlig i lokalområdet (men også til en vis grad landspolitisk) rummer integrati-
onsmuligheder og -bestræbelser, som bl.a. kan få politisk styrke i kraft af de unges synli-
ge problemadfærd, og som (kanaliseret bl.a. via Sjakket) tillader de unge selv at træde 
frem som aktører. Omvendt er hele dette netværk henvist til at arbejde på fattige grund-
betingelser, der bl.a. kommer til udtryk i, at de lokale institutioner kun langsomt og van-
skeligt lader sig mobilisere til en smidig og målrettet indsats. 

Præmisser i Projekt Gadebørn 

De nævnte forhold har betydning for, at de miljø-unge indtræder i Projekt Gadebørn (i 
praksis Sjakket) på helt andre præmisser end Vesterbromisbrugerne og gadebørnene. 

Først og fremmest indebærer miljø-indlejringen, at selvom de unges generelle baggrund 
og livssituation på mange måder er ensartet, så er deres konkrete præmisser meget for-
skelligartede, fordi de forskellige handlesammenhænge og deres forskellige rolle-
fordeling, deltagersammensætning, selvforståelser m.v. på forskellige tidspunkter – alle 
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disse bevægelige relationer er direkte i berøring med Sjakket og har konkret og omfat-
tende betydning for den unges deltagelsespræmisser på et givet tidspunkt.  

For at forstå de konkrete deltagelsespræmisser må man altså afbilde de konkrete forhold 
mellem netværk, aktiviteter, muligheder osv. Se f.eks. Rami's historie i s. 179 ff. Pointen 
er ikke kun, at parforholdet, de kriminelle aktiviteter, familien og Sjakket påvirker hinan-
den gensidigt i kraft af deres betydning for Rami i hans livssituation, og dermed for Ramis 
handlegrunde. Den er også, at de (nogle af dem) er direkte overlappende og dermed – 
også udenom Ramis refleksion af sin livssituation – er forudsætninger for hinanden.  

Dernæst træder de miljøunge ikke (nødvendigvis) fra begyndelsen ind i en relation som 
brugere af socialt arbejde. Det muliggøres af Sjakkets lokalkulturelle arbejdsmetode, som 
bevarer hele spektret mellem rådgivning og græsrodsorganisering indenfor samme orga-
nisering, og derved åbner for, at der kan ‘sættes parentes’ (sml Nissen & Clausen, 1997) 
om psyko-sociale problemer som grundlag for arbejdet. Sjakket kan her operere i en im-
plicit pædagogik, som er særligt brugbar i netværksarbejde, fordi den tillader en mere 
bevægelig håndtering af arbejdets ramme, end hvis man fra starten har defineret et råd-
givningsbehov. For Sjakket betyder det på den anden side et problem i forhold til hjælp-
som-selvhjælp-princippet, som jeg vender tilbage til nedenfor.  

I sammenhæng med, at problemdimensionen ikke er udpeget på forhånd, så er de miljø-
unge heller ikke nødvendigvis udpeget personligt som problembærere. Mange af dem er 
ganske vist hver for sig, navnlig i skolen, udpeget som problembørn, men i deres relation 
til Projekt Gadebørn er det ikke umiddelbart den baggrund, der er afgørende. Det er sna-
rere en problemsituation, der kendetegner miljøet, ungdomsgrupperne osv.  

Disse træk ved de miljøunges præmisser har betydning for det materiale, jeg her skriver 
på grundlag af. Når en meget stor del af mit materiale her er indirekte og hentet fra ob-
servationer, er det fordi de miljøunge netop ikke (behøver) acceptere at definere sig selv 
som gadebørn og klienter i en social foranstaltning. Derfor har det været svært at få de 
sammenhængende og reflekterede interviews, som jeg har kunnet lave med gadebørne-
ne og i nogen grad også Vesterbromisbrugerne.  

Når de træder frem individuelt som selvstændige subjekter, er det snarere i de roller, som 
den mere kommercielle ende af brugerbegrebet åbner for. På den ene side som ‘kunder’, 
dvs. som brugere af Sjakket, der ikke samtidig på nogen dybtgående måde må proble-
matisere deres egen livssituation eller ansvar osv. På den anden side som ‘sælgere’, 
som repræsentanter for Sjakket. Kun, når det er lykkedes Sjakket og andre at mobilisere 
de unge politisk, træder en mere almen psyko-social selvbevidsthed frem. 

På den måde er de miljø-unge næsten diametralt modsat gadebørnene, som træder ty-
deligt selvbevidste frem i interviewets verbale handlesammenhæng, men hvis øvrige livs-
situation og netværk enten er fraværende eller blot omtales. Miljøunge har ikke nødven-
digvis et grundlag for at italesætte sig selv som brugere, men deres livsomstændigheder 
og netværk er på en helt anden direkte måde til rådighed for intervention.  

Udviklingen af de miljø-unges præmisser gennem Projekt Gadebørn følger to veje, som 
er delvist modstridende. Den ene er, at Sjakket udvider og kvalificerer de delvist margina-
liserede netværker af og omkring unge på Indre Nørrebro (hhv. Nordvest). Den anden er, 
at Sjakket åbner muligheder for, at de unge kan knytte nye kontakter og bevæge sig væk 
fra de sammenhænge, de kom fra. Se også kapitel 4.4.2. 
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4.3.5. De konkrete målgrupper 

De tre beskrevne brugertyper fremstår i denne sammenhæng adskilte og hver for sig re-
lativt statiske. I det følgende vil jeg diskutere nogle af de principielle træk ved de måder, 
hvorpå man generelt i Projekt Gadebørn har arbejdet med målgrupper, og hvilke proble-
mer og perspektiver, det rejser. 

Projekt Gadebørn kan som nævnt (s. 274) betragtes som en praktisk realisering af dy-
namiske problematikbegreber om de unge, som indsatsen rettes mod at hjælpe – en rea-
lisering af princippet om konkrete målgrupper. Det er ganske godt i tråd med intentioner-
ne i projektbeskrivelsen, men det sætter samtidig også lidt mere praktisk kød på, hvad 
det indebærer. 

Den konkrete og dynamiske karakter af målgrupperne i Projekt Gadebørn er i en vis ud-
strækning modvirket af en almen tendens i moderne socialpolitik, som også er kommet til 
udtryk i projekterne, nemlig tendensen til at fastholde fokus på de udstødte som en sær-
lig gruppe, de såkaldte ‘værstinger’. Denne problemstilling vil jeg til sidst i kapitlet diskute-
re udførligt på baggrund af Projekt Gadebørns erfaringer.  

De abstrakte målgruppers princip 

Den abstrakte målgruppe som organiseringsprincip for institutioner er ældgammelt og 
dybt rodfæstet. Iflg. Foucault (1973, 1977, og især 1979) bygger alle former for velfærds-
statslig praksis på dette princip. Det var først, da det lykkedes lægerne at indrette klinik-
ker, hvor man samlede folk med de samme sygdomme på de samme hospitalsafdelinger 
(selvom de oftest ikke havde særlig godt af det), at den moderne medicin kunne udvikle 
sig. Man kunne i praksis håndtere abstrakte sygdomsenheder, fordi klinikken tillod læ-
gerne at se bort fra alle de konkrete omstændigheder ved patienterne. Tilsvarende er det 
først udstødelsen, siden de udstødtes opsamling i institutioner, der differentieres ud i for-
skellige specialer – det er denne udvikling, der ligger til grund for psykiatrisk og krimino-
logisk faglighed. Vores viden om og håndtering af læreprocesser bygger på skolens klas-
ser, skemaer og fagbeskrivelser, der på samme måde forudsætter at man sætter indivi-
der, der er og behandles éns på en bestemt abstrakt dimension, sammen som elever. 
Osv. Det er generelt i høj grad den institutionelt organiserede praksis, som har lagt 
grundstrukturerne i, hvordan vi tænker om menneskelige problemer i velfærdssamfundet.  

Princippet om abstrakte målgrupper er den ene ende af et spektrum af elementer, som i 
den traditionelle velfærdsstatslige praksis er (eller ideelt sættes at være) entydigt for-
bundne: 
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På denne baggrund er det særdeles perspektivrigt, hvordan og hvorvidt Projekt Gade-
børn har realiseret et konkret målgruppebegreb. Lad os derfor se lidt nærmere på det 
spørgsmål. 
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Levende grupper 

Den abstrakte målgruppe er ikke en gruppe, men en kategorisering af individer. Disse 
individer ligner hinanden i én bestemt henseende, men de har ikke nødvendigvis noget 
med hinanden at gøre. De møder måske hinanden i institutionen, men enten forbliver de 
fremmede for hinanden, eller deres forhold til hinanden har ikke noget med institutionens 
egentlige praksis at gøre. Eller, i særlige tilfælde, institutionen former deres indbyrdes 
relationer på bestemte måder på grundlag af deres individuelle forhold til institutionen 
(som i en gruppeterapi); i dette sidste tilfælde kan man sige, at der opstår en ‘levende 
gruppe’, men det er som legemliggørelse af et abstrakt gruppebegreb, og det bærer 
gruppen i høj grad præg af. 

I Projekt Gadebørn, især i Sjakket, har man derimod på forskellige måder haft mulighed 
for at orientere indsatsen mod bestemte ‘naturlige’ grupper af unge, som ikke kun har 
haft egenskaber tilfælles, men også noget praktisk, og hvis indbyrdes forhold har haft 
betydning. Gruppen bliver på den måde ikke til på skrivebordet eller i en institutionel rea-
lisering af et skrivebordsprincip, men i en konkret praksis, og derfor kommer dens sociale 
relationer på en anderledes konkret måde til udfoldelse. 

De ‘levende grupper’ optræder især i begge projekter i kraft af det opsøgende arbejde. 
Når brugeren indtræder (indskrives) i foranstaltninger, er hun (oftest) alene, men når for-
anstaltningen opsøger brugeren, er hun i sit miljø. Det opsøgende arbejde må til en vis 
grad indrette sig efter miljøets sammensætning og forholde sig til dets grupper, også selv 
om de går på tværs af formelle målgruppebestemmelser. Der er imidlertid stadig stor for-
skel på, om grupperne udgør et landskab, som man bevæger sig i, eller selv indgår i det 
pædagogiske arbejde, som objekt, middel, eller endog subjekt. 

For Tjek-Punkt var grupperne primært et miljø for en individuel bruger, og var som sådan 
problematiske, idet de gjorde det vanskeligere at operere anonymt og diskret. Tjek-
Punkts orientering mod de unges aktuelle præmisser betød imidlertid også, at de unges 
indbyrdes relationer fik en egen status og betydning i arbejdet. Som diskuteret i kapitel 
3.2 var dette netop en af Tjek-Punkts pædagogiske brudflader. I Tjek-Punkts eget kon-
cept var den enkelte unge i centrum, også når man forsøgte at udvikle en aktivitetspæ-
dagogik, der brugte ‘gruppen som redskab’. Men de unge trak også deres forhold til hin-
anden med ind i Tjek-Punkt, både i deres måde at komme i kontakt med det og i deres 
måde at bruge butikken. Disse forhold kom dog ikke så meget til udfoldelse, fordi Tjek-
Punkt var medarbejdernes hjemmebane og forblev organiseret primært omkring relatio-
nen mellem den enkelte unge og medarbejderne. Kun når de unge selv aktivt inddrog 
andre i deres ‘sag’ – typisk i kærestepar – kom deres indbyrdes forhold til at spille en vig-
tigere rolle. Netop her blev brudfladen tydelig, idet kæresteparret ofte var på tværs af den 
formelle målgruppe. Den 17-åriges 22-årige kæreste blev f.eks. på den måde i praksis 
bruger af Tjek-Punkt, selvom man forsøgte at nedtone indsatsen overfor ham.  

Sjakket udfoldede til gengæld denne side ved det opsøgende arbejde i langt højere grad, 
som jeg har beskrevet ovenfor s. 264 ff.  Det kom ikke kun til udtryk i, at ungdoms-
grupperne var genstand for Sjakkets pædagogiske indsats af hensyn til de individuelle 
målgruppe-unge, der var iblandt dem. Arbejdet med grupperne blev også et mål i sig 
selv, både fordi disse grupper spillede en rolle i forhold til Sjakkets eget miljø, og fordi de 
efterhånden blev anerkendt bredt som indsatspunkter for socialt arbejde i deres egen-
skab af grupper. Sjakket forsøgte igennem hele perioden at ‘få lov til’ at arbejde med 
grupper, dvs. at få økonomisk og administrativ opbakning til det arbejde med ungdoms-
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grupper, som de udførte. Den konkrete vanskelighed bestod her i, at forvaltningens soci-
ale arbejde grundlæggende er organiseret, finansieret og juridisk reguleret omkring CPR-
numre. Eneste undtagelse fra dette individualprincip er arbejdet med familier, som for de 
under 18-årige betyder, at forældre tages med på råd118.  

I begyndelsen af projektperioden var Direktoratet meget opsat på at (sagsbehandlerne 
skulle) kontrollere foranstaltningsgrundlaget i de enkelte sager, og det opfattede Sjakket 
som et afgørende problem for Sjakkets Aktivitetscenter. Allerede efter ½ år godkendte 
Direktoratets repræsentanter i bestyrelsen imidlertid, at ‘…Sjakkets Aktivitetscenter ar-
bejdede med gruppedannelser, hvori der befandt sig udsatte unge’119. I den formulering 
er gruppen ganske vist kun miljø for de enkelte unge. Men den betød i praksis, at ved 
siden af den periodiske optælling af individuelle målgruppeunge (med og uden evaluators 
mellemkomst) var en løbende orientering om, hvilke grupper, Sjakket arbejdede med og 
hvordan, et legitimt succesmål for Sjakkets Aktivitetscenter. Som beskrevet i kapitel 3.4 
blev denne anerkendelse til overmål realiseret, ikke kun som accept af Sjakkets egen 
virksomhed, men efterhånden også i form af samarbejde omkring udvikling af det lokale 
sociale arbejde i forhold til bestemte grupper af unge. I den forbindelse var en afgørende 
forhindring, at de lokale socialcentre ikke havde eller tiltog sig muligheder for at finansie-
re sådanne aktiviteter på anden måde end via de enkelte unges ‘sager' – og hvad dette 
angår stod overfor problemet om, at de enkelte sagsbehandlere typisk var langt mindre 
vidende om og engageret i udviklingsarbejdet og det gruppeorienterede pædagogiske 
arbejde, end de udegående medarbejdere eller mellemledere, som forhandlede med 
Sjakket (se s. 187). En delvis løsning på dette problem var i Socialcentret Blågård dan-
nelsen af Unge Team’et, der fik tildelt sagskompetence.  

Omvendt oplevede Sjakket indimellem, at samarbejdspartnerne omkring deres arbejde 
med bestemte ungdomsgrupper eller -miljøer havde tendens til at overentydiggøre dem, 
sådan at f.eks. ‘albanerne’ i Nordvest, eller de ‘Unge på Pladsen’ i Indre Nørrebro frem-
stod for unuanceret i de lokale socialpolitiske diskussioner. Sjakkets ressourcepersoner 
følte sig ofte kaldet til at fremhæve, at de arbejdede med de enkelte unge som personer. 
Det er kun tilsyneladende en modsætning, for grupper fremtræder netop anonyme og 
karikerede, når man ikke arbejder nærmere med dem. 

Sjakkets arbejde med ungdomsgrupper lå imidlertid ikke kun i den opsøgende fase. Som 
beskrevet ovenfor s. 267, var det en vigtig side af Sjakkets ungdomspædagogiske meto-
de, at de unge kom ind i og deltog i Sjakket som grupper. Konkret i form af, at man ar-
bejdede bevidst med flydende overgange mellem bestemte gruppers og miljøers status 
som nogle, Sjakket opsøgte, samarbejdede med, eller udgjorde en del af Sjakket selv. 
Bevidst, i den forstand, at grupperne ikke kun udgjorde en bestanddel af Sjakkets struk-
tur som forgrenet netværk, men også blev omtalt og håndteret pædagogisk som sådan. 

                                            
118 I forhold til familieprincippet er Projekt Gadebørn snarere med til at styrke individualprincippet, i og med 
at man møder de unge anonymt og ‘hvor de er’ - nemlig ofte ude af forbindelse med forældrene. At man 
også ofte hjælper med at genetablere brudte familierelationer ændrer ikke ved det, fordi man gør det på in-
dividualprincippets grundlag. Man støtter op om den enkelte unges forhold til sin familie.  
119 Citat fra referatet fra Bestyrelsesmødet 24. februar 1994 
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Forskellighed 

Traditionelt tilstræber man en præcis visitation på grundlag af præcis diagnostik. Klude-
tæppestrategien, som kan siges at ligge bag fleksibiliseringen af systemet (se s. 216) er i 
sig selv blot en udvidelse og forfining af denne struktur, en fortsat bevægelse henimod en 
stadigt mere differentieret behandling, som kan siges at have fundet sted lige siden insti-
tutionernes etablering ved industrisamfundenes begyndelse. Men den differentierede 
behandling fastholder princippet om, at der til hver type af klient hører én institution eller 
foranstaltning. Kludetæppestrategien anfægter altså ikke de abstrakte målgruppers prin-
cip120. Projekt Gadebørn realiserer en mere vidtrækkende tendens, i det omfang, dets 
projekter realiserer et helhedssyn på sine brugere og udgår fra et princip om blandede 
brugergrupper. Det er Sjakket, der har formuleret princippet klarest (som metode hentet 
fra Ama'r Total Teater), men Tjek-Punkt har tendentielt realiseret det i praksis ved at af-
holde sig fra at specialisere sig121. Muligheden for, at projektet/foranstaltningen (ligesom 
‘naturlige’ samlivsenheder såsom en familie eller en landsby) er indrettet med og til di-
versitet, kan øjnes. 

I Sjakket er det, som beskrevet i kapitel 3, et vigtigt træk ved den lokalkulturelle organisa-
tion, at dens deltagere kan opfattes og opfatte sig som deltagere på tværs af forskelle i 
deres livssituation, og at organisationen rummer et bredt spektrum af deltagelsespræ-
misser. Det er vigtigt, dels fordi den deraf følgende interne bevægelighed (af personer, 
roller og ressourcer) giver organisationen et råderum, og dels fordi spændvidden bidrager 
til at fastholde lokalkulturens almene træk. I Ama'r Total Teaters og Sjakkets princip om 
blanding af de unge ligger en erkendelse af, at uden de ‘ressource-stærke’ unge ville or-
ganisationen snævre ind til den traditionelle sammensætning af brugere og professionel-
le. På den måde er de blandede brugergrupper udtryk for et mere alment træk ved orga-
nisationen, og ikke kun et spørgsmål om ‘målgruppe’. Men samtidig er det perspektivrigt, 
at også målgruppen opfattes differentieret, og at denne differentierede opfattelse gives 
vægt som reelt hensyn i projektarbejdet.  

I Sjakkets praksisbegreber står de unges forskellighed hele tiden i et uselvfølgeligt spæn-
dingsforhold til det, de har tilfælles. Det fælles, udtrykt i problematik-begreber eller begre-
ber om bestemte, konkrete og stedbundne ungdomsgrupper, står ikke i modsætning til, 
men rummer eller udtrykkes igennem det, der gør den enkelte til noget særligt. Det hæn-
ger tæt sammen med erfaringsdannelsens situerede karakter. Abstrakte målgrupper er 
objekt for abstrakt professionel ekspertise. Det er ekspertisen, der fastholder den ab-
strakt-almene erfaringsdannelse, der kommer ud af at lade institutionen stå stille som 
ramme og lade individer passere igennem. Levemiljøer med forskellige mennesker fast-
holdes derimod i den lokalkulturelle eller ideologiske selvbevidsthed som et mere plastisk 
netværk af konkret-almene begreber. 

                                            
120 Ligesom ‘just in time’, 'co-configuration', kvalitetsstyring m.v. ikke i sig selv anfægter markedsreguler-
ingen; men begge dele kan siges at pege frem mod grundformernes overskridelse. 
121 Det bliver særlig tydeligt i kontrasten til en anden ny foranstaltning i feltet, institutionen ERTODETO for 
‘uanbringelige unge’, for hvem den rigtige målgruppekarakteristik fra starten var så vigtig, at der gik ½ år, 
før den første unge blev indvisiteret 
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Bevægelige målgrupper 

Det er traditionelt institutionen, der ensidigt definerer sin målgruppe. De individer, der 
visiteres ind som hørende til målgruppen, føres igennem et forløb, der forandrer dem, 
mens institutionen står stille. Når brugeren forlader institutionen, står hans ‘plads’ tilbage 
som abstrakt mulighed, et ‘tilbud’. I Projekt Gadebørn har man på forskellige måder ind-
bygget en pædagogisk og ikke mindst organisatorisk bevægelighed, som har medført, at 
de unges konkrete situation, udvikling og synspunkter har kunnet få betydning for, hvor-
dan indsatsen og dens styring har været defineret. Dette har ikke blot betydet en styrel-
sesmæssig smidiggørelse af indsatsen, men også en pædagogisk perspektivrig respon-
sivitet. 

Bevægeligheden i forhold til målgruppen/-erne var naturligvis i første række et udtryk for, 
at Projekt Gadebørn var et udviklingsprojekt med en særlig bevågenhed, tidsbegræns-
ning og åbenhed. Bevågenheden i form af et relativt intensivt styringsarbejde gennem 
bestyrelserne har haft betydning for mulighederne for at bevæge sig i landskabet af insti-
tutioner, og i kraft af den løbende dialog med beslutningstagere har projekterne kunnet 
omdisponere langt mere fleksibelt, end det typisk er tilfældet i offentlige institutioner. 
Tidsbegrænsningen og åbenheden hænger sammen, fordi en forsøgsperiode har ret få 
bindende implikationer i form af præcedens. 

Imidlertid blev den opfattelse, at projekternes organisatoriske form kun havde relevans i 
forsøgsperioden, forladt, også af Socialdirektoratet, i løbet af projektperioden. Det vil si-
ge, i princippet, at Tjek-Punkt, Sjakket, og hele Projekt Gadebørn, udgør et forsøg på at 
gøre bevægeligheden permanent. De organisatoriske forudsætninger og konsekvenser 
af dette forhold skal uddybes nedenfor i kapitel 4.4.4 og kapitel 4.6.  

I forhold til brugerne og ‘målgruppen’ har bevægeligheden to forskellige former, som 
begge de to projekter hver for sig har realiseret, men også haft problemer med.  

Den ene handler om, at projekterne, med en vending hentet fra Jens Ahm, lederen af 
Blågårds Ungeteam, er som en klump ler: Man kan forme det efter hvad der er brug for. 
‘Man’ er altså her beslutningstagerne i det sociale system. Indsigten i, ‘hvad der er brug 
for’, opnås dels i det opsøgende arbejde, dels i forhandlingerne/samarbejdsfladen med 
systemets øvrige foranstaltninger. Bevægeligheden viser sig at rejse problemstillingen 
om ‘målgruppen’ på en måde, som udfordrer institutionernes definerede identitet og åb-
ner for nye måder at forstå de unge. Når én foranstaltning bevæger sig i det sociale sy-
stem, så skubber den til alle de øvrige. Det forhold vil jeg vende tilbage til i næste kapitel. 
Her vil jeg holde mig til bevægeligheden i forhold til ‘målgruppen’. 

Tjek-Punkts systematiske kobling mellem ‘screening’ i det opsøgende arbejde og plan-
lægning af indsatsområder og -former (med dertil hørende vagtplaner, samarbejdsformer 
osv.) er et skoleeksempel på fleksibel kvalitetsstyring i forhold til en bevægeligt opfattet 
målgruppe. Mere eller mindre udbyggede, men systematiske og grundigt evaluerede un-
dersøgelser af bestemte kvarterer, samt den løbende erfaringsopsamling fra det opsø-
gende arbejde i øvrigt, fører til en løbende revision af, hvilke unge der har brug for Tjek-
Punkts indsats og hvor de befinder sig. I samme proces omlægges Tjek-Punkts arbejds-
rutiner såvidt muligt, sådan at disse unge faktisk kan opsøges. Disse revisioner finder 
sted både i den daglige planlægning af det opsøgende arbejde og i den mere langsigtede 
diskussion af arbejdsorganisering m.v. 
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Sjakkets arbejde er også gearet til, at indsatsen og dens organisering formes efter de 
konkrete unge, som man opsøger. Sjakket har haft i princippet den samme løbende eva-
luerings- og revisions-proces som Tjek-Punkt. I Sjakket har den desuden været koblet til 
det forhold, at Sjakket selv for en stor del har bestået i de løbende knopskydende projek-
ter og aktiviteter. Sjakket er ikke (kun) en fleksibel indsats, men (også) en bøjelig vækst. 

I begge disse tilfælde er der tale om konkrete grupper af unge i konkrete miljøer, også 
selvom man begge steder, når man planlægger det opsøgende arbejde, har en forestil-
ling om en ‘målgruppe’, som projektet kan hjælpe, som målestok. Det har betydning, bå-
de fordi denne målgruppe-forestilling netop har kunnet revideres og udvides i processen, 
og fordi den i realiteten ikke har kunnet løsrives særlig langt fra de konkrete netværker og 
miljøer, som projekterne har opereret i. Både Tjek-Punkts erfaringer fra Christiania og 
Sjakkets erfaringer fra Vesterbro og Nordvest viser i hvilken udstrækning projekterne re-
elt er stedbundne. ‘Gadebørns’-begrebet er ikke kun noget noget ganske andet i Køben-
havn end i Mexico City; det viser store forskelle allerede mellem Vesterbro og Nørrebro. 
For overhovedet at finde ud af, om der er relevante målgruppe-unge i et andet kvarter, 
må projektet omlægge hele sin arbejdsform og sin identitet, i en sådan grad, at selv de 
ekstremt fleksible projekter, som Projekt Gadebørn har rummet, har haft vanskeligheder 
med det.  

Målgruppen ‘gadebørn’ var fra begyndelsen helt central for Sjakket, fordi den på én gang 
definerede organisationens selvhjælpskarakter og mobiliserede stærke interessenter. 
Den efterfølgende gradvise bevægelse i retning af ‘nye målgrupper’ – mere ad hoc lokalt 
defineret, mindre selvbevidste som udstødte – ændrede organisationen i to skridt: Først 
til at placere den som drivkraft i lokalområdet, siden til en nedtoning af dens selvhjælps-
karakter. Målgruppens konkrete indlejring i Sjakket selv og dets lokale netværker har så-
ledes formidlet en dobbelttydig glidning: På den ene side en bevarelse af fokus på de 
(ændrede!) konstellationer af interessenter, som muliggør en lokalkulturel pædagogik, 
men på den anden side også en svækkelse af den lokalkulturelle selvfortolkning, som 
realiserer afgørende sider af den.  

Tjek-Punkts bevægelse fra Vesterbromisbrugerne til Christiania har nok været udtryk for 
en bevægelighed og en orientering mod det konkrete, men det er ikke så oplagt, at Tjek-
Punkts tilgang og ressourcer kunne følge med til den udvidelse af begrebet om de mest 
udsatte unge, som den implicerer. 

Idéen om en super-fleksibel, bydækkende, opsøgende foranstaltning for en bestemt, ab-
strakt defineret målgruppe ligger m.a.o. på ingen måde i naturlig forlængelse af den kon-
krete og bevægelige målgruppebestemmelse, som Projekt Gadebørn har realiseret. Bar-
riererne for en sådan indsatsform ligger ikke kun i systemet, men i mindst ligeså høj grad 
i brugerfladen og dens betydning for projekternes identitet. 

Responsive projekter 

Den anden form for bevægelighed handler om, at projektet forandres igennem selve dia-
logen med, eller deltagelse af, brugerne. Det har i høj grad gjort sig gældende i Projekt 
Gadebørn. For begge projekters vedkommende i den form, at medarbejdernes/ressour-
cepersonernes arbejde, og deres organisatoriske bagland, i vid udtrækning er blevet be-
stemt af de konkrete unges konkrete behov. For Sjakkets vedkommende desuden på 
den måde, at de unge selv forestod deltagerstyrede aktivitetsprojekter. Denne respon-
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sivitet, også på de individuelle brugeres/deltageres niveau, har flere principielle betydnin-
ger.  

For det første kan en dialogisk pædagogik i det lange løb kun realiseres og udfoldes i sin 
egen logik, når projektet sætter realitet bag ordene. Det bliver særligt tydeligt i dette ar-
bejdsfelt, hvor meget lidt kan tages for givet, og meget lidt bliver taget for givet af bruger-
ne, at responsiviteten ikke kun er et spørgsmål om den velsuperviserede rådgivers kom-
munikationsevner. Projektets principielle og reelle foranderlighed giver en afgørende gen-
sidighed i de konkrete relationer, som ellers ofte savnes i socialt arbejde. En gensidig-
hed, som både kan udvikles til at den unge deltager i projektet, og til at den unge i større 
omfang kan bruge projektet til en frugtbar spejling. M.a.o. er den gensidighed i relationen 
mellem den unge og hendes hjælpere, som er en central forudsætning for, at afgørende 
pædagogiske processer kan udfoldes, afhængig af projektets praktiske responsivitet.  

For det andet er konsekvensen af en fastlåst målgruppe- og problembestemmelse en 
stempling. En sådan stempling er ganske vist generelt set et velkendt fænomen, men i 
det daglige gør den sin virkning skjult, fordi den flyder helt sammen med tingenes norma-
le tilstand, når institution og klientel er defineret omkring problemet. Det responsive og 
bevægelige projekt kan naturligvis ikke slå ‘plejer’ helt ihjel, og vil også indbygge rutiner, 
som legemliggør stivnede problemforståelser. Men allerede den principielle åbning for, at 
projektet tager hånd om de konkrete problemer og griber de konkrete muligheder, der 
viser sig, er uhyre vigtig for alle parters opfattelse af de unge og deres udviklings-
muligheder.  

Sjakkets grundprincip om, at ingen er for vanskelig til Sjakket, og Tjek-Punkts om, at 
selvom man som hovedregel holder sig til målgruppen, så tager man altid udgangspunkt i 
en konkret vurdering – disse idealer er altså vigtige; men de har ikke kunnet realiseres 
fuldstændig, især fordi man et stykke ad vejen har været indfanget i den udbredte ten-
dens til at udskille ‘værstingerne’, som jeg beskriver nærmere i næste afsnit. Den konkre-
te rækkevidde af responsiviteten har desuden, uanset intentioner og metoder i Projekt 
Gadebørn, også afhængt af projekternes og de enkelte unges placering i det sociale sy-
stems helhed, hvilket jeg vender tilbage til i næste kapitel.  

Realiseringen af en sådan responsivitet har naturligvis heller ikke været uproblematisk. 
Man kan således nok imponeres, når f.eks. HP i Tjek-Punkt med ½ dags varsel udsætter 
sin ferierejse nogle dage for at følge en ung til en afgiftningsinstitution, eller når Sjakkets 
ressourcepersoner tilsyneladende altid er parate til at arbejde i døgndrift når der laves 
store begivenheder, eller hvis et par unge går i akut krise. Men man kan også konstatere, 
at denne måde at realisere fleksibilitet er meget lidt bæredygtig, i den forstand, at jobbet 
forudsætter at medarbejderne er unge, stærke, uforpligtede, ambitiøse osv., et sæt af 
krav, som ikke imødekommes ved blot at tale om ‘ildsjæle’, og som heller ikke en lokal-
kulturel organisation kan leve op til uden omkostninger.  

En anden problematik er, at responsiviteten overfor allerede realiserede brugere kan gå 
ud over evnen til at opsøge nye. Både i Sjakket og Tjek-Punkt stillede sig et meget kon-
kret ressourceproblem desangående. Endvidere kunne periodiske tilsandinger og for-
sumpninger, som virkede afskrækkende på potentielle brugere, også ses som følger af 
en i øvrigt nødvendig responsivitet overfor konkrete brugere, navnlig når den kombineres 
med vanskeligheder i integrationsarbejdet. 
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Socialpolitisk opportunisme 

Abstrakte målgrupper og dertil hørende professionelle institutioner er gode til at fastholde 
abstrakte politiske målsætninger. Når derimod foranstaltninger kan forandre sig med sine 
konkrete brugere, og når de planlægges og/eller bevæges til at vokse dér, hvor der åbner 
sig konkrete muligheder – så får de en mere opportunistisk karakter, hvilket kritikere af 
projektorganiseret socialt arbejde da også vedvarende har peget på. Man henviser tit til, 
at de svageste og mest besværlige målgrupper bliver tabt. Der er imidlertid intet princi-
pielt ved en sådan ‘opportunisme’, som i sig selv forhindrer, at almene socialpolitiske 
målsætninger (til syvende og sidst lovparagraffer) fastholdes. Det stiller blot krav om, at 
den offentlige forvaltning realiserer sine (almene) målsætninger gennem en omskiftelig 
flerhed af foranstaltninger uden et én-til-én-forhold mellem foranstaltning og målsætning. 
Dette har Projekt Gadebørn demonstreret, både gennem sin fastholdelse af ansvaret for 
de svageste, og gennem de konkrete erfaringer med partnerskabsstyring, som det har 
genereret.  

Der er den pointe med en sådan socialpolitisk opportunisme, at den tillader en inddra-
gelse af brugernes præmisser og ressourcer i planlægningen, som ville være umulig, hvis 
man alene fastholdt udgangspunktet i det, der set fra et almenperspektiv  (dvs. det frem-
herskende almenperspektiv, som brugerne netop ikke har andel i) forekommer nødven-
digt. I den forstand er opportunismen en socialpolitisk myndiggørelse, (empowerment) af 
brugerne, i samme omfang, som det konkret er deres præmisser og ressourcer, der spil-
ler en rolle for den opportunistiske projektudvikling. Man kan naturligvis udmærket fore-
stille sig, at det snarere er de professionelles samarbejdsnetværk, som styrer udviklin-
gen, altimens den retorik, der anvendes, løbende forandres og i perioder henviser til 
‘brugernes præmisser og ressourcer’. Men på det niveau gælder sådan set samme prin-
cip: Det er formentlig produktivt og hensigtsmæssigt, at medarbejdernes præmisser og 
ressourcer inddrages i planlægningen; og det hverken fritager fra eller udelukker en poli-
tisk vurdering og diskussion af almeninteresser, herunder interessen i en myndiggørelse 
af brugerne.  

De processer, som man giver råderum med det opportunistiske styringsprincip, er selv-
følgelig ikke pr. definition positive eller relevante for den tilsigtede udvikling, ligeså lidt 
som de konkrete processer, der bliver resultatet af en topstyret reform, nødvendigvis er 
tilsigtede eller ønskede. Men man kan argumentere for, at det ‘negative’ har en positiv 
side, som kan udnyttes, hvis indsatsen er tilstrækkeligt smidig. Som jeg uddyber i næste 
kapitel, kommer det opportunistiske princip typisk til udfoldelse i en proces, der ‘hverver’ 
en række forskellige slags aktører og forhold til en bestemt udvikling. Igennem denne 
hvervning motiveres aktørerne til at bidrage med problembestemmelser og ønsker om 
indsatser, foruden at bruge deres ressourcer. Derfor vil man ofte kunne opnå et mere 
realistisk billede af problemerne i ihvertfald dé socialpolitiske praksisfelter, som trækkes 
ind i udviklingsprocessen, end man traditionelt har kunnet i mere topstyrede reform-
forsøg. F.eks. er en evt. modsætning mellem udviklingsmuligheder i brugernes dagligliv 
og netværker på den ene side, og de professionelles samarbejdsrelationer på den an-
den, en afgørende socialpolitisk problemstilling at afdække og intervenere overfor. Denne 
modsætning træder først frem, i det øjeblik styringsformen tillader begge parter at påvirke 
problembestemmelser og målsætninger på en synlig måde.  

Sociale foranstaltninger, der tilbydes brugerne som ressourcer på deres egne betin-
gelser, kan som nævnt (s. 87 f.) fungere som magneter på sociale problemer. Situationen 
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løber let selv nok så rummelige projekter og deres selv nok så fleksible administrative og 
politiske bagland af hænde, når det er de konkrete, levende, internt forskellige og bevæ-
gelige grupper eller netværker af brugere, der i kraft af responsive og ‘opportunistiske’ 
projekter kanaliserer ‘foranstaltningsbehovet’ fra dagliglivet til systemet. Derfor er en så-
dan socialpolitisk ’opportunisme’ langtfra altid særlig ‘opportun’. Om den i så tilfælde le-
ver op til ordets negative værdiladning i politisk forstand, det afhænger bl.a. af, om der er 
vilje og styrke til at tage fat om de problemer, der synliggøres på denne måde. Her må 
spørgsmålet rettes til det politiske og administrative bagland, hvor Projekt Gadebørns 
erfaringer diskuteres nærmere i kapitel 4.6.  

4.3.6. Projekt Gadebørns værstinger 

Med de nævnte dynamiske træk ved målgruppebestemmelsen og dens forhold til foran-
staltningerne er Projekt Gadebørn i bedste forstand et frontlinieprojekt i udviklingen af 
velfærdsstaten. Spørgsmålet er nu, om det samme kan siges med modsat fortegn - altså, 
om Projekt Gadebørn også i sit forhold til målgruppen realiserer nogle af de problemati-
ske sider ved den selvsamme udvikling, som jeg ovenfor s. 238 har beskrevet som 
‘værstingernes socialpolitik’. Finder der, trods alt, også her en ‘andetgørelse’ sted, som 
blot ikke er fastholdt i de traditionelle institutionelle strukturers ‘abstrakte målgrupper’? 

Den kritiske vinkel nødvendiggør et forbehold. Som jeg allerede har fremhævet flere 
gange, er den sociale udstødelse en realitet forud for Projekt Gadebørns intervention 
overfor den. Uanset hvad Tjek-Punkt gør, så udskiller Vesterbromisbrugerne sig selv som 
en særlig gruppe. Sjakket kan naturligvis heller ikke alene bære ansvaret for, hvordan der 
konstrueres en problemgruppe af ‘farlige andengenerationsindvandrere’ på Nørrebro. 
Endvidere har jeg i det ovenstående prøvet at argumentere for, at Projekt Gadebørn med 
sine ‘konkrete målgrupper’ har bidraget positivt med erfaringer om nye metoder til over-
vindelse af den sociale udstødelse. Det følgende skal derfor ikke læses som en samlet 
konklusion om, at Projekt Gadebørn har skadet mere end det har gavnet – men blot som 
et forsøg på også at afsøge medaljens nødvendige bagside. 

Retorikken udadtil: Med kniven for egen strube 

Ikke blot i selve oplægget til Projekt Gadebørn - og til Storbypuljen – men også undervejs 
gennem, og efter, projektperioden, afhænger projekternes og de unges konkrete mulig-
heder i vid udstrækning af politiske styrkeforhold. Uden trægheden i en formidling gen-
nem et byrokratisk/professionelt system, og med den permanente omstillingsparathed, 
som responsiviteten overfor de unge forudsætter, så må Projekt Gadebørn løbende ar-
bejde med at sikre det politiske grundlag for sit virke. Dette politiske grundlag forudsætter 
langt hen ad vejen, at ‘gadebørnene’ (hhv. de unge misbrugere, de prostituerede, an-
dengenerations-indvandrerne osv.) andetgøres som socialpolitiske problemer, som der 
skal særlige projekter med særlige metoder til at løse. Projekt Gadebørns projekter bi-
drager selv til en sådan andetgørelse i deres politiske virke. I analysen af dette politiske 
virke vil jeg i dette afsnit undersøge Projekt Gadebørns fremtræden med sine erfaringer 
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som retorik, dvs. med fokus på, hvad den afstedkommer, snarere end på dens sand-
hedsværdi122. 

Den konkrete strategi har været meget forskellig i de to projekter, både hvad angår ar-
gumenterne og i hvilke sammenhænge de har været fremført, fordi de taler fra to meget 
forskellige slags positioner som hhv. selvhjælpsorganisation og professionel indsats.  

Tjek-Punkts oplysningsvirksomhed og deltagelse i faglige sammenhænge har i vid ud-
strækning rettet sig mod at afdramatisere gadebørnsproblemet hvad angår de unges an-
tal. Gang på gang har repræsentanter fra Tjek-Punkt således talt imod en populær ten-
dens til hvad de har ment var en overdreven antagelse om antallet af især unge misbru-
gere. Med denne argumentation har Tjek-Punkt levet op til sin rolle som nøgtern profes-
sionel instans, der samtidig har følingen med de unge - det sociale systems spejderkorps 
(se s. 92). Det er naturligvis i sig selv en politisk styrkeposition, ihvertfald sålænge der 
findes socialpolitiske røster, der alarmerer.  

Samtidig har Tjek-Punkt lagt en afgørende vægt på at formidle et billede af de unge, og 
ikke mindst deres relationer til det sociale system, som stærkt problemfyldte. Udgangs-
punktet er netop, at når Tjek-Punkt er på banen, så taler vi om en meget lille gruppe af 
meget hårdt belastede unge. Samtidig med, at Tjek-Punkt formidler en forståelse af disse 
unge, så formidles et billede af, at en sådan forståelse netop forudsætter Tjek-Punkt, 
eller, mere præcist, den forudsætter den vilje til dialog og konkrethed, som udmærker 
Tjek-Punkt. Argumentet sigter altså på en nødvendig udvikling af det sociale system, 
men i lyset af, hvor langt, det sociale system iøvrigt er fra at realisere idealet, så frem-
træder Tjek-Punkt som en uundværlig ekspertise overfor en så meget desto mere eks-
trem gruppe.  

Endvidere begrundes nødvendigheden af den dialogiske pædagogik ofte i de særlige 
vanskeligheder, som denne lille esktreme gruppe har, f.eks. med at indgå i faste aktivi-
tetsprogrammer. Dermed understøttes for det første en forestilling om, at der måske er 
en mere direkte og samtidig mere moderne og brugerorienteret løsning af de problemer, 
som kommer så voldsomt tilsyne i den socialpolitiske debat, end den udbygning eller ud-
vikling af de etablerede institutioner, der fremstår som det – næsten håbløse – alternativ. 
Denne mere direkte løsningsvej forudsætter, at en lille (økonomisk overkommelig) grup-
pe unge er udskilt på forhånd som ‘værstinger’.  

For det andet bliver brugernes afvigelse/idiosynkrasi i temmelig direkte forstand et hoved-
argument for den selvsamme pædagogiske tilgang, som skulle muliggøre dens overskri-
delse. Det ser umiddelbart helt naturligt ud, men det rummer ikke-naturlige forudsætnin-
ger: At målgruppen er ubevægelig, mens individerne bevæges; og at pædagogikken be-
grundes mere i målgruppens problemtilstand end i det, som dens medlemmer skal inte-
greres i. Man kunne også tværtimod, som i Projekt Gadebørns oprindelige problembe-
stemmelse, henvise til, at en dialogisk pædagogik svarer til ungdommens almene behov. 

Sjakkets retorik præges mere af projektets anerkendelse som repræsentant for de unge, 
som selvhjælpsorganisation og som aktør blandt de unge. Sjakket bliver i det sociale sys-
tem hørt, ikke så meget for sine troværdige professionelle vurderinger af en given mål-
gruppe, som for sin tolkning af de unges opfattelser og for sine meldinger om endnu u-
                                            
122 Således vil en del af de argumenter, som jeg her diskuterer som taktisk retorik, også være at finde i en 
eller anden form i denne bog. At de er gode eller sande ændrer ikke ved, at de har en retorisk effekt, der 
kan være problematisk (eller på anden måde interessant). 
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kendte, potentielle målgrupper. Den rolle modsvarer Sjakkets grundlæggelse som selv-
hjælpsorganisation, og den betyder at Sjakkets ytringer om ‘gadebørn’ må vurderes på 
en anden baggrund end Tjek-Punkts. Sjakkets retorik etablerer – især ved begyndelsen 
af projektperioden – en selvbevidsthed som gadebørn, dvs. den sikrer ikke anerkendelse 
for en professionel indsats med henvisning til gadebørn, men for gadebørnene selv, hhv. 
for deres repræsentanter. Anerkendelsen forudsætter imidlertid alligevel, at de unge 
fremstilles / fremstiller sig som værstinger. Og helt parallelt med Tjek-Punkt udpeger 
Sjakket det sociale systems uformåen på en måde, som på én gang hævder Sjakkets 
domæne og andetgør de unge. 

Effekten af denne retorik er, at de unge skaffer projekterne politisk velvilje ved at holde 
kniven til egen strube. Begge projekterne er afhængige af at kunne møde de unge, hvor 
de er, men også af, at de er et sted hvor de udgør et problem; og projekternes realisering 
af den konkrete målgruppes princip afhænger desuden af, at dette problem til stadighed 
nyformuleres, enten i form af nye ungdomsgrupper eller nye problemdimensioner. Det 
var ikke tilfældigt, at Sjakket på næsten hvert eneste bestyrelsesmøde i Sjakkets Aktivi-
tetscenter pegede på nye vidnesbyrd om, at situationen på Blågårds Plads var på vej til 
at eksplodere, eller at Tjek-Punkt ligeså ofte kunne pege på ekstreme enkeltsager, som 
dokumenterede omfanget af de unges vanskeligheder og systemets afmagt. 

I et bredere socialpolitisk perspektiv har Projekt Gadebørn på denne måde uundgåeligt 
bidraget til den fokusering på ‘værstingerne’, som gør det sværere at få øje på de forhold, 
der forbinder dem med os andre. Det er tydeligst i Socialministeriets projektoplæg og i 
Tjek-Punkts målgruppebestemmelse, mens det til gengæld er blevet mest aktivt modvir-
ket gennem forsøget (især på foranledning af Socialdirektoratet) på at indlejre Projekt 
Gadebørn i en generel ungdomspolitik, og gennem Sjakkets lokalkulturelle organisations-
form. 

Men lad os se lidt nærmere på de måder, hvorpå dette forhold – som altså, igen, langtfra 
uden videre kan klandres Projekt Gadebørns aktører – har fået betydning i det konkrete 
pædagogiske arbejde. Jeg vil her fremhæve tre forhold, som er indbyrdes tæt forbundne:  

• Tjek-Punkts ‘dialog på nulpunktet’ 

• Begge projekters håndtering og refleksion af det pædagogiske dilemma omkring det at 
stille krav 

• Sjakkets organisering af en selvbevidsthed som udstødt 

Dialog på nulpunktet 

Det er en vigtig forudsætning for den dialog, som det er lykkedesTjek-Punkt at få i stand 
med de unge, at udgangspunktet er en illusionsløs accept af de unges reelle situation. 
De unge behøver her i mindre grad end de fleste andre steder forstille sig for at kunne få 
hjælp. Tjek-Punkts bestræbelse på at komme de unge i møde fører til, at de her endelig 
anerkendes som det, de ‘virkelig’ er: Gadebørn. Det er de unges identitet som gadebørn / 
heroinmisbrugere, som begrunder den konkrete relation til Tjek-Punkt (som træder i 
samme relation med en identitet som professionelle hjælpere). Samtidig er det imidlertid 
qua en almentmenneskelig identifikation, at den styrende dialog etableres. Med andre 
ord: Gadebørn er også (unge) mennesker; men gadebarnets liv er umenneskeligt. Det er 
med udgangspunkt i den samme almentmenneskelige identifikation, at Tjek-Punkts dia-
log efterhånden overgår fra et møde til en fælles indsats.  
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Men i dette punkt er det nu, paradoksalt nok, at Tjek-Punkt må sige stop. Fordi Tjek-
Punkt er bundet til en professionel hjælp til gadebørn, er enhver udvikling i den unges 
livssituation væk fra gadebarnslivet faktisk også en trussel mod den mellemmenneskeli-
ge relation, som i bedste fald har haft så stor en betydning for den unge. Den dialogiske 
pædagogik har i praksis meget trange kår, når det ikke længere er Tjek-Punkt selv, men 
mere generelt det sociale systems tilbud, der har rollen som den ‘voksne’ samtalepartner. 
For at kunne fastholde handlekraft og troværdighed i dette vanskelige punkt må Tjek-
Punkt, fremfor at tale med uld i munden på systemets vegne, udnytte sin position som 
selvejende udviklingsprojekt og videreføre samarbejdet med den unge, men nu i større 
eller mindre grad mod systemet. Tjek-Punkt bliver den unges advokat. I den kritiske posi-
tion overfor det sociale system er der altså ikke alene en mulighed for at få relationen 
begyndt (udfra, at Tjek-Punkt kan bruges af dem, der ellers er i konflikt med systemet), 
men også for at fortsætte den. 

Tjek-Punkts unge brugere taler til os gennem den identifikation, der i alle tilfælde (som vi 
har adgang til) kommer i stand. Dens skarpe modsigelse til gadebarns- og misbrugslivets 
idiosynkrasi (se s. 283) er ved ‘nulpunktet’ et løfte om en udvikling. Gadebørn er også 
mennesker, og vi kender misbrugslivets overfladiske rationalitet, selvom vi endnu ikke 
helt ved hvordan det hænger sammen for den unge. De unge ved det heller ikke. I vores 
sprog ser de sig selv udefra og undres med os – for så vidt de overhovedet anerkender 
modsigelsen. Men på dette punkt er den professionelle illusionsløshed et frugtbart grund-
lag for kontakten med den unge. Som forholdet udvikles, træder ‘illusionerne’ (dvs. at det 
hele kun er meningsfuldt fordi ‘ingen er håbløs’) imidlertid mere tydeligt frem, samtidig 
med, at de bliver mere problematiske, fordi situationens håbløshed toner frem. Håbet må 
i stigende grad funderes i Tjek-Punkts advokatrolle. 

Hvad er det nu i denne situation, der afgør, om den dialogiske relation til den unge skal 
fortsættes på forandrede præmisser (hvor ikke kun gadebørn og pædagoger er menne-
sker) – eller prisgives til fordel for Tjek-Punkts ‘egentlige opgave’? I advokatrollen er Tjek-
Punkts professionalisme prekær og konfliktfyldt, mens den på ‘nulpunktet’, hvor illusion-
sløsheden og kendskabet til ‘gadebørn’ er en værdifuld åbning for den unge og samtidig 
en udvidelse af det sociale systems virkefelt, har alle vinde i ryggen. De forud-
programmerede vanskeligheder i samarbejdsfladen mod det sociale system står altså 
her på den ene side, og guleroden i ‘værstingernes socialpolitik’ på den anden. Disse 
styrkeforhold er med til at fastholde Tjek-Punkts rum, og dets dialog med de unge, på 
‘nulpunktet’. 

De pædagogiske krav og deres refleksion 

I både Sjakket og Tjek-Punkt har bestræbelsen på at møde de unge, hvor de er, og dér 
yde omsorg uden straks at stille krav – i hvert fald ikke i samme omfang som ellers – 
medført, at den grundlæggende pædagogiske problemstilling om forholdet mellem sam-
fundets krav og hensynet til den/de enkelte har stillet sig på nye måder.  

Det er ikke svært at finde eksempler på, at man i projekterne har diskuteret problemet 
direkte – som et spørgsmål om ‘regler’, om at ‘sætte grænser’ m.v. (se s. 84, s. 175 og s. 
197). Uanset hvor konkret, tilgangen til de unge er, vil man støde på problemer, der kal-
der på en almen refleksion af grænserne for, hvad man vil være med til. Udleverer Tjek-
Punkt sølvpapir til heroinrygning? Kan Sjakket rumme en ressourceperson, som også 
sælger hash til ‘sine’ unge? At sådanne problemer overhovedet opstår, og ikke på for-
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hånd er forebygget gennem klare regler, visitationskriterier osv., har jeg allerede flere 
steder forsvaret som uundgåeligt, ligesom jeg har gengivet mit indtryk af, at projekterne 
trækker ‘den rigtige vej’, og at dét netop er muligt fordi man på denne måde har fået en 
relevant pædagogisk problematik indenfor rækkevidde. 

På et dybere plan har der imidlertid også været en tendens til, at denne bevægelse hen-
imod de unges præmisser har fulgtes med en uklarhed eller manglende opmærksomhed 
på projekternes egne præmisser, og de almene målsætninger og værdier, som de repræ-
senterer.  Det har således næsten hele vejen igennem været mit standpunkt i diskussio-
nen med Projekt Gadebørns aktører at pege på de grundpræmisser ved projekterne, 
som rækker udover selve det at være konkret og imødekommende overfor de unge – 
nemlig i skikkelse af Tjek-Punkts systemkritiske humanisme og Sjakkets lokalkulturelle 
organisation. Overfor disse hypoteser har projektfolkene selv stået på et socialpolitisk 
minimumsgrundlag, og defineret sig ved hhv. en almen socialfaglig professionalisme og 
en ung-til-ung hjælpe-organisation. Formentlig fordi disse versioner sikrer den bredeste 
‘hvervning’ af interesser bag arbejdet. Sagt på en anden måde er det selv en side ved 
Projekt Gadebørns socialpolitiske opportunisme, at dets ideologier kun formuleres i brud-
stykker, også i den positive forstand, at en ideologisk vaghed – en ‘fordomsfrihed' – sikrer 
bevægelighed. Men de ideologiske brudstykker, som får mest vind i sejlene, er netop 
dem, der begrundes i ‘værstingerne’ snarere end i det, de skal inddrages i. 

Måske har den samme ‘fordomsfrihed’ også gjort det sværere at udvikle egne, begrun-
dede pædagogiske tilgange til de nævnte (som nævnt i sig selv potentielt produktive) 
grænseproblemer. Der har løbende, både for nogle samarbejdspartnere (tydeligst), og for 
projektfolkene selv (mindst tydeligt), været et uklart grænseland mellem det fleksible og 
det såkaldt ‘uprofessionelle’, og det er svært at se, om de periodiske pendulsvingninger i 
håndteringen af problemerne er udtryk for ændringer i projekternes / de unges situation 
eller blot en slags cyklisk erfaringsdannelse. Tjek-Punkts medarbejdergruppe  har været 
spaltet mellem på den ene side en fælles ‘dygtighedsforestilling’ og en ‘miljøterapeutisk 
ambition’, og på den anden side jævnlige udbrud af gensidig faglig mistillid, der specielt 
har gået på grænsesætning og identifikation. Sjakkets konfliktskyhed været ligeså legen-
darisk som tilsyneladende upåvirkelig.  

Til en systematisk refleksion af disse problemer ville netop en almen forståelse af egne 
grundpræmisser være betydningsfuld. Ikke så meget i form af pædagogisk operationa-
liserede ‘norm- og værdisæt’ – for et sådant måtte netop skulle revideres ved integration 
af de udstødte – men i form af en mere udfoldet og mere eksplicit pædagogisk og social-
politisk strategi.  

Den nedbrydning af faglighed, som mange sætter i forbindelse med projektorganiseret, 
fællesfagligt eller frivilligt socialt arbejde, kan m.a.o. også sættes i forbindelse med ‘værs-
tingernes socialpolitik’. Det er ikke nødvendigvis de ændrede organisationsformer eller 
aktører i sig selv, men snarere bestemte ideologiske mekanismer, som hindrer kumuleret 
erfaringsdannelse, mekanismer som forskubber konkrethed til anti-universalisme og be-
vægelighed til relativisme. 

Selvhjælp og lokalkultur 

Som allerede nævnt er Sjakkets italesættelse af ‘værstinger’ speciel derved, at den i en 
vis udstrækning udgør en selvbevidsthed. Hvor Tjek-Punkts er en bastion for professio-
nalisme, er Sjakkets tværtimod tyngdepunkt i en ‘selvhjælp’.  
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Enhver lokalkulturel organisation, der opererer i eller overfor offentligt socialt arbejde, 
rummer en ideologisk betydningsfuld brudflade mellem de professionsbaserede faglige 
diskurser og lokalkulturens egne begreber om psykiske og sociale forhold. Jeg har tidli-
gere (Nissen, 1998d, og Nissen & Clausen 1997, især kap. 5) udførligt diskuteret denne 
problematik med grundlag i Bruger-Service, der som revalideringsprojekt søgte at hånd-
tere dette skisma ved at sætte parentes om psyko-sociale problemer for at modvirke 
stemplingsprocesser og skaffe plads til en ‘implicit pædagogik’. Sjakket repræsenterer en 
modsat strategi: At udbasunere de psyko-sociale problemkategorier og derved etablere 
et eksplicit socialpolitisk grundlag for den lokalkulturelle organisation.  

Selvhjælpsforholdet er en grundpille i lokalkulturen, men det ophæves og almengøres i 
fællesskabet. Det indgår i en almen etik (en ‘hippie-kultur’), som er grundlaget for Sjak-
kets evne til at rejse ressourcer og fastholde sin selvstændighed, og som også er forud-
sætningen for, at de givne problemkategorier (‘gadebørn’) kan overskrides. Den ideologi-
ske og kulturelle konstruktion af identitet rummer og benævner problemkategorien, men 
overskrider den samtidig. Derfor er ‘værstingernes socialpolitik’ et uhyre prekært problem 
i Sjakket, fordi den skubber i retning af at selvhjælpsforholdet og lokalkulturen skilles ad, 
hvorved også selve lokalkulturens grundlag rammes. 

En sammenligning med behandlingsstrategien i den såkaldte Minnesota-model kan her 
være nyttig (sml. i øvrigt Østergaard & Jønsson, 1998, Steffen, 1993, Bateson, 1972). 
Som en af den vestlige verdens mest udbredte og (i den forstand) succesrige institu-
tionaliserede selvhjælpsbevægelser er det nok værd at lægge mærke til dens grundtræk. 
Selvhjælpsbevægelsen Anonyme Alkoholikere – og senere Anonyme Narkomaner – er 
oprindeligt udviklet med grundlag i Oxford-bevægelsen, og har bevaret en række af væk-
kelsesbevægelsernes rituelle former og ideologiske indhold, selvom den også har ‘verds-
liggjort’ dem ved at indskrive dem i en moderne sundhedsdiskurs. For det første er en-
hver politisk eller kommerciel (~ verdslig) ambition bandlyst fra fællesskabet: Formålet er 
alene individets frelse. For det andet er den fundamentale aktivitet en sjælesorg, som 
fastholdes i en ritualiseret form ved hjælp af en Bog (de 12 trin). For det tredje er den 
centrale akse en relation mellem Gud (fællesskabet som den ‘højere magt’) og Synden i 
Kroppen (sygdommen ‘afhængighed’) – dvs. en fuldstændig (og til en vis grad bevidst) 
mystifikation og eviggørelse af såvel fælles som individuelle præmisser.  

Netop disse forskrifter forhindrer bevægelsen i at slå rod som egentlig lokalkultur. Der 
kan ikke udvikles en egentlig tilværelsesfortolkning og heller ikke forankres en levedygtig 
organisation, som organiserer et hverdagsliv. Bevægelsen begrænser sig til en ideologisk 
organisering af de enkelte medlemmers håndtering af på forhånd givne individuelle livs-
problemer. Som i alle selvhjælpsbevægelser er problem-kategorien uantastelig som indi-
viduel egenskab, fordi det er den, der definerer bevægelsen.  

Med problemkategorien fastskrives også rollestrukturen, defineret af de 12 trin og af for-
holdet hjælper/hjulpet – ikke blot i forholdet mellem deltagerne, men også i deres forhold 
til sig selv. Der sker altså en andetgørelse af selvet: Man lærer at se sig selv spaltet ab-
solut mellem ‘den afhængige’ og ‘den der vil hjælpe’, mellem sygt og raskt i sindet.  

Af samme grund er Minnesota-institutionerne heller ikke i egentlig forstand lokalkulturelle. 
Det er derimod professionelle organisationer, som udnytter AA-bevægelsernes ideologi i 
sin behandling. De rummer et spændingsforhold mellem medicinsk og psykologisk pro-
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fessionalisme på den ene side, og på den anden side de nævnte religiøse begreber, og i 
netop dette spændingsforhold fungerer de i vid udstrækning som totale institutioner123.  

Hvor både AA-bevægelsen og Minnesota-institutionerne altså ligner Sjakket derved, at 
de organiseres omkring problem-kategorien (afhængighed hhv. gadebørn), så består for-
skellen i Sjakkets lokalkulturelle organisation. Det er fordi selvhjælpsforholdet er forankret 
og omtolket, indarbejdet, udvidet osv. i en bredere kulturel og politisk sammenhæng, at 
Sjakkets unge ikke kun 'vækkes’ som selvbevidste gadebørn, men også som andet og 
mere, f.eks. som ‘deltager i Sjakket', som ‘hippie’, som ‘Ung på Pladsen’ eller hvad det 
nu er. Gadebørn er ikke blot også mennesker, men også disse slags mennesker. Denne 
bredere ideologiske identitetsdannelse afhænger så igen af de træk ved den lokal-
kulturelle organisation, der i særlig grad har betydning for de unges deltagelse og udvik-
ling som deltagere: Bevægeligheden i rollefordeling og i aktiviteter, og ideologiens evne 
til at rumme og almengøre psykosociale problemer.  

Alexandra og Sjakkets udstødte selvbevidsthed 

Et eksempel kan uddybe og konkretisere denne problematik. Udgangspunktet er et inter-
view en varm junidag i 1994 ude i gården bag Shoppen. Alexandra er 18 år og har alle-
rede en del erfaringer med Sjakket. Jeg har prøvet en tid at få fat i hende. Egentlig er 
hun 'udstationeret' i Økologiske Igangsættere's grønne café, og mit motiv er bl.a. at få 
noget at vide om samarbejdsforholdene mellem de to projekter. Men Alexandra er i prak-
sis ikke så meget i caféen. Jeg går flere gange forgæves, de tilstedeværende må tænke 
sig lidt om inden de husker hvem hun er. Til gengæld deltager hun meget aktivt i 'løjerne' 
da Sjakket i starten af juni laver Kend dine Pladser festival på Blågårds Plads, og dér 
lykkes det mig at praje hende.  

Nu viser hun sig at være et af de 'rigtige' gadebørn, og hun lægger ikke fingrene imellem 
når hun fortæller:  

Jeg boede selv på gaden inde på Vesterbro. Og var ret træt af junk og alt muligt, men har 
aldrig selv taget det, men min familie og min storebror gjorde så, ikke. Så blev jeg sendt på 
efterskole af- 

Hvad vil det sige at du boede på gaden? 

Jeg havde ikke nogen steder at bo, jeg kendte ikke nogen, hvor jeg kunne bo, jeg kendte ik-
ke Sjakket. Så jeg sov i opgangene osn., og rundt i gaderne - i sådan 3-4 år - og så hos 
veninder.  

I 3-4 år – sov du hos veninder osv.? 

Ja. Og rundt i gaden osn. 
                                            
123 Det ‘totale’ ved totale institutioner i Goffman'sk forstand forudsætter netop, at det er en absolut institu-
tionel magt, og ikke en almen ideologi, der realiserer en altomfattende og uimodsagt positionering af perso-
nen. Religionen reduceres til en pseudo-religion, fordi dens mystifikation af magtrelationer bliver situa-
tionsbundet og ikke transitiv. Det er Gud, som vi ser ham, ikke Gud i sig selv. Det samme gælder for de 
videnskabelige, faglige begreber: De kan tjene som ressourcer for den institutionelle magt, men aldrig 
anfægte den. Den totale magt opnås således ved at bruge konteksten (institutionen og de indsattes mangel 
på konkrete alternativer til den) til at relativere den ene side med den anden. Denne analyse er på sin vis 
den stik modsatte af Batesons (1972) indflydelsesrige tolkning af AA som en korrektion af den vestlige indi-
vidualistiske megalomani. Bateson's og AA's/NA's resultat bliver en cirkelbevægelse mellem to absolutter: 
Subjektets frie valg og den afhængighed, han vælger. Den spaltning tilslører, at der reelt finder det 
omvendte sted: Kollektivets skabelse af individets relative handleevne.  
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Det var fandme lang tid 

Jeg kendte jo ikke nogen steder hvor jeg skulle gå hen, og jeg gad ikke sådan nogle institu-
tioner, fordi dem har jeg boet så meget af på, så jeg var ret træt af det til sidst. Så jeg kom 
så på efterskole og mødte en pige, som kendte Sjakket. Og forklarede mig så, at det var et 
skide hyggeligt sted for gadebørn osn. Så jeg tænkte, - da stak jeg så af fra den dér efter-
skole og tog så til Nørrebro og ville se hvad det dér Sjakket så var. Og så kan jeg huske, at 
da jeg så kom derned, så sad folk sådan og hyggede, og der var aftensmad, og – jeg fandt 
så ud af at min storebror også kom dernede, fordi han så selv var gadebarn inden han døde, 
ikke. Og så begyndte jeg så at komme langsomt dernede, sådan lidt efterhånden, og så be-
gyndte jeg at lære folk at kende. De tog ufatteligt godt imod én dernede, ikke.  

Så jeg syntes det var sådan et hyggeligt sted at være. Så efterhånden som jeg kom mere og 
mere ind i det, og – de spurgte om hvad jeg havde lyst til, og om der var nogen ting, jeg 
havde lyst til at lave, og om der var noget, jeg virkelig havde – om jeg havde nogle drømme 
eller sådan eea. som jeg godt ku tænke mig at få i opfyldelse? Og der var det så jeg godt ku 
lide at lave mad, og lave sådan nogle ting med mad i det hele taget, ikke, og med børn osn.  
Så jeg kom så først over på Økologiske Igangsættere, dér. Nej, først Brugerservice, hvor jeg 
var derovre med en masse sandwich-boder, og det var sådan noget i starten -  

Men for Alexandra er det ikke så meget aktiviteterne, udstationeringerne, der betyder 
noget: 

Og så har jeg så været i Sjakket, bare rendt rundt derovre, og de har så hjulpet mig med de 
ting, jeg godt ku tænke mig, og – jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal sådan sige det, det er 
mange år og et stort begreb! Men Sjakket, det er mest det at man kommer og hygger og har 
det smadder sjovt med alle de andre. Er der noget, du skal have hjælp til, så går man over 
og snakker med sin kontaktperson, ikke. Der har jeg så Roslo og John Østergård. Og sådan 
noget, f.eks., jeg ikke havde mine forældre, da var de mine værger. Alt hvad der skulle skri-
ves under på papirer, og alt hvis der er sådan noget, der – nu har jeg lige været indlagt – og 
sådan nogle ting, alt hvad det angår, hvad forældre skal skrive under på, normalt, før jeg var 
18, det brugte jeg så Sjakket til, ikke. Fordi jeg ikke ku enes med dem 

Med dine forældre? 

Ja. Så er Sjakket faktisk, ligesom, Roslo og John er mine forældre, faktisk, fordi de har hjul-
pet mig i så lang tid med alt. (…) Hvis jeg så har haft et problem, så kommer jeg så over og 
snakker med dem, og så får jeg så hjælp til det. Det er også derfor jeg synes det er så rart 
at være her, fordi man kender næsten – men kender faktisk alle. Og så får jeg lommepenge, 
jo, i Sjakket, som de kalder det. 

Hvad vil det sige du får lommepenge? 

Jeg får en 50’er om dagen. Fordi at jeg bor på gaden nu, fordi jeg ikke har nogen lejlighed 
endnu. 

Altså dvs. du får bistandshjælp, eller hvad? 

Ja. Nu lige nu, det er første gang, jeg har fået det, her, for jeg får det hver uge, ikke om må-
neden. Så det er første gang jeg har fået det, her for 14 dage siden: Jeg har fået det 2 gan-
ge nu. Så har Sjakket så skaffet mig en lejlighed her fra den første af, i Baldersgade. Det er 
også sådan nogle ting, Sjakket hjælper med, ikke. De har også hjulpet mig med et værelse 
før, på noget der hedder Åboulevarden, det var sådan en Ungbo-, så jeg lige sku se hvordan 
det er at bo alene, ikke, først. Da jeg så var parat til at så få mit eget, så ville de så hjælpe 
mig med at få det, og det har jeg så fået. Alle sådan nogle praktiske ting, der er de smad-
dergode til at hjælpe, det har de i hvert fald været med mig.  

Mm. Hvad med de mere - følelsesmæssige ting osn.? 
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I Sjakket? 

Mm. Rådgivning? 

Altså der – John Østergård og Roslo, dem snakker jeg utrolig meget med, de ved faktisk 
næsten alt om mig. Og jeg så – hvis jeg f.eks., når jeg er ked af det, så kan jeg gå ind og 
snakke med John om - jeg ved ikke, altså, jeg føler jeg har kendt dem i ufatteligt mange år, 
fordi at man snakker så godt med dem, ikke. Det ved jeg ikke, altså, jeg fortæller dem alt, 
altså, snakker med dem når jeg – det er også de eneste to, jeg snakker med på den måde, 
ikke. Sådan, når der er noget. Sådan – det tog mig 1½ år, før jeg sådan rigtig kendte dem 
rigtig. Roslo, han har kun været min kontaktperson her i slutningen af det her år, eller i et år 
nu, har han sådan, et halvt år, har han været, men jeg har altid snakket meget med Roslo. 

Så det opstod af sig selv, mere eller mindre, at han blev kontaktperson? 

Ja. Fordi jeg snakkede så godt med ham. Så syntes de han sku være min kontaktperson. 

Men Alexandra kommer ikke bare i Sjakket for at få hjælp. Hun har et projekt, som hun 
gerne vil fortælle mig om. Det er hverken noget med mad eller børn: 

Jeg har gang i et projekt med Sjakket i øjeblikket, med en veninde som tager stoffer inde i 
gaden. Så fordi jeg selv har gået derinde i mange år, så jeg kender de ting derinde, ikke. Så 
er jeg så ved at have projekt angående med hende, - 

Altså en ny, der er på vej ind i Sjakket nu? 

Nej, hun er gammel Sjak-pige, hun er forsvundet fra Sjakket af, så Sjakket kan ikke rigtig få 
kontakt med hende, og hun vil ikke rigtig snakke med dem. Så den eneste måde så at hjæl-
pe hende på, det er så at jeg får fat i hende og snakker med hende, og så fortæller jeg så 
videre igennem Sjakket, og så – både, så får jeg hende væk inde fra gaden af, ikke. Så 
kommer jeg så højere og højere op på den måde, hvor jeg så arbejder med nogle ting for 
Sjakket, så er jeg ikke gadebarn mere på den måde, vel. Fordi jeg kender Sjakket så godt 
efterhånden- 

Det er så også en del af fidusen, det her med at man hjælper hinanden?  

Mm 

OK. Men kan du så beskrive – hende dér, den gamle veninde dér, hvad er det hun har be-
hov for, og hvad er det du gør for hende? 

Hun har altså behov for en masse gode venner, det vil jeg helt sikkert sige. Fordi – hun ry-
ger ud i det lort fordi hun ikke har nogen, hun har ikke nogen at snakke med, hun har kom-
met sammen med sin fyr for længe, og når man ikke – når man kommer sammen med sin 
fyr og ser ham hver dag, så mister man sine venner, ikke. Så til sidst, så havde hun kun 
ham, og de skændtes hver dag, og han begyndte på det dér dope. Så begyndte hun også. 
Og så løj hun lidt overfor mig i starten for at jeg ikke skulle opdage det, fordi hun ved jeg er 
dybt modstander af sådan noget. Så efterhånden fandt jeg så ud af det fordi jeg selv kender 
en masse stadigvæk – jeg kender stadig en masse mennesker derinde, ikke. Så jeg får så 
nogen kontakter at vide, om – hun er så røget ud, og at jeg egentlig skal til at tage fat i hen-
de, fordi det er ved at gå galt nu, ikke. Og det er så et projekt jeg har gang med nu. Jeg var 
også så derinde i går og lede efter hende. 

Men hvad gør du? Altså- 

Hvad gør jeg? 

Ja hvad gør du? Siden du har et projekt i gang, så ved jeg ikke om du – har planer, og- 

Ja. Jeg finder ud af hvad hun, - først finder jeg ud af hvad hun gør, hvad hun laver, så skal 
jeg finde ud af hvor langt hun er ude. Om hun trækker, om hun er til at redde, om hun skal 
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på eea. institution til afvænning, eller hvor slemt det er, ikke. Når jeg så har fundet ud af 
hvor slemt det er, så skal jeg så til at i gang med at høre hvad hun godt kan lide. Ligesom 
dengang hvad jeg godt ku lide, ikke. Fordi hvis hun nu laver noget sjovt, der virkelig interes-
serer hende, så tænker hun ikke så meget over dopen. Og så hver gang hun så sidder og 
keder sig, og det hele, det bare er noget lort, så begynder hun så at tænke på det dér igen, 
ikke. Fordi det sidder der jo stadig psykisk, selvom det er ude af kroppen, ikke. 

Så jeg skal så prøve – det jeg så skal i gang med nu, nu skal jeg først, nu har jeg fundet ud 
af hvor langt hun er ude, ikke. Nu skal jeg så til at have fat i hende og så få hende til at lave 
noget sjovt, eller jeg skal bare, jeg har tænkt mig at putte hende på en bondegård! 

Hvor langt er hun så ude? 

Hun er faktisk ret langt ude! 

Skelbækgade? 

Altså – hun er så langt ude, så jeg vil skyde på, at om 14 dage, så begynder hun at trække. 
Fordi hun er ved at være rimelig hooked på det, ikke. Og det er nok, for hun er ikke mere 
end 16-17 år, ikke, altså det er ikke særlig meget, vel, når man er på det dér, så derfor be-
kymrer jeg mig lidt om det, ikke. Og så får Sjakket en bondegård her på søndag, vi skal ud 
og kigge på. Der har jeg tænkt mig at tage hende med derud. Så skal hun så kigge på ste-
det, og så – sådan et sted man kan være og overnatte i nogle uger, hvis man har nogle pro-
blemer, ikke. Og der har jeg så tænkt mig at sætte hende ud, og så selv flytte derud i det 
stykke tid. Og så beskæftige mig med hende, ikke, lave en masse sjove ting med hende 
derude. Fordi hun har bedt om min hjælp to gange, ikke. Fordi hun så er en gammel venin-
de. Så det er så det jeg har tænkt mig at gøre nu. Altså – det er bare sådan lidt sjovt at tæn-
ke på, fordi jeg har selv været det samme igennem – jeg har bare ikke taget stoffer. (Råber 
til en anden: Steffen leder efter dig!) Øhm - det er sjovt, fordi jeg har selv haft det samme i 
gang, da jeg gik inde i gaden, da var der nogle andre der havde nogle projekter med mig, 
med at få mig væk derinde fra, selvom jeg ikke tog stoffer. Og det samme gør jeg nu 

Her fra Sjakket også? 

Ja. Og det samme gør jeg nu med at få hende væk derindefra. Fordi: Jeg har så fået nogle 
øjne op for at det egentlig er noget lort derinde, ikke. Og det skal jeg så til at lukke hendes 
øjne op for nu, ikke, at hun også kommer til at synes det er noget lort.  

Hvis nu – jeg tror det er meget fornuftigt, den plan. Det ved jeg ikke, jeg har ikke forstand på 
hende, vel, men det lyder sgu meget fornuftigt. Men jeg ved, at hvis nu – at jeg havde været 
en af mine mange tidligere kolleger blandt narkobehandlerne, f.eks., ikke, så ville de nok si-
ge: “Ja, men øh, der er jo også nok nogle dybere psykologiske problemer osn., hos hende 
din veninde dér –  

Nej,- 

-det lyder usandsynligt, at det bare er sådan noget med, at hun keder sig osn.” 

Jo, fordi det startede jo egentlig med, at hende og hendes veninde, de syntes det var meget 
sjovt, og de havde egentlig lige lyst til at prøve det, ikke, fordi nu havde de set så mange, 
der syntes, der havde det skide sjovt, og hendes fyr syntes det var en fed følelse, ikke. Så 
de havde bare lige lyst til at prøve, ikke. Og så havde de prøvet én gang, og “det var egent-
lig skide sjovt, det må vi prøve en gang til”: Vups, så er du nede i det, og så er det ikke sjovt 
længere, vel. Så er du lige pludselig afhængig uden du selv opdager det! Og så lige pludse-
lig, så er det bare farligt, altså. Og hun er egentlig ret stærk, i sig selv, min veninde – fordi 
jeg har kendt hende i mange år, ikke – og jeg ved, hun har en stærk psyke, så derfor ved 
jeg også godt sagtens hun kan komme ud af det. Hun skal bare have en god veninde, ikke.  

Så du tror ikke, der er nogen, på den måde, større psykiske problemer, og- 
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Altså, institutioner- 

-ting fra barndommen, og institutioner osn.? 

-institutioner og hende, det ville være fuldkommen godnat! Hun ville bare stikke af! Alle jun-
kier er ufatteligt snue hvad institutioner angår. Når de skal op og hente penge osn., de ved 
lige nøjagtigt hvordan de skal dreje dem rundt om fingeren, fordi jeg har selv har lavet så 
meget med dem, jeg ved, - har set hvordan de selv har gjort, ikke. Så ryger de et par enkel-
te hvæs, og så har de det godt, og så kan du ikke se det på øjnene, og så går de op, og så: 
“Jamen jeg har det fint, og duttedu”, og så får de penge, og så går de igen, og så går de ud 
og køber noget dope, ikke. Sådan er det altid! Det er også derfor jeg siger, hun skal ud på 
landet! Hvor der ikke er noget! Så har hun ikke nogen muligheder for at få noget.  

Hvor er det henne, på landet? 

Det er jeg ikke helt klar over endnu, men jeg ved det er ret langt ude, jeg har snakket med 
nogle fra rådgivningsgruppen i går om det. Det var meningen jeg ville have taget hende ned 
i min egen lejlighed, fordi når hun er sammen med mig, når jeg ser på hende 24 timer i døg-
net, så ved hun godt, så får hun ikke nogen muligheder for at røre det, for hun får ikke lov til 
mig af det. Altså, hun kan bi-, råbe og skrige ad mig, hun kan slå mig, hun får ikke lov allige-
vel. Jeg holder pisse meget af hende, og jeg ønsker ikke hun kommer derud, for at jeg selv 
ved hvad det er for noget, ikke. Det ender med til sidst, at så er der ikke nogen der gider 
snakke med hende, og så bor hun rundt i gaden, og bor rundt hos dope-negrene, for det 
gjorde jeg, ikke, sammen med min storebror. Og det er ikke særlig behageligt, det skal hun 
ikke opleve. 

Dope-negrene? 

Ja, det er jo dem der sælger dope derinde (en gruppe afrikanere, MN). De har jo så deres 
lejlighed, hvor de bor i flok, faktisk. Og så – det sted hvor jeg boede, der stak de og røg i 
samme værelse, fordi der var kun en 1-værelses. Så de sad rundt i hjørnet, og jeg havde 
min madras ovre i hjørnet, ikke. Det er ikke særlig behageligt at kigge på, altså. Men OK, nu 
hun – jeg røg det jo ikke, så derfor så jeg anderledes på det, ikke. Så ved jeg, så vil hun ba-
re sidde ovre i hjørnet sammen med dem og så ryge, ikke, altså. Så bare ryge og ryge, og 
så får du flere og flere gæld’er, og – hos de der negre dér – og så skal du til at trække for 
det, og du får problemer om det, fordi: Du skal jo have mere og mere, ikke? Og det er altså 
ikke nok med 500 om ugen, som hun får af Døgnkontakten, til at få stoffer for, vel, altså det 
er jo trods alt dyrt, ikke. For en nybegynder kan du blive skæv af 100 kr., og så når du ikke 
er nybegynder mere, så skal du helt op på 300, ikke. Og der er du allerede over halvdelen af 
lommepengene, på én gang, altså – og det er bare kun én dag, ikke. Så kan du godt se 
hvor hurtigt det runder op.  

Ja. Man kan godt bruge 1000 kr. om dagen 

Sagtens!  

Det har jeg hørt nede i Tjek-Punkt en del af,- 

Kender du så også Morten og Flemming? 

Jaja 

Dem kender jeg også, de er smaddersøde! De har også været mine gamle kontaktpersoner 
på Døgnkontakten.  

Du har også været på Døgnkontakten? 

Ja. Det var dér jeg kom hen af Sjakket først, jeg blev sendt hen,- 

Har Sjakket sendt dig hen i Døgnkontakten? 
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Ja, allerførst. Fordi at øh, min sag var lidt større end de kunne klare, også angående- 

Hvorfor? Hvad var det der var stort ved dig? 

Det var at jeg har jo boet på mange, jeg har boet på sådan en ungdomspension, og jeg har 
boet på flere efterskoler, og -–min far vidste ikke hvad jeg lavede! Og jeg boede jo inde i 
Istedgade, og det brudt de sig ikke særlig meget om. Og så fordi at jeg altid har passet mig 
selv som jeg havde lyst til. Der var ikke nogen, der fortalte mig, heller ikke da jeg var helt 
mindre, hvad jeg skulle, vel. Min far og mig har aldrig snakket sammen, så selvom da jeg 
var 8 år ku jeg komme hjem klokken… 3 om natten hvis jeg havde lyst, ikke. Startede med 
at ryge hash da jeg var 12 år. Det, i det kvarter hvor jeg boede. Så – så jeg har egentlig altid 
klaret mig selv fuldstændig, jeg hadet bare forældre og institutioner, og – i det hele taget alle 
dem, der sagde hvad jeg skulle. 

Selvhjælpsforholdet og den dertil hørende selvbevidsthed som gadebarn opnår en re-fra-
ming, indrammes i en bredere selvbevidsthed, når Alexandra på Sjakkets vegne forhol-
der sig til ‘gadebørn’, på én gang identificerende og distancerende.  

Men det forudsætter, at Sjakket er andet og mere end et forhold til ‘gadebørn’. Det er 
afgørende, at Alexandra ikke kun har sit projekt med at hjælpe veninden, men også del-
tager i f.eks. Kend din Plads festivalen og andre aktiviteter, der bærer et bredere me-
ningsindhold, og at Alexandra kan tolke også sit ‘veninde-projekt’ ind i denne bredere 
ramme. Og ligesom det gælder den dialogiske pædagogiks responsivitet, er en sådan 
ind-tolkning eller re-framing først og fremmest et praktisk spørgsmål. Hvis ressourceper-
sonernes hjælp til Alexandras projekt bliver en ekstra indsats ved siden af det, Sjakket i 
sig selv er, en indsats, der tager energien fra aktivitetsprojekterne; hvis Alexandra ikke 
kan tage veninden med til Kend din Plads festivalen eller andre aktiviteter i Sjakket; og 
hvis det hus på landet, som Alexandra tænker på, kun bliver et døgnophold for misbruge-
re, og ikke Sjakkets landsted med økologisk landbrug og andre kulturelle kvaliteter – så 
er Alexandras hjælp-som-selvhjælp ikke reelt så forskellig fra NA’s. Så er der f.eks. ikke 
noget i Sjakket, som Alexandra kan bruge til at lægge substans og mening i hvad det vil 
sige at ‘have noget sjovt at tage sig til’. 

Netop her var et skisma for Sjakket. Eksemplet med Alexandra er valgt, fordi det netop 
blev tydeligere henover projektperioden, at selvhjælpsforholdet omkring stofmisbrug blev 
spaltet ud af Sjakkets virkefelt. Man udviklede et samarbejde med NA, afviklede det store 
arbejde med Vesterbromisbrugerne og (ikke mindst) med ‘deres’ institutioner – i høj grad 
netop fordi dette arbejde blev så adskilt fra det øvrige og dermed så ressourcekrævende 
– og lancerede i stedet anti-junk-kampagner, der mobiliserede omkring en absolut af-
standtagen til ‘hårde stoffer’ (No Hope With Dope). Her skete på to måder en andetgø-
relse: Dels blev selvhjælpsforholdet udspaltet fra lokalkulturen, hvilket medførte at det (i 
skikkelse af NA) blev organiseret omkring en andetgørelse af selvet. Og dels blev brug af 
‘hårde stoffer’ / ‘dope’ udskilt og andetgjort.  

Andetgørelsen af misbrugerne – som velafgrænset og fast problemkategori – kan igen 
ses som et vigtigt skridt i retning af, at det eksplicitte socialpolitiske grundlag, det genera-
liserede selvhjælpsforhold, gradvist fortoner sig i Sjakket som grundlag for dets lokal-
kultur.  

Hele denne historie fremtræder umiddelbart som en egen, indre logik i forholdet mellem 
Sjakket og det konkrete problemfelt, som misbruget/misbrugerne udgør. Som jeg allere-
de har skrevet mange steder, kan Sjakkets ressourcepersoner naturligvis ikke egenhæn-
digt ophæve en spaltning, som dybtgående organiserer det sociale system og måske 
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generelt moderne menneskers forhold til rusmidler. Når jeg alligevel sætter hele denne 
udvikling i forbindelse med presset fra ‘værstingernes socialpolitik’, så er det fordi dra-
maets højdepunkter udspiller sig i netop den periode, hvor Sjakket havde mest brug for 
at profilere sig udadtil med værstingernes kniv for egen strube. Hvor frustrationerne med 
narkobehandling og konflikten mellem ‘hashhoveder’ og ‘småpædagoger’ afløses af en 
satsning på ungdomsgrupperne på Indre Nørrebro, der så igen fraspaltes, i form af ‘Bulls 
Eyes’, ‘Ung i Parken’, ‘Lommepengeprojektet’ og senere ‘De Vilde Unge’ (se kap. 3.4.3 
og 3.4.4). M.a.o. var den fuldbyrdede udskillelse af misbrugsproblematikken fra dette 
synspunkt et nødvendigt led i Sjakkets strategiske profilering. 

Med ungdomsgrupperne på Blågårds Plads havde Sjakket fundet en anden slags 
‘værstinger’ at repræsentere. De var politisk bedre, fordi de opererede på Direktoratets 6. 
kontors område, og de var mere medieegnede, bl.a. fordi de overlappede mere med den 
fashionable ‘værstinger’-gruppe ‘andengenerationsindvandrerne’. Men de nødvendig-
gjorde en helt anden organisationsform. Sjakkets generelle fælles identitet, legemliggjort i 
periodiske store aktiviteter, i Fællesmøder og i Sjakkets ‘sted' (‘56’ og siden Fabrikken), 
var hele tiden svær at knytte til disse nye målgruppers aktivitetsprojekter som form for 
deres lokalkulturelle almengørelse.  

Med fraspaltningen af ‘De Vilde Unge’ er denne nye organisationsform måske blevet til, i 
første omgang som et slags Sjakkets Aktivitetscenter uden ‘hovede’. Om denne organi-
sationsform så, på anden vis, muliggør en lokalkulturel organisering (som Søren Magnus-
sen hævder), har jeg ikke forudsætninger for at vurdere.  

Men Sjakket selv har i høj grad lidt under, at det har været svært at finde afløsere, både 
for de (i Sjakkets sammenhæng) klassiske gadebørn, som den almene problemkategori, 
Sjakket kunne grundlægge en lokalkultur på at fortolke og overskride, og for Indre Nørre-
bros ungdomsgrupper, som lokalkulturens lokalt forankrede bindeled.  



 

PROJEKT- 
IDENTITET 

KONKRET 
MÅLGRUPPE  

SOCIALE SYSTEM: 
Muligheder/barrierer 

4.4. Brobygning 
Brobygning mellem gadebørnene og det sociale system kommer på tale, fordi de to par-
ter ikke i tilstrækkelig grad er i kontakt med hinanden. Umiddelbart realiseres en sådan 
brobygning ved, at de unge opsøges, der formidles eller genetableres en kontakt til det 
sociale system, der mægles i konflikter og søges nye løsningsveje, og der støttes op om 
en evt. etableret kontakt. Således betragtet er brobygning først og fremmest en ny prak-
tisk opgave, der føjer sig ret uproblematisk til det sociale system som et ekstra led.  

Men i målsætningen om brobygning er der også en kritik og et forsøg på udvikling af det 
sociale system. Allerede i vægtningen af opsøgende arbejde og i organiseringen af ind-
satsen omkring en opfattelse af den unge som dialogpartner ligger, som jeg har diskute-
ret i forrige kapitel, en principiel nyskabelse, som (potentielt) har omfattende konsekven-
ser for hele det sociale system. Dertil kommer, at når der tales om brobygning, er det 
underforstået, at problemet med den manglende kontakt har to sider. Arbejdet med bro-
bygning er således et arbejde, som i princippet udfoldes med ikke én, men to slags bru-
ger- eller mål-grupper: Nemlig dels de unge og dels de personer, instanser og institu-
tioner i det sociale system, som kan eller burde kunne hjælpe dem.  

Den praktiske kontaktformidling og det systemkritiske udviklingsarbejde hænger tæt 
sammen, fordi de giver hinanden troværdighed. Uden et ærligt reformarbejde i det socia-
le system ville det være vanskeligt at fastholde rollen som de unges advokat i de ofte 
stærkt konfliktfyldte sager. Og uden den praktiske kontaktformidling ville reformarbejdet 
miste sin substans. 

Dette forhold får en særlig betydning i 
kraft af Projekt Gadebørns konkrete og 
dynamiske målgruppebegreb. Målgrup-
pen er ikke defineret som noget i sig 
selv, men i sit (problematiske) forhold til 
det sociale system. Uanset, om det er de i 
positiv forstand konkrete grupper af unge 
eller de andetgjorte ‘værstinger’, eller begge 
dele, der i praksis dominerer, så er der et 
gensidigt forudsætningsforhold mellem mål-
gruppen, projektets egen identitet, og det so-
ciale system, sådan som det opfattes med 
muligheder og barrierer. 

Jeg opfatter primært brobygning i Projekt 
Gadebørn udfra perspektivet om dette gen-
sidige forudsætningsforhold. Dette perspektiv udgør et alternativ til at beskrive bro-
bygning som en abstrakt målgruppes flow igennem nogle trin i et institutionelt forløb: 
Først opsøgende arbejde, dernæst en dialogisk eller deltagelsesorienteret pædagogisk 
relation (præget af omsorg og accept), og endelig følgeskab og formidling til det sociale 
system. Jeg vil i dette kapitel søge at argumentere for dette alternativ ved først at disku-
tere Projekt Gadebørns erfaringer i netop dette flow og pege på de indre modsigelser i 
denne forståelsesmodel. Dernæst vil jeg udfolde mit alternativ, som først og fremmest er 
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inspireret af den franske videnskabsteoretiker Bruno Latours begreb om hvervning (ali-
gnment, se Latour, 1987). Kort fortalt er pointen den, at Projekt Gadebørns brobygning 
ikke blot var en etablering af forbindelsen mellem to punkter, men udvikling og styrkelse 
af hele netværker af forbindelser; og at de punkter, der skulle forbindes, ikke blot var ak-
tører med hver sine præmisser, men en lang række betingelser og diskursive elementer 
(målforestillinger, genstandsbestemmelser, metoder, ressourcer, miljøer, ansættel-
sesforhold, organisationsformer m.v.).  

4.4.1. Opsøgende arbejde 

Det opsøgende sociale arbejdes dilemma 

Opsøgende socialt arbejde er kun i ringe udstrækning etableret som systematisk profes-
sionelt begreb. De relativt få faglige referencer, som er indgået i (Lie, 1982, Hensen m.fl., 
1993) eller udgået fra (Døgnkontakten, 1992, Bechmann, Mørch & Nissen, 1993, Jørgen-
sen, m.fl., 1995, Andersen, 1996) Projekt Gadebørns netværk, er primært pragmatisk 
deskriptive, og hver for sig har de igen ret få faglige referencer. Generelt formidles det 
indtryk, at der er tale om et fagligt udviklingsarbejde på jomfrueligt land. 

Dennis & Monahan (1996) skriver tilsvarende om programmer for hjemløse i USA: 

“Deres klienter har afvist, eller er blevet afvist af, utallige psykiatriske eller andre foranstalt-
ninger. For et tiår siden var der kun en håndfuld opsøgende teams, og de arbejdede kun i 
de største metropoler. I dag har næsten enhver middelstor storby et eller flere opsøgende 
teams, som kører i busser, patruljerer til fods eller bemander butikker (drop-in centres), og 
tilbyder varme drikke og håndmadder, med henblik på at identificere mennesker i nød, en-
gagere dem i tillidsforhold og vurdere deres behov.” (s. 3) 

Dette opsøgende arbejde med hjemløse er fulgt i kølvandet på de- og om-institutiona-
liseringen, primært af psykiatrien. Hjemløsheden er blevet et påtrængende socialpolitisk 
problem i USA, ligesom gadebørn var (er?) det i Danmark i 1990'erne. 

Der er imidlertid ikke tale om, at opsøgende socialt arbejde er en helt ny forteelse, for 
forskellige former for udegående og/eller opsøgende socialt arbejde har været udført i 
hvert fald siden slutningen af forrige århundrede, og måske endnu længere tilbage (An-
dersen, 1996). Fænomenets nyhedskarakter hænger snarere sammen med, at professi-
onelt socialt arbejde i velfærdsstaten – ligesom psykiatrien – traditionelt har været og 
fortsat er altovervejende bundet til rammer, hvor de professionelle selv har kunnet sætte 
præmisserne, konkret i form af socialkontorer og institutioner. Professionalismen har så-
ledes været knyttet snævert til det forhold, at brugeren frivilligt og af egen drift beder om 
hjælp på givne præmisser, ligesom det gør sig gældende ved en kommerciel tjeneste-
ydelse (som f.eks. en privat lægelig konsultation). Fagligheden har her etableret sig på 
grundlag af idealforestillingen om en neutral ekspertise, under afstandtagen fra direkte 
udøvelse af magt eller kontrol, og helt frem til i dag har dette i høj grad været synonymt 
med ‘frivillig behandling’, dvs. en behandling, som brugeren tager initiativ til, og som (bl.a. 
derfor) finder sted på behandlernes præmisser.  

Som nævnt ovenfor, s. 235, bliver den moderne ‘medikalisering’, altså det at sygdoms-
begreber breder sig ud fra de professionelle domæner til hele samfundslivet, temmelig 
prekær for de professionelle, når de institutionelle rammer for fagligheden brydes op. 
Den i et historisk perspektiv særdeles ‘opsøgende’ tendens i professionelt socialt arbejde 
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(i bred forstand) forudsætter, at de professionelle kan opfattes ganske afgrænset og neu-
tralt som ‘tilbud’.  

Denne professionalismeforestilling har dog ikke præget velfærdsstatens institutioner som 
helhed i deres forhold til brugerne. I bredere forstand har det sociale systems klienter 
hele tiden været ‘opsøgt’ (dvs. henvist) af professionelle i andre velfærdsstatslige institu-
tioner, især skolen. Og det opsøgende sociale arbejde har for størstedelen været politiets 
domæne, hvis man ser på, hvem det er, der aktivt og udfarende har opsøgt sociale pro-
blemer, der ikke allerede var kendt og beskrevet. Det sociale systems professionalisme 
har således udmærket kunnet håndtere at indgå i en udfarende magtudøvelse og pro-
blembestemmelse på tværs af brugernes, når blot denne har været givet som ekstern 
præmis. M.a.o. har socialfagligheden udfoldet sig i et (dybest set illusorisk) instrumentelt 
rum mellem brugernes og det offentliges præmisser.  

Måske er det delvist i forlængelse af denne tradition, at også det opsøgende arbejde i 
Projekt Gadebørn er snævert knyttet til en forestilling om i en ny udstrækning at arbejde 
på de unges præmisser. Den omfattende tvang, som kendetegner de unges livssituation 
og også det offentliges forhold til de unge som helhed, indgår i Projekt Gadebørns arbej-
de som ekstern betingelse. Ved at skaffe sig et ekstra frirum og mulighed for et tillidsfor-
hold til de unge kan projekterne netop udfolde en pædagogisk faglighed. 

Men opsøgende socialt arbejde implicerer nødvendigvis, at socialarbejderne definerer, 
hvad det er, de opsøger, og hvorfor der skal tages initiativ til en sådan opsøgen uafhæn-
gigt af de potentielle brugeres egen umiddelbare problembestemmelse. Og denne pro-
blembestemmelse skal vel at mærke ikke blot realiseres generelt og abstrakt, men i helt 
konkrete situationer. Det sociale arbejdes relevans og udstrækning skal aktivt og på eget 
initiativ vurderes og forsvares, bl.a. overfor de implicerede mennesker. Det kræver en 
faglighed, der hviler på et andet og mere eksplicit værdi-orienteret grundlag end den in-
strumentelle og neutrale ekspertise, og netop hvad dette angår er den socialpolitiske op-
portunisme, brugerorienteringen og det dertil knyttede menneskesyn (med vægt på men-
nesket som dialogpartner) ikke i sig selv en løsning.  

Endvidere er selve ønsket om at definere sig ud af magtforholdet ikke i sig selv nok til at 
neutralisere det. Faktisk kan selve anvendelsen af omsorgsydelser på brugernes præ-
misser og endog den dialogiske pædagogik betragtes som en avanceret form for tvang. 
Lovell (1996, s. 151) diskuterer således tvang (coercion) indenfor rammerne af, hvad der 
kaldes ‘Aggressive Community Treatment’, som et kontinuum: 

Tvang →→→→ Frivillighed under tvang →→→→ Utilitær efterrettelighed →→→→ Overtalelse 

Pointen er, at omsorgsydelser – i en situation alment præget af nød – kan være så efter-
tragtelsesværdige, at de reelt realiserer en tvang til at indgå på behandlingens præmisser 
(utilitær efterrettelighed); og endvidere, at overtalelse, selvom det forudsætter en aner-
kendelse af brugerens selvstændighed og hviler på en grad af fælles værdigrundlag mel-
lem professionel og bruger, igen i kraft af behandlerens almene ressourcer og position, 
kan realisere den tvang, der af den ene eller den anden grund kan anses for nødvendig. 

Desuden peger Hopper (1996), ligesom Lovell, på, at det opsøgende arbejdes tvangs-
karakter må forstås udfra den generelle kontekst, som arbejdet indgår i. Når de styrende 
parametre i New Yorks slumkvarterer  er ønsket om at rydde op i de socialpolitisk an-
stødelige kvarterer (ligesom måske delvis på Vesterbro og Nørrebro?) samt udviklingen 
af det såkaldte 'manage care' – en mere præcis styring af ressourceforbrug udfra veldefi-
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nerede problemer og løsninger – så vil de konkrete opsøgende tiltag, uanset velmente 
forsøg på 'empowerment' i selve de pædagogiske principper, være tvangsprægede over-
for brugernes brogede miljøer og deres ofte meget komplekse og foranderlige præmis-
ser124.  

Når det opsøgende arbejde i Projekt Gadebørn skal vurderes udfra et metode-perspektiv, 
er dette dilemma mellem professionalisme, ideologi og magt i den styrende problem-
bestemmelse efter min opfattelse centralt. De to projekter har så vidt jeg kan se især 
håndteret det ved: 

• At bestemme målgruppen og dens problemer relativt i forhold til det eksisterende 
sociale systems rækkevidde, og at reflektere og anvende dette forhold i det opsø-
gende arbejde, hvilket indebærer at omdefinere professonalismen til en meta-
professionalisme  (især Tjek-Punkt) – og/eller 

• At grundlægge indsatsen på en (ideologisk) selvbevidsthed med basis udenfor det 
sociale system (Sjakket) 

Det relative giver sig selv derved, at Projekt Gadebørns opsøgende indsats – ligesom al 
anden – er begrundet i, at målet er at etablere kontakt til de unge, som aktuelt er udenfor 
systemets rækkevidde. At arbejde bevidst med dette forhold betyder at holde dets to si-
der for øje – de uanbringelige unge og de uanvendelige institutioner. Udover selve kon-
taktformidlingsarbejdet indgår her en bestemmelse af hele det sociale systems ydelsesni-
veau, som dels må være begrundet i et substantielt menneskesyn og socialpolitisk ideo-
logi – dvs. en opfattelse af, hvilke menneskelige behov, velfærdsstaten bør hjælpe med 
at opfylde – og dels forbinder dette grundlag med en kritisk vurdering af konkrete unges 
situation og den måde, som den håndteres af det sociale system og af de unge selv. Op-
søgende arbejde er altså i sin kerne at opsøge og definere problemer for det sociale sy-
stem. 

Sjakket har i kraft af sin lokalkulturelle organisationsform kunnet 'opsøge’ ved at mobilise-
re praktisk og ideologisk, sådan at en identitet som det (reformede) sociale systems op-
søgende forpost har kunnet kombineres med en identitet som en selvorganiseret bevæ-
gelse med socialpolitiske dimensioner. 'Mobilisering' forudsætter en særlig kombination 
af en selvorganisering og en slags 'avantgarde-position', som udgør en fortolkning af de 
unges interesser, men samtidig definerer en egen almen platform, der er parallel til og 
må ses i forhold til det sociale system125. 

De to projekter har således en socialpolitisk dimension tilfælles som – mere eller mindre 
erkendt og udfoldet – har dannet grundlag for det tværgående udviklingsarbejde i det 
                                            
124 Netop i forhold til Projekt Gadebørns konkrete og bevægelige målgruppebegreb kan vi se en markant 
forskel mellem det amerikanske kvalitetssikringskoncept 'manage care' og kvalitetsudvikling som tendens i 
den danske velfærdsstat. Manage care viser konsekvensen af en standardiseringstænkning på grundlag af 
et privatiseret hjælpesystem: De vare-former, som kvaliteten dér må indrammes i, står i temmelig absolut 
modsætning til en lokalt forankret socialpolitisk opportunisme i ovennævnte forstand. Den kontrast er 
væsentlig at holde fast i i en tid, hvor kvalitetsudvikling gradvist forvandles til udlicitering – herom mere i 
kap. 4.6. 
125 Tesen om Sjakkets politiske 'krop' er videreudviklet fra analysen af Ama'r Total Teater, sml. Bechmann, 
Mørch, Nissen m.fl. (1993, kap. 8). Logikken er i øvrigt ikke helt ulig den, som Lenin argumenterede med i 
"Hvad må der gøres?". Uden at overdrive de historiske paralleller kan jeg desuden pege på, at man godt 
kan forstå et politisk parti som mobiliserende fra en almenpolitisk platform defineret ved en reformeret (eller 
revolutioneret) stat (dvs. faktisk med grundlag i en interpellation fra en ikke-eksisterende stat!). 
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opsøgende arbejde med konkrete målgrupper af udsatte unge i Projekt Gadebørn. Dette 
fælles grundlag har, især i den sidste del af projektperioden, fremtrådt bl.a. i Styregrup-
pen som mulighed og perspektiv. 

Men lad os se lidt nærmere på de to meget forskellige måder, hvorpå de to projekter har 
udført opsøgende arbejde. Jeg begynder denne gang i Sjakket, det mest fremmedartede 
i forhold til de gængse professionelle forestillinger, for straks at introducere den bredere 
tilgang til problematikken, som efter min opfattelse er påkrævet.  

Sjakket – mobilisering og knopskydning 

Beskrivelsen af Sjakkets historie i kapitel 3.4. er på en måde én lang redegørelse for ud-
viklingen i Sjakkets opsøgende arbejde – for i Sjakkets tilfælde er sammenhængen mel-
lem projektets egen identitet og de målgrupper, som det opsøger, meget direkte, i form af 
dynamikken mellem spredning og samling i den lokalkulturelle organisation.  

Jeg håber også, at jeg i den beskrivelse har formidlet et indtryk af, at disse bevægelser i 
Sjakket var genstand for en løbende kvalificeret diskussion og i denne forstand var 'me-
todisk'. Men Sjakkets opsøgende arbejde var normalt ikke adskilt fra det øvrige arbejde 
på nogen klar måde. For at indfange det lidt mere præcist som metode i opsøgende so-
cialt arbejde med udsatte unge vil jeg derfor her prøve at trække nogle af hovedpointerne 
frem i generel form.  

Når man i Sjakket diskuterede opsøgende arbejde, rummede det i store træk disse 
aspekter: 

En analyse af målgruppen, især  
• dens kultur og aktiviteter,  
• dens sociale problemer, og  
• dens (potentielle) ressourcer/ ressourcepersoner.  

Disse sås konkret i forhold til de af Sjakkets deltagere, som  
• havde forbindelser til målgruppen, helst i form af en form for identifikation eller 

fælles tilhørsforhold, og / eller  
• kunne og ville sætte tid og kræfter af til at arbejde med dem 

Endvidere var analysen tæt sammenflettet med en handlingsrettet diskussion, som især 
tog hensyn til 

• mulige aktiviteter / samarbejdsprojekter 
• mulige alliancepartnere og andre ressourcer udenfor Sjakket 
• Sjakkets generelle strategi og identitet 

Sjakkets opsøgende arbejde rettede sig (som nævnt) mod konkrete ungdomsgrupper i 
konkrete miljøer. Der var – bortset fra et kortvarigt forsøg i vinteren 1992-93 (se s. 166) – 
aldrig tale om, at abstrakte målgrupper opsøgtes i abstrakt (geografisk) definerede områ-
der. Der var generelt ingen skarpt trukket grænse mellem et institutionelt rum og et terri-
torium udenfor. Når man var i Sjakket, så var man allerede inde i et af de nørrebro'ske 
ungdomsmiljøer. De steder, personer og begivenheder, som definerede målgrupper for 
opsøgende arbejde, var i almindelighed allerede 'kendt' via ungdomsmiljøernes 'naturlige' 
netværksforbindelser – som Sjakkets ressourcepersoner naturligvis også bevidst sørge-
de for at have personligt kendskab til (en livsstil/arbejdsfacon, der godt kan kaldes 'opsø-
gende'). 
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Af samme grund – og af stor vigtighed – var der heller ikke tale om, at de nævnte analy-
sepunkter var noget, som Sjakkets deltagere ’gennemgik’ forud for, at det konkrete ar-
bejde med de berørte ungdomsgrupper begyndte. Det var snarere aspekter ved de re-
fleksioner af det løbende arbejde, som blev fremprovokeret undervejs af den ene eller 
den anden grund, nok især i kontaktgrupperne. Dette princip var et af udtrykkene for 
Sjakkets 'socialpolitiske opportunisme', og således vigtigt for målet om inddragelsen af 
de unge i tilrettelæggelsen af arbejdet. I historien om 'Thorsgade'drengene' (s. 186 ff.) 
kommer princippet klart til udtryk i betydningen af begrebet 'troværdighed' i det opsøgen-
de arbejde. Hvor troværdighedsproblemet i den professionelle tradition – og for social-
kontorernes opsøgende medarbejdere –  handler om, at man må have noget parat at 
tilbyde for at gøre kontakten troværdig, så handler den i Sjakket om, at man må have 
etableret en seriøs dialog med de unge før man forhandler med det sociale system om, 
hvad de kan tilbydes. Forskellen er kort sagt mellem at repræsentere det sociale system 
eller de unge troværdigt. Derfor er der ikke kun tale om et opgør med en traditionel ratio-
nalistisk opfattelse af faserne i socialt arbejde – hvor kortlægning og planlægning kom-
mer før praksis og dialog – men også om konsekvenserne af, at Sjakket i sit opsøgende 
arbejde mobiliserer indefra, snarere end problembestemmer udefra.  

Den principielle metode i Sjakkets opsøgende arbejde kan kort beskrives som en mobili-
sering gennem organisatorisk og aktivitetsmæssig knopskydning under særlig hensynta-
gen til aktuelle og potentielle deltagere. Knopskydningsmetaforen skal henlede opmærk-
somheden, dels på den organisatoriske nydannelse, som enhver opsøgende aktivitet 
udgjorde, dels på dens 'organiske' karakter, dvs. dens kontinuitet med Sjakkets eksiste-
rende identitet, og (dermed) dens grundlag i Sjakkets reproduktion. Hensynet til aktuelle 
og potentielle deltagere udsprang af den lokalkulturelle organisations logik: Lyst-
princippet og den kulturelle identifikation (og dette hensyn sattes konkret i forhold til de 
øvrige nødvendige hensyn i feltet).  

Knopskydningsprincippet og nærheden mellem de aktuelle og potentielle deltagere er 
dermed også udtryk for, at det ovenfor omtalte grunddilemma i opsøgende arbejde om-
kring dets rammer og præmisser løses gennem konkrete kompromis' er, som er mulige 
fordi dets grundlag er ikke-institutionelt og ikke-professionelt. Disse kompromis'ers impli-
kationer for begge parter er i princippet bevægelige, og problematikken om Sjakkets 
spredning er netop udtryk for, at Sjakket kan miste sin identitet ved at knopskyde og der-
med forvandle sig i forskellige retninger. Men hvis vi for et øjeblik betragter denne proces 
ensidigt som de unges mobilisering til Sjakket – hvilket er realistisk i forhold til mange 
konkrete situationer, fordi Sjakket relativt typisk var langt stærkere end den enkelte ung-
domsgruppe – så kan vi beskrive en mobiliseringsproces med tre faser, der i det store 
hele fulgte efter hinanden i denne rækkefølge: 

• En aktivitetsmæssig mobilisering – de unge mobiliseres til deltagelse i eller samar-
bejde om helt konkrete aktiviteter  

• En ideologisk mobilisering (en interpellation) – de unge identificerer sig med Sjak-
kets lokalkulturelle ideologi og opfatter sig selv som målgruppeunge (f.eks. 'gade-
børn') 

• En organisatorisk mobilisering – de unge bliver deltagere i Sjakket 

Som beskrevet i kapitel 3.3.6. blev det andet trin af en del af de 'nye målgruppe-unge' fra 
1995 og frem delvist sprunget over, idet de unge f.eks. så personlige fordele i at lade sig 
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'indskrive' som 'brugere'. Nogle af disse unge udviklede den ideologiske identifikation 
efterfølgende. Men i forhold til andre må man sige, at Sjakkets opsøgende arbejde fik en 
principielt anden karakter, end det, som jeg i øvrigt beskriver her. Uden den ideologiske 
mobilisering var Sjakkets opsøgende arbejde 'blot' et veludviklet og moderne eksempel 
på aktivitetspædagogik anvendt i opsøgende socialt (ungdoms-) arbejde, som ligeså godt 
kunne være professionelt; og i disse tilfælde opstod da også de ovenfor nævnte problem-
stillinger om forholdet mellem det opsøgende arbejdes målrettede karakter og brugernes 
problembestemmelse. Mange af de nye målgruppeunge kunne ikke opfatte sig selv som 
'udsatte unge', 'gadebørn', eller bare 'rødder'. 

Omvendt var der naturligvis også mange unge, som via de aktiviteter, som Sjakket indgik 
i, blev mobiliseret i andre retninger, både organisatorisk og ideologisk. Mange af Sjakkets 
aktive samarbejdsflader havde denne karakter. Et Julemarked i Ungdomshuset kunne 
mobilisere til både Sjakket og Ungdomshuset; en grafittibod på Kend din Plads (sommer 
1994) til både Projekt X og Sjakket. I begge tilfælde er der ikke blot et aktivitetsmæssigt 
samarbejde, men også ideologiske berøringsflader – og forskelle.  

At den aktivitetsmæssige mobilisering normalt kom først betød ikke, at Sjakkets ideolo-
giske profil blev undermeldt. Som jeg allerede har beskrevet, så anvendte Sjakket også 
en slags ideologisk mobilisering som indfaldsvinkel til den aktivitetsmæssige. Det gjaldt 
især når man søgte at mobilisere til aktiviteter af politisk-kulturel karakter, f.eks. kam-
pagner som No Hope With Dope (i det daglige arbejde var 'mobiliseringsarbejdet' ikke så 
synligt for sig selv). Plakater, koncerter med indlagte taler, gadeteater m.v. anvendtes 
som blikfang, der lokkede til offentlige møder el.lign. Desuden var aktiviteterne i deres 
udformning, symbolsprog, titel eller på anden måde indholdsmæssigt relateret til Sjakket 
og til de sociale problemer, som definerede Sjakket. At en festival blev afholdt under 
navnet 'Don't Fight Party' var f.eks. måske ikke så afgørende for, hvad der konkret fore-
gik – og kunne måske ikke engang forhindre slagsmål! – men overskriften, som blev be-
grundet ved enhver given lejlighed, kunne alligevel fungere som identifikationssymbol og 
som markør for et 'dybere' niveau af deltagelse, som de unge kunne søge ind i, hvad en-
ten deres egne sociale problemer stod centralt heri eller ej. 

Pointen var typisk her, at de unge havde mulighed for at deltage på flere forskellige ni-
veauer hvad angik deres direkte identifikation eller konfrontation med sociale problemer. 
De kunne deltage uden overhovedet at (udadtil) relatere det til problemer; eller som ud-
tryk for en almen holdning til disse problemer; eller med et ønske om at hjælpe andre 
med problemerne; eller for at bearbejde problemerne som nogen, de her så at de selv 
havde tilfælles med andre. Typisk i et særdeles bevægeligt blandingsforhold, hvis finere 
nuancer kun de unge selv havde helt fornemmelse for – men som det også i høj grad var 
kunsten for Sjakkets ressourcepersoner at være opmærksom på (ved hjælp af 'følehorn-
sprincippet', sml.  Nissen & Clausen, 1997, kap. 7.1). 

Betragtet ungdomspædagogisk var disse manifestationer, aktiviteter m.v. vigtige berø-
ringsflader mellem ungdomskulturer og Sjakkets lokalkultur, og det særligt afgørende var 
Sjakkets evne til at anslå de kulturelle strenge, som de unge kunne identificere sig med. 
Betragtet som opsøgende socialt arbejde var det afgørende, at Sjakkets ideologiske 
identitet blev udtrykt, og at den på en relevant måde rummede et bud på socialpolitiske 
problemstillinger.  
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Lad os her opholde os lidt mere ved de sociale problemer, som Sjakket har mobiliseret 
omkring, fordi det er med dem, vi kan se det opsøgende arbejdes form som mobilisering 
indefra. Jeg vil her diskutere nogle af de tydelige markeringer, af hensyn til klarhed og 
dokumentationsmulighed, men som sagt var der hele tiden i det daglige arbejde en op-
søgende og dermed en ideologisk mobiliserende dimension. 

Figur 6. Plakat i Shoppens 
vindue, efterår 1993 

I den første periode af 
Sjakkets virke var indfalds-
vinklen sammensat af dels 
et meget bredt begreb om 
'udsatte unge', dels begre-
bet 'gadebørn'. Denne 
dobbelthed kom til udtryk i 
plakater, i offentlige udta-
lelser af forskellig art, og i 
udadvendte manifestatio-
ner som 'Storbyjunglen' og 
'Overlever Twist'. Generelt 
udtryktes på forskellig vis 
en 'systemkritisk' afstand 
fra det etablerede sociale 
system og en identifikation 
med de unge selv: Hjælp 
som selvhjælp-princippet 
gennemsyrede budskabet. 

'Overlever Twist' henvend-
te sig ikke primært til målgruppeunge som publikum, men til gengæld var der henved 150 
unge med i projektet. Forestillingen var kritisk overfor samfundet, den borgerlige familie, 
psykiatrien, det sociale system og narkomiljøet, og lancerede Sjakket som åndehul, som 
hjælpeorganisation og som solidarisk base i politisk forstand. Selvom de fleste af de kon-
krete aktiviteter taget for sig selv var relativt neutrale i forhold til de sociale problemer, 
som forestillingen handlede om (f.eks. stunt, dans, lys & lyd osv.), og selvom selve ma-
nuskriptgruppen var lille og havde ressourcepersoner som dominerende tovholdere – så 
var budskabet umiskendeligt og gennemtrængende. Ikke blot i den overordnede organi-
serende ramme, men også i de enkelte aktiviteter. Dansescenen på den psykiatriske af-
deling var muligvis primært en hvilken som helst kropslig selviscenesættelse for de piger, 
der var med (og i denne henseende netop en pædagogisk udfordring for de ressource-
personer, som stod for den), men det hele var i sin form rettet ind mod at problematisere 
anvendelsen af psykofarmaka som menneskeligt og politisk undertrykkende.  

Gadebørns-begrebet havde generelt samme funktion som tematiseringen af misbrug og 
psykiatri i 'Overlever Twist'. Det bidrog til at definere en helhed af sociale problemer, der 
rakte hele vejen ud til de mest omfattende. Sjakket var meget opmærksom på at definere 
sig overfor hele spektret og undvige en snæver målgruppeafgrænsning i forhold til de 

SJAKKET FOR BØRN OG UNGE 

 

-Sjakket hjælper dig hvis du er stukket af hjemmefra eller fra 
en institution 

-hvis du er smidt ud fra de samme steder 

-hvis du er sulten og ingen penge har 

-hvis du bare ikke ved, hvor du skal gå hen 

-hvis du vil ha’ nye venner 

-hvis du er træt af pædagoger og socialrådgivere 

-hvis du har problemer med politi eller bistanden 

-kort sagt, hvis du vil ha’ hjælp til et eller andet 

Men bortset fra det, så har Sjakket de smukkeste piger og de 
flotteste fyre. Vi holder de fedeste fester, de bedste kurser og 
teaterforestillinger og har det faktisk ret sjovt. 

Hvis du vil være med, så kom til vores fællesmøde hver tirs-
dag kl. 16 
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unge. De relativt neutrale vendinger, der f.eks. kendetegnede Sjakkets plakat i Shoppen 
(se fig. 6 her ovenfor), var hverken tilfældige eller udtryk for en underbetoning af det pro-
blematiske eller det vanskelige – sammenlignet med f.eks. de centrale ressourceperso-
ners opmærksomhed på at nå 'de mest udsatte' – men et udtryk for, at Sjakkets mobilise-
ring af de unge, i tråd med Sjakkets lokalkulturelle grundlag, snarere var defineret om-
kring en generaliserende end en specificerende problembestemmelse. Gadebørnenes 
centrale position i denne selvforståelse var så at sige som symboler og garanter for den-
ne bredde.  

For mange i Sjakket – både målgruppeunge og andre – var gadebørnene samtidig sym-
bol for en socialpolitisk radikalitet. Selvom alle var på det rene med, at Sjakket som så-
dan ikke kunne eller skulle definere sig som en politisk organisation, så var det ikke ual-
mindeligt i denne første halvdel af projektperioden at høre overvejelser som disse: 

Jeg tror også på, at Sjakkets berettigelse i Danmark, det handler sgu også om EF-unionen, 
det er sådan min teori (…) men hvis jeg sidder f.eks. overfor Tina (en målgruppeung, MN), 
det hun har brug for, det er jo ikke at jeg udpeger hvor jeg synes fjenden er. (…) 

Der er da masser her, der er socialister. Dummere er jeg da heller ikke. Det ved jeg sgu da 
godt. Og bare i Sjakkets facon og Sjakkets spørgsmålstegn til det offentlige, som selvfølge-
lig et eller andet sted er dødhamrende politisk. Men når vi arbejder her, os to, menneskelige 
relationer: “Du har, sådan og sådan og sådan”, - så kan du bare ikke bruge det til noget. Jeg 
kan kun bruge den til at få min vrede ud et sted også 

Men er dit og Tinas fællesskab ikke farvet af de politiske perspektiver? 

Ja. Hvis man siger, at relationen mellem mig og Tina er skabt af Sjakket, så er Sjakket jo 
også skabt af nogle politiske relationer, eller politiske ting. Ikke dermed sagt at vi er enige 
om de politiske ting, jeg tror der er mange forskellige analyser, forskellige meninger om, 
hvad Sjakket er. Vi er meget forskellige i vores metoder og måder. Jo på den måde kan man 
godt sige det. Men det kan Tina bare ikke bruge til noget. Hun kan i hvert fald ikke bruge 
mine socialistiske teorier til en skid. I hvert fald ikke lige nu. Det kan være hun kan det om 
nogle år osv osv, og så skal hun nok selv finde sine egne teorier 

(Stine, frivillig ressourceperson, september 1993) 

Denne almenpolitiske dimension i Sjakkets ideologi var afgørende for mange, men den 
blev bevidst underspillet i forhold til de unge, bl.a. for at definere et standpunkt i berøring 
med, men også som alternativ til, det ’autonome’ miljø. Denne uklarhed/åbenhed var en 
vigtig strategi for Sjakket i hele den periode, hvor det holdt til på Indre Nørrebro, det au-
tonome miljøs højborg.  

I den periode, hvor Sjakkets spredning på Nørrebro for alvor sætter ind – i tæt for-
bindelse med Sjakkets strategiske placering i forhold til Kommunen og de lokale samar-
bejdspartnere – forandres også det ideologiske indhold i mobiliseringen, generelt i ret-
ning mod en mere 'ung-til-ung'-præget selvforståelse. De almene system-kritiske aspek-
ter nedtones og der fokuseres mere, dels på konkrete og lokale problemstillinger, dels på 
mere afgrænsede problemer, som der kan mobiliseres bredt omkring, især stofmisbrug.  

I den 'lokale' retning var udgangspunktet i vid udstrækning helt konkrete begivenheder og 
problemer, eller meget bredt anlagte aktiviteter. Eksempler på det første er Ung i Par-
kens udgangspunkt i en gruppe unges ophør i / udsmidning fra en ungdomsklub eller 
opstarten på arbejdet med 'Thorsgade-drengene' i henvendelser fra de unge selv og fra 
professionelle omkring et problemområde og en problem-gruppe. Eksempler på det an-
det er Kend din Plads- arrangementerne og Lommepengeprojektet.  Fælles er en stilling-
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tagen til de lokale forhold og et arbejde for at iværksætte projekter eller samarbejds-
relationer med denne stillingtagen som omdrejningspunkt.  

Selvom der bagved engagementet i de lokale problemstillinger fortsat lå en ideologisk 
selvforståelse, en 'stil', så var det 'omvendte' forhold imellem de to sider ikke uden en vis 
betydning. Dels betød det, som allerede nævnt flere steder, at flere af de unge kom ind i 
Sjakket på 'miljø-unges' præmisser. Dels indebar det i sig selv, at Sjakkets generelle ide-
ologiske profil blev forandret.   

Efter urolighederne omkring McDonald's nytår 1995 udtalte Søren Magnussen på et be-
boermøde i Blågården (iflg. Politiken 8. januar 1995): 

Man kan mene hvad man vil om McDonald's, men de, der kastede sten og hærgede nytårs-
aften, var nogle tumper og fjolser. Nu er det på tide, at de autonome viser lidt stil og engage-
rer sig aktivt på Nørrebro – så kan vi se, om de mener noget med deres snak om solidaritet!  

Søren Magnussen måtte siden – i det autonome miljøs blad SLAM! – omhyggeligt præci-
sere, at han nærede stor respekt for mange i det autonome miljø, og ikke var ude på at 
være med til at udpege syndebukke. Men markeringen var alligevel udtryk for, hvordan 
Sjakkets 'stil' var ændret. Dels var den generelle målestok blevet helt lokal – det var en-
gagementet i Nørrebro, det handlede om. Dels betød det, at den vigtigste forskel til det 
autonome miljø, nemlig orienteringen med det lokale, trådte mere frem. Og endelig betød 
det, at den 'systemkritiske' profil var trukket tilbage i anden række, mens profilen som 
'aktivt engageret' var forrest. Ændringen var således tæt forbundet med Sjakkets spred-
ning og dermed svækkelsen af dets utopiske karakter.  

Mobiliseringen omkring de mere afgrænsede problemer beretter på en anden måde om 
det samme skift. Jeg har allerede været inde på, hvordan No Hope With Dope var udtryk 
for en udefra mobilisering i forhold til narko-spørgsmålet, som var forbundet med en rela-
tiv 'andet-gørelse' af misbrug af hårde stoffer. Set 'indefra' – altså blandt de unge, som 
med denne aktivitet (blandt andre) afgrænsede sig fra 'flade junkier' (se fig. 7) – var der 
tale om en 'ung-til-ung-ideologi', som tog udgangspunkt i en berørthed, en vilje til hand-
ling, og som grundlag for alt dette også en form for selvrespekt som et menneske, der 
holder sig for god til personligt at kapitulere overfor problemet.  

Vægten er her flyttet fra den kritisk-utopiske ideologi, der som garant for sin radikalitet 
identificerer sig med 'værstingerne', til en mere vag og midtsøgende, men samtidig også 
mere handlingsorienteret, mobiliseringsplatform. En platform, der som nævnt var knyttet 
til en andet-gørelse af problemerne, men som samtidig beholdt en identifikationsmulig-
hed klart indenfor synsfeltet. Det er ikke tilfældigt, at deltagerne i No Hope With Dope i 
vidt omfang blev folk, der var personligt berørt, og som derigennem var tæt på iden-
tifikationen. Der tales om 'flade junkier', men også om, at det er 'venner', der kan ende 
sådan. Muligheden for at bearbejde andetgørelsen stod således fortsat levende overfor 
den fastlåsning af den, som forbindelsen med NA lagde op til.  
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------------------------------------- 

Fig. 7. Løbeseddel ved start-
skuddet til No Hope With Dope, 
januar 1995 

-------------------------------------- 

Generelt betragtet blev denne 
strømning eller tendens i Sjak-
kets opsøgende arbejde især 
videreført i Søren Magnussens 
projekt De Vilde Unge. Sjakket 
selv fortsatte snarere udvik-
lingslinien i retning af en gradvis 
nedtoning af det markerede ide-
ologiske aspekt i sit opsøgende 
arbejde.  

I denne beskrivelse af en for-
andring og senere udtynding af 
det ideologiske budskab i Sjak-
kets opsøgende sociale arbejde 
har jeg nok trukket det hele lidt 
mere konsekvent op end det 
fortjener. Jeg må ile til med en 
påmindelse om Sjakkets meget 
uensartede karakter. Specielt 
var der, som beskrevet i kapitel 
3.4, en alternativ linie i Sjakket, 

der løb parallel til spredningen på Nørrebro og havde (fra sommeren 1994) sin primære 
forankring i '56'. En del af problematikken, som man diskuterede i Sjakket, var netop 
hvordan og hvor højt man skulle prioritere det opsøgende i forhold til arbejdet med de 
unge, man allerede havde fået ind (se s. 177). Det betød imidlertid ikke, at det eneste 
alternativ til spredningen på Nørrebro var selvtilstrækkelighed. I mindre målestok var der 
løbende initiativer, der rettede sig mod andre ungdomsmiljøer – især Ungdomshuset – og 
der var manifestationer, der var generelle for Sjakket. Foruden, stadigvæk, det løbende 
arbejde i det daglige i de netværker, som ressourcepersonerne var forbundet med. I alt 
dette har jeg ikke kunnet se nogen klar ideologisk profil, heller ikke i form af en oprethol-
delse af Sjakkets oprindelige, mere socialpolitiske og systemkritiske selvbillede. Det typi-
ske har såvidt jeg har kunnet se snarere været en profil, som også var tilstede som ten-
dens fra starten, hvor den lokalkulturelle forbindelse mellem ungdomskultur og sociale 
problemer udtrykkes i en meget åben, kunstnerisk form. Snedronningen ved Julemarke-
det 1994 er et godt eksempel. En udadvendt manifestation i Ungdomshuset, som (lige-
som i H.C. Andersens eventyr) spiller på en varme/kulde-metafor for følelser og mellem-
menneskelige forhold, iklædt tidens former og med hip – vage hip – til samfundsforhold 
(julens kommercialisering). 

Trods disse forbehold forekommer det mig alligevel berettiget at fremføre den hypotese, 
at Sjakkets voksende problem med rekruttering, fastholdelse og uddannelse af en 'mel-
lemgruppe' af ressourcepersoner – udover stramningerne i Københavns Kommunes akti-

 

NO HOPE WITH DOPE 
SKAL DINE VENNER ENDE SOM FLADE JUNKIER 

ER DU HAMRENDE TRÆT AF AT SE FOLK GÅ NED PÅ 
SPRUT OG DOPE 

ER DU TRÆT AF AT BLIVE TILBUDT DOPE HVER GANG 
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veringspolitik – også kan hænge sammen med den relative forsømmelse af det ideolo-
gisk mobiliserende arbejde i perioden fra 1994 og frem. Specielt finder jeg støtte til hypo-
tesen i den iagttagelse, at hovedparten af rekrutterede ressourcepersoner i den sidste 
halvdel af perioden var knyttet, dels til spredningen på Indre Nørrebro (og fortsatte her, i 
Ung i Parken, De Vilde Unge m.v.), dels, i mindre grad, til No Hope With Dope. 

Sjakkets Aktivitetscenters opsøgende arbejde 

Som nævnt var Sjakkets opsøgende arbejde tæt forbundet med hvordan Sjakket define-
rede og reproducerede sig selv, og heri spillede naturligvis forholdet til det sociale sy-
stem, repræsenteret både ved Socialdirektoratet og feltet af lokale institutioner, en ho-
vedrolle. Man kan derfor tale om, at Sjakket og dets ideologiske profil var det centrale 
redskab i det opsøgende sociale arbejde, som blev udført af Sjakkets Aktivitetscenter. 
Det forekommer mig væsentligt at pege på for (også) at kunne diskutere Sjakkets opsø-
gende sociale arbejde som professionel metode. De professionelle i Sjakkets Aktivitets-
center (dvs. bestyrelsen, og også Sjakkets ressourcepersoner, i det omfang, de forholdt 
sig til og repræsenterede Sjakkets Aktivitetscenter) udførte løbende et arbejde med at 
reflektere og understøtte (hhv. bremse) Sjakkets knopskydninger ind i forskellige ung-
domsmiljøer, med tanke for bestemte konkrete målgrupper.  

Bestyrelsens respekt for Sjakkets seriøsitet på grundlag af en organisatorisk selvstæn-
dighed og nødvendigheden af en egen ideologisk profil blev i dette arbejde hele tiden 
underbygget af – og suppleret med, kontrolleret i lyset af – de øvrige informationskilder 
og handlemuligheder, som var tilgængelige via socialcentre, ungdomsklubber og det lo-
kale projektmiljø. At Sjakket i lange perioder kunne imponere ved et indblik i ungdoms-
miljøerne, som var de øvrige institutioner overlegent, og som på længere sigt kunne bru-
ges i udviklingen af det lokale sociale arbejde, kunne kun få positiv betydning for samar-
bejdet på grundlag af et tillidsforhold, som efterhånden voksede frem og som var be-
grundet i konkrete muligheder for kobling mellem Sjakkets og det sociale systems situati-
onsopfattelse og handlemuligheder. Det lod sig konkret gøre at formidle perspektiver og 
etablere dialog, f.eks. i de sprængfarlige situationer med indbyggede konflikter mellem in-
stitutioner, projekter og ungdomsgrupper, der lå som grundlag for etablering af Ung i 
Parken  og Unge på Pladsen. Her var vel at mærke ikke bare tale om, at enkelte besty-
relsesrepræsentanter nikkede med søvnig velvilje. Det var et meget omfattende diploma-
tisk og konstruktivt formidlingsarbejde, med Sjakkets ressourcepersoner (ansatte) i ho-
vedrollen, men med aktiv deltagelse af især bestyrelsesformanden, Direktoratets repræ-
sentanter og repræsentanten for det lokale socialcenter. 

En helt central forudsætning for denne form for professionelt opsøgende socialt arbejde 
er det kvalitetsudviklingsarbejde, der rummer en løbende revision af egne forudsætnin-
ger, såvel i den institutionelle organisering som i problem- og målgruppebestemmelser. 
Med et fastlagt, abstrakt målgruppebegreb og en urørlig institutionsstruktur som præmis-
ser for de professionelle ville Sjakket som lokalkulturel organisation kun kunne mobilisere 
ideologisk i en generel (utopisk) opposition til det sociale system, og dermed ville mulig-
heden for at øve demokratisk/byrokratisk indflydelse på dets knopskydninger være afskå-
ret.  
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Tjek-Punkt – opsøgen og opsugen 

Tjek-Punkts opsøgende arbejde har jeg beskrevet relativt udførligt i kapitel 3.2.3. Jeg vil i 
det følgende bygge på denne beskrivelse og diskutere den snarere end gentage den.  

Tjek-Punkts selvforståelse ligger tæt op ad de faglige inspirationskilder, som jeg nævnte 
ovenfor, især Lie (1982) og Døgnkontakten (1992). Lægger vi metodeforståelsen fra dis-
se kilder sammen med Tjek-Punkts egne beskrivelser – i mine interviews m.v. og i Heg-
strup (1995) – fremkommer flg. generelle billede af forudsætningerne for metoden i Tjek-
Punkts  opsøgende sociale arbejde med udsatte unge: 

1. Opsøgende arbejde tænkes fundamentalt som en udadgående professionel interven-
tion i et felt, som er defineret ‘ovenfra’ ved en social problembestemmelse og en geo-
grafisk placering 

2. Metoden i det opsøgende arbejde kan beskrives uafhængigt af de konkrete miljøer, 
som det udføres i 

3. Opsøgende arbejde kan inddeles i klart afgrænselige faser med hver sine problemer 
og metoder 

4. Centrale redskaber i det opsøgende arbejde er evner til kommunikation, som er bun-
det til personen og kun delvist kan læres, og det opsøgende arbejde rummer karak-
teristiske faldgruber og dilemmaer, som må håndteres ved indtagelse af bestemte 
holdninger overfor de unge 

Det, jeg vil prøve at argumentere for her, er at disse forudsætninger er en delvis selv-mis-
forståelse, og at Tjek-Punkts opsøgende arbejde faktisk ikke er helt så forskellig fra Sjak-
kets Aktivitetscenters ditto, som denne selvforståelse giver indtryk af. Tjek-Punkts opsø-
gende arbejde var ganske vist forankret i og udført af en professionel organisation og 
havde dermed heller ikke umiddelbart den ideologisk mobiliserende karakter, som jeg har 
fremhævet ved Sjakkets. Men den sammenhæng mellem målgruppebestemmelse, pro-
jektidentitet og relation til det sociale system, som jeg har argumenteret for ovenfor, kom-
mer også her til udtryk i en dynamik, som primært må forstås udfra projektets placering i 
sociale og praktiske netværker, og som en 'hvervning', der har ideologiske aspekter. 
Gennem denne diskussion af Tjek-Punkts opsøgende arbejde kommer vi således frem til 
et mere alment perspektiv på brobygning, som indfaldsvinkel til derefter at dykke ned i, 
hvordan Projekt Gadebørn har håndteret forholdet til det sociale system. 

I Tjek-Punkt var det opsøgende arbejde en relativt velafgrænset opgave. Det var konkret 
organiseret som ‘gadevagter’, der i princippet var skema- og planlagt på forhånd (selvom 
det, som alt andet i Tjek-Punkt, naturligvis håndteredes fleksibelt), og som rapporteredes 
særskilt i gade-rapporter. Planlægning og evaluering af gadevagter udførtes som særkilt 
arbejdsopgave for at fastholde Tjek-Punkts opsøgende dokumentations- og udviklings-
opgave. I Tjek-Punkt stillede man sig m.a.o. løbende spørgsmål som disse:  

� om der i et givet område af København kan tænkes at befinde sig relevante mål-
gruppeunge, 

� hvordan man i givet fald kan få afprøvet eller udviklet hypoteser herom, 

� om dette område skal prioriteres af Tjek-Punkt fremover, 

� hvordan et opsøgende arbejde kan tilrettelægges her 
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� hvordan situationen generelt er i de områder, som man allerede frekventerer 

� hvordan det særligt ser ud med målgruppeunge dér 

� om og hvordan det opsøgende arbejde i disse områder bør videreføres 

I denne refleksion af praksis konstrueres således et fugleperspektiv på byen og dens po-
pulationer af målgruppeunge. Med fugleperspektivet skabes en frihed til at vurdere, hvor 
og hvordan en almen professionel metode – ‘opsøgende arbejde’ – kan indsættes og 
konkretiseres. Det indebærer, at de forskellige elementer i vurderingen løsrives fra deres 
indbyrdes sammenhænge, så de kan kombineres frit i overensstemmelse med Tjek-
Punkts overordnede målsætninger: Miljøet, målgruppebestemmelsen, metoden, Tjek-
Punkts ressourcer og betingelser, Tjek-Punkts forhold til det sociale systems øvrige ak-
tører. I  praksis står denne proces i et spændingsforhold til Tjek-Punkts løbende reflek-
sion og kvalitetsudvikling af arbejdet ‘nedefra’, med det konkrete udgangspunkt i alle de 
forpligtende forbindelser mellem elementerne. Man skal i en vis forstand ‘tage sig sam-
men’ og ‘lade som om’ for at etablere et fugleperspektiv. Det betyder på ingen måde, at 
det svæver frit i luften og er uforpligtende. Dels definerer fugleperspektivet sine egne 
krav til forankring i dokumentation. Fra dette udgangspunkt kan man stille målrettede 
spørgsmål til praktiske erfaringer, og desuden kan man beslutte at udvide erfarings-
grundlaget med dette for øje, sådan at man søsætter ‘pilot-projekter’, hvis primære for-
mål er dokumentation. Dels er også fugleperspektivet praktisk forankret i konkrete hand-
lesammenhænge med egne referencepunkter. 

I Tjek-Punkt var det ikke bare anvendelsen af en moderne metode til kvalitetsudvikling. 
Et stykke ad vejen var det i sig selv en vigtig side af Tjek-Punkts målsætning, ikke mindst 
i det opsøgende arbejde, at fungere som det sociale systems systematiske forpost. Til en 
vis grad uafhængigt af, hvad en given dokumentation kunne bruges til i udviklingen af 
Tjek-Punkts eget umiddelbare arbejde, havde den værdi som input i en bredere politisk 
og administrativ sammenhæng. Og denne værdi var heller ikke kun en konsekvens af 
Tjek-Punkts opgave som udviklingsprojekt, men også af samspillet mellem unge, ny-
hedsmedier og socialpolitik. De unges socialpolitiske synlighed gør det værdifuldt for det 
sociale system at være løbende på forkant med bevægelserne i deres miljøer. Denne 
logik var med til at gøre Tjek-Punkts distancerede refleksion mulig, ligesom den, som 
nævnt ovenfor (s. 306 ff.), også i høj grad er forklaringen på Sjakkets Aktivitetscenters 
praktiske styrkeposition. 

I Tjek-Punkt gav denne baggrund for fugleperspektivet et slags politisk minimumsgrund-
lag for en målgruppe- og problembestemmelse: Bredt kommunikérbare iagttagelser af 
problemadfærd og alder. Kan man f.eks. efter en periodes systematisk screening af Ho-
vedbanegården – ved observation, samtaler med lokale informanter (som politi, DSB-
funktionærer, handlende), kontakter med mulige målgruppeunge m.v. – konstatere unge, 
som handler eller tager stoffer, prostituerer sig eller bruger stedet som overnatning? 
Uanset hvilken intervention, der i givet fald vælges eller undlades, forekommer sådanne 
oplysninger væsentlige til belysning af ‘gadebørns-problemet’ på den socialpolitiske over-
flade. Bringer TV-Lorry f.eks. et interview med en ung på Hovedbanegården, der antyder 
at her er et hidtil upåagtet socialt problem i voldsom vækst, kan Tjek-Punkt dokumentere 
problemets reelle omfang for den politiker, der afæskes en stillingtagen.  

Denne politiske realitet må naturligvis ikke forveksles med Tjek-Punkts egen socialfaglige 
problembestemmelse; men den indgik i den som grundforudsætning. Tjek-Punkt skulle i 
det mindste også kunne bidrage med den slags dokumentation, og det var med til at gøre 
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Tjek-Punkts ‘ovenfra og udefra’ indfaldsvinkel mulig og nødvendig. Som beskrevet i kapi-
tel 4.3.1 var Tjek-Punkts målgruppebestemmelser i praksis en socialfaglig kvalificering af 
politisk givne gruppe-begreber med problematik-begreber. Givet Tjek-Punkts politiske 
betingelser var denne indfaldsvinkel uomgængelig, og det placerer også grundforud-
sætningen om den abstrakte socialfaglige problembestemmelse som ideologisk nødven-
dighed. 

Seriøsiteten i den distancerede socialfaglige refleksion var således knyttet til et mod-
sigelsesfyldt begreb om målgruppe-unge, og det spillede ind i dens konkrete realisering 
som refleksion af et praktisk opsøgende arbejde. Det viste sig nemlig vanskeligt at finde 
‘gadebørn’ i den abstrakte forstand som stabil generel kategori. I første omgang konkre-
tiseredes begrebet på Vesterbro som en videre udfoldelse af dets oprindelse i Døgnkon-
taktens opsøgende arbejde. Man ‘fandt’ en gruppe unge, som for en dels vedkommende 
allerede var kendte fra Døgnkontakten, hvis indbyrdes netværksforbindelser og aktive 
brug af det sociale systems netværksforbindelser var afgørende for kontaktetableringen, 
og hvis brug af Tjek-Punkts fysiske base ligeledes var afgørende. Tjek-Punkts opsøgen-
de vagter udgjorde i realiteten mere en (vigtig, men ressourcekrævende) udvidelse af en 
eksisterende kontaktflade end etablering af en ny. Dernæst blev der med mellemrum de-
fineret nye miljøer som skulle opsøges, især Christiania, men også Indre By (Rådhus-
pladsen, Scala), transitmiljøerne, indvandrerunge på Vesterbro og Sydvestkvarteret. Ka-
rakteristisk var her langvarige observationsfaser med uklare resultater, som først kunne 
udbygges og nyttiggøres, efterhånden som såvel målgruppe- som metode-forståelsen 
blev revideret eller konkretiseret på ny, og samarbejdsrelationer til andre foranstaltninger 
defineret. Især erfaringerne fra Christiania viser dette forhold. 

Forholdet trådte i første omgang Tjek-Punkt i møde som et spørgsmål om metode. Det 
generelle metodebegreb, som beskrives i og af Tjek-Punkt med de ovenfor nævnte refe-
rencer, modsvarer fugleperspektivets neutralitet overfor konkrete målgrupper. Overfor 
Christianias udfordring måtte den generelle metode i første omgang specificeres med en 
forskel, der gik på, om de unge var alene eller i grupper. På Vesterbros prostitutions-
scene og misbrugsmiljøer lod det sig gøre at gå til de unge som enkeltpersoner. Den me-
todemæssige udfordring bestod i at etablere en kontakt på en diskret og hensynsfuld 
måde, dvs. uden at afsløre den unge eller forstyrre den unges forehavender, og med en 
følsomhed overfor, om den unge signalerede imødekommelse eller afvisning. Den for-
søgsvise problembestemmelse, som begrundede tilnærmelsen til den unge, kunne i en 
én (eller to) til én kontakt formidles høfligt og/eller med en afvæbnende spøgefuldhed, så 
den unge kunne gribe den eller lade være. Når de unge derimod befandt sig i grupper, 
som de i høj grad gjorde på Christiania, var det meget vanskeligt at være diskret og lige-
så vanskeligt at afstemme tilnærmelsen den enkelte unge.  

Indflettet i dette metodeproblem var imidlertid også det forhold, at mens Vesterbro-
misbrugerne så at sige udstillede deres status som målgruppeunge, så var de unge på 
Christiania – og for den sags skyld også i Scala og Sydvest – langt mere tvivlsomme. 
Gentagne observationer gav ofte ikke klarhed i samme takt som de virkede suspekte. 
Overfor det problem forsøgtes på Christiania en ‘haglegevær’-metode, hvor man med 
rund hånd spredte information om Tjek-Punkt og derved søgte at nedbringe tærsklen for 
en første kontakt, men det løste ikke rigtigt problemet om, hvordan man udviklede en 
nærmere kontakt, som den enkelte unge ikke selv skulle tage initiativ til. Tjek-Punkt fik 
først rigtig udvidet antallet af målgruppeunge fra Christiania i den sidste del af perioden, 
da man tilsvarende udvidede  målgruppebegrebet væsentligt i forhold til det oprindelige, 
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og stadig var en ret stor del af dem enkeltkontakter eller kontakter med uklart mål og ind-
hold. Samtidig havde man forsøgt at gøre sig til en del af miljøet på en mere omfattende 
måde, end det havde været tilfældet på Vesterbro, bl.a. ved at forestå et festarrange-
ment. 

En vigtig faktor i det opsøgende arbejde på Vesterbro var butikken. Butikkens fysiske 
nærhed og dens uforpligtende omsorgsydelser var velegnet til at give såvel de unge som 
Tjek-Punkts medarbejdere et lettilgængeligt rum af manøvremuligheder, hvor ‘den socia-
le sag’ ikke nødvendigvis skulle stå i forgrunden som meningsgiver for samværet. Fravæ-
ret af den mulighed på Christiania var med til at tilspidse problemet med tilnærmelse og 
problembestemmelse.  

Endelig var forholdet mellem kontaktetablering og brobygning af en anden karakter på 
Christiania, dels fordi de unge her ikke ligesom dem på Vesterbro skulle hjælpes fra et 
‘nulpunkt', dels fordi Tjek-Punkt i højere grad måtte signalere en ‘systemkritisk’ tilgang 
overfor de unge (jvnf. ‘Drop Fingeren’ sloganet), og i mindre grad kunne fungere som en 
velkommen udvidelse af systemets kontaktflade. Tjek-Punkt kunne med Vesterbro-
misbrugerne ofte tage udgangspunkt i ‘det uafviselige’ og definere en projektidentitet, 
som på én gang var systemkritisk og udfyldte en nødvendig niche. Med de mindre ud-
stødte unge på Christiania var en tilsvarende profilering mindre oplagt, og Tjek-Punkt 
måtte (formodentlig) gå mere ydmygt til begge (/alle) parters givne problembestemmelse 
som mere neutralt kontaktformidlingsredskab. Hvad denne forskel angår, må jeg dog ta-
ge det forbehold, at jeg ikke har nok materiale særligt om de Christiania-unges forhold til 
det sociale system til at udtale mig med sikkerhed.  

Kontrasten mellem det opsøgende arbejde i de to miljøer kan i det hele taget ikke ud-
foldes fuldtud, fordi Tjek-Punkt ikke helt fik udviklet et koncept, som viste sig at holde på 
Christiania. Alligevel viser de forhold, som jeg her har berørt – og i endnu højere grad 
hvis man sammenligner med beskrivelsen af Sjakkets opsøgende arbejde på Nørrebro – 
hvordan den faglige forestilling om opsøgende arbejde, som jeg har opsummeret oven-
for, kommer til kort.  

Fugleperspektivet fungerer som udtryk for en direkte betjening af det politiske og det hø-
jeste administrative niveau, og som en iscenesættelse af Tjek-Punkts generelle kvalitets-
udviklingsbestræbelse, men forestillingen om en systematisk screening for en abstrakt 
målgruppe-kategori er uholdbar. I dens praktiske udfoldelse, når den abstrakte kategori 
bliver til levende mennesker, træder forskellighederne ved de unges situationer og miljø-
er frem og stiller krav om helt forskellige tilgange. Den omsættes til en arbejdsmetode, 
som ikke er generel for ‘socialt opsøgende arbejde’, eller ‘opsøgende arbejde med gade-
børn’, men snarere udfolder den dialogiske pædagogiks principper overfor en bestemt 
gruppe af unge i et bestemt miljø, karakteriseret ved synlig, individualiseret problem-
fremtrædelse. Dette miljø har almene karakteristika, som gør en vis overføring af erfarin-
ger (f.eks. fra Bergen) mulig, men på bekostning af en indsnævring af fokus til ‘værstin-
gerne’, som enten fastholdes uhensigtsmæssigt eller bliver irrelevant i de konkrete forløb. 
I andre miljøer er der ikke tale om småjusteringer af metodens konkretisering, men om 
fundamentale forskelle. I det omfang, grundforestillingen om iaggtagelse og individuel 
kontaktetablering fastholdes i andre miljøer, hvor de sociale problemer fremtræder i an-
dre sammenhænge, viser det opsøgende arbejdes dilemma om magten til problem-
bestemmelse sig som en modsigelse mellem de unges og Tjek-Punkts præmisser, der 
ikke kan overvindes i en dialogisk pædagogik, som er rettet mod den enkelte unge. 
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Det opsøgende arbejde er således ikke en selvstændig fase i et lineært brobygningsfor-
løb, men en (formentlig relevant) udvidelse af Tjek-Punkts tilgængelighed som et net-
værksknudepunkt for de unge og det sociale system, hvis etablering virker ‘opsugende’ 
for problemstillinger i kontaktfladen imellem dem. De opsøgende vagter var således sna-
rere udtryk for den dialogiske pædagogiks brugerorientering end for en selvstændig 
rekrutteringsindsats. De fleste unge, som jeg har talt med, har fået kontakt med Tjek-
Punkt på en måde, som det opsøgende arbejde har spillet en rolle i, men langtfra alene – 
der er tale om rygter, bekendtskaber, om brug af butikken som rum for uforpligtende 
samvær osv.  – se således case-historierne s. 90 f. og s. 250 ff. 

De enkelte opsøgende medarbejderes kommunikationsformåen og holdninger kan tilsva-
rende ikke ses isoleret fra disse sammenhænge. Den prototypiske relation mellem et løs-
revet medarbejderteam og en ligeså løsrevet målgruppeung, hvori disse personlige for-
hold spiller ind, forudsætter implicit Vesterbromisbrugernes miljø, og abstraherer desu-
den fra de ressourcer og netværksforbindelser, som også her konstituerer kontakten som 
meningsfuld. 

4.4.2. Det lokale og det centrale 

Disse erfaringer giver anledning til kritiske overvejelser om den generelle konstruktion af 
en praktisk 'udrykningstjeneste' til løsning af almene sociale problemer. I Tjek-Punkts 
tilfælde er der tale om, at de praktiske erfaringer temmelig klart viser, at 'gadebørn' er vidt 
forskellige i forskellige dele af København, indgår i forskellige miljøer, skal mødes på for-
skellige måder, af forskellige typer af foranstaltninger, som på forskellige måder er for-
bundet med det sociale system. På den baggrund forekommer en bydækkende mobil 
opsøgende enhed upraktisk, eller i det mindste kun egnet til de allerførste erfarings-
dannelser i jomfrueligt land – samt måske til at give noget selvstændigt indholdsmæssigt 
materiale til de centrale styringsniveauer (se nedenfor). Der er imidlertid også tale om et 
mere alment socialpolitisk problem. 

Værstingernes socialpolitik er forbundet med forholdet mellem centrale og decentrale 
politiske niveauer. I takt med de tre decentraliseringer af socialpolitikken identificeres det 
i stigende grad som en særlig statslig (og overstatslig) opgave at udvikle tiltag for de ud-
stødte (se f.eks. Hegland, 1994). Det begrundes dels i en simpel demografisk matematik, 
udfra at små enheder næppe kan udvikle kvalificerede tiltag overfor ganske få, ekstreme 
tilfælde, dels med, at stærkere brugergrupper sætter et stærkere præg på de decentrale 
tilbud i takt med, at disse udvikles i en lokal politisk sammenhæng – eller, med et andet 
ord, udfra en lokal 'socialpolitisk opportunisme'. Forskellige grupper af udstødte unge 
fremtræder netop som problemer, man ikke kan magte lokalt, og den (efterhånden) klas-
siske løsning på det er at indrette tværgående foranstaltninger eller projekter, hvis opga-
ver og erfaringer man efterfølgende søger at forankre lokalt. En utilsigtet konsekvens af 
denne strategi er, som nævnt, at udstødelsen reproduceres gennem adskillelsen mellem 
de forskellige fokuseringer, som tiltagene udgør. Forankringsproblemet er således ikke 
kun et problem for udviklingsarbejde, men også et problem om sammenhængen i det 
sociale arbejde, hvis sigte er overvindelse af social udstødelse.  

Det opsøgende sociale arbejde konstruerer de almene begreber om marginaliserede 
grupper i en konkret praksis i konkrete miljøer. Trods forestillingen om at man udfra et 
fugleperspektiv kan virke korrigerende i forhold til skævheder i den lokale indsats, er man 



 

336                                                                                                          Morten Nissen 

Brobygning 

også på det centrale niveau underlagt en opportunisme, hvilket i Projekt Gadebørn er 
kommet til udtryk i Sjakkets orientering mod Nørrebros 'anden-generations-indvandrere' 
og Tjek-Punkts mod Vesterbromisbrugerne og mod en funktion som 'spejder-korps'. Og-
så her er 'stærke brugergrupper' udslagsgivende, om end ikke så meget ved direkte inte-
ressevaretagelse som ved deres socialpolitiske synlighed og symbolske værdi. Og også 
her giver den lokale placering det almene perspektiv en særlig udformning.  

Tjek-Punkt kunne tænkes som et mobilt og fleksibelt pilot-projekt, som i forskellige om-
råder udfører en første kortlægning af problemer og muligheder, som så skulle konkre-
tiseres og udvikles mellem de lokale aktører. Det ville forudsætte, at Tjek-Punkt så at si-
ge startede forfra i hvert nyt område, med udgangspunkt i de socialpolitisk mest synlige 
problemer, men med et mål om at trænge under overfladen og etablere holdbar kontakt 
med de unge. Den indbyggede vanskelighed i denne strategi er imidlertid, at selve kort-
lægningen – indenfor en dialogisk pædagogiks ramme – udvikles i takt med de mulig-
heder, der skabes i relation til det sociale system. Når den faglige målsætning er at udvik-
le en bæredygtig kontakt, og ikke blot observere synlig problemadfærd, så sætter det en 
nødvendig ramme om selve observationen, der indebærer et afkald på kortlægning af 
områder og ungdomsmiljøer, som man ikke kan etablere dialog med. Troværdigheds-
problemet stiller sig fra første færd, og det er formentlig denne problematik, som har 
medført den uklarhed omkring forholdene på Christiania, som Tjek-Punkts erfaringer 
rummer.  

Den mobile og fleksible udrykningstjeneste, som leverer ‘krop’ til en overordnet politisk 
styring, er i den forstand en illusion i netop samme omfang, som den politiske styring 
sætter mål om dialog med de unge.  

Lige præcis denne generelle problematik blev også illustreret med al ønskelig tydelighed 
af forsøget med en case manager i Projekt Gadebørn (se kapitel 3.5.2). Også case ma-
nageren var som koncept – med forbehold for de temmelig store udsving i konceptets 
formulering over tid – i udgangspunktet først og fremmest en forestilling om, at det alme-
ne problem om vanskelige enkeltsager (set i et fugleperspektiv) kunne udredes og hånd-
teres ‘institutionaliseret’ altså gennem ansættelsen af en person med dette som opgave. 
Den ekstreme udgave af denne idé var erindringen om besøget på et kontor i Odense, 
hvor man havde et kort over byen med de vanskelige unge markeret som farvede nå-
le126. Det neutrale fugleperspektiv viste sig ret hurtigt uholdbart, fordi et egentlig ind-
holdsmæssigt udrednings- og koordineringsarbejde i praksis (givet Projekt Gadebørns 
arbejdsmetode) forudsatte en udbygget dialog med de unge, som igen forudsatte en me-
get tæt alliance med projekterne og en meget omfattende praktisk indsats. Hvor fugle-
perspektivet krævede distance og neutralitet, så krævede dialogen involvering og stilling-
tagen. En stillingtagen, som, modsat hvad man måske kunne forvente, i særlig grad var 
påkrævet i relationen til Tjek-Punkt. Case managerens konfliktfyldte samarbejdsforhold til 
Tjek-Punkt blev af begge parter mest forklaret med svagheder hos hinanden (case ma-
nageren mente, at Tjek-Punkts brobygningsarbejde var uprofessionelt, og Tjek-Punkt 
opfattede case manageren uengageret og inkompetent i konkrete sager). Bagved konflik-
ten lå imidlertid en grundlæggende modsigelse mellem de to parters eksistensberettigel-
ser: Uden den ideologiske identitet, som definerede Tjek-Punkts arbejde med sine en-
keltsager ind i nogle almene fordringer overfor det sociale system, var Tjek-Punkt i reali-

                                            
126 Ifølge interview med Lasse Gaardsøe  
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teten overflødigt som udviklingsprojekt – og uden den neutrale mæglerrolle havde case 
manageren intet grundlag for en selvstændig placering.  

Jeg vil nedenfor vende tilbage til, hvordan brobygningsarbejdet mere generelt kan forstås 
med udgangspunkt i denne problemstilling om projektets ideologiske identitet. Men først 
skal vi se lidt nærmere på, hvordan lokalmiljøet, som et af de vigtige begreber i moderne 
socialpolitik, er blevet håndteret i Projekt Gadebørns opsøgende arbejde. 

Begrebet om lokalmiljø i socialt arbejde 

Begrebet lokalmiljø har altid stået centralt i socialt arbejde. I sociologien har man i om-
kring 100 år set det moderne samfund som kendetegnet ved, at to forhold, som igennem 
hele feudaltiden var uadskillelige, i stigende grad skiller sig ud fra hinanden, nemlig sam-
fund og fællesskab, Gesellschaft og Gemeinschaft. Samfundet består i stigende grad af 
strukturer og forbindelser, som går på tværs af menneskers daglige omgang med hinan-
den dér, hvor de er. Og mennesker bor, arbejder, samtaler, dyrker sport, holder ferie osv. 
forskellige steder og sammen med forskellige mennesker. Den proces, der udskiller indi-
videt som selvstændig enhed, skiller samtidig samfundet op i flere forskellige dele og ni-
veauer. 

Velfærdsstatens sociale arbejde er selv et af de forhold, der hører "samfundet" til. I 
samme øjeblik, man interesserer sig for mennesker i et socialt perspektiv og i en hel-
hedsforståelse – og det kan man hævde netop er et kendetegn ved socialt arbejde – så 
springer adskillelsen mellem samfund og fællesskab i øjnene. Socialarbejderens forhold 
til sine klienter er "samfund", mens klienternes liv (også) leves i "fællesskaber". Og jo me-
re, de bredere samfundsmæssige forhold, som danner grundlag for socialt arbejde, fal-
der ud af synsfeltet, desto mere forekommer det nære sociale felt at være afgørende  (se 
også Mosesson, 1991). Det sociale arbejde står overfor fællesskaber som noget udenfor 
sig selv. Som sådan opfattes det som enten betingelse eller som middel i arbejdet med 
klienterne. 

Iflg. Prior (1993) er der traditionelt to måder at gribe denne problemstilling an på. Den 
ene er at søge at gendanne fællesskaber indenfor institutionelle rammer. Den anden er 
at orientere sig mod klientens ’naturlige’ familie, netværk og lokalmiljø. Trods de umid-
delbart store forskelle mellem de to tilgange er det i begge karakteristisk, at opfattelsen af 
lokalmiljøet meget ofte er abstrakt. Det betyder at det enten blot figurerer som ideal, der 
opstilles i ubearbejdet kontrast til noget andet (f.eks. til en isoleret opfattelse af klienten, 
eller af behandlingen) eller også forsøges opdelt i enkeltfaktorer som kan påvirkes hver 
for sig127.  

Når man retter opmærksomheden mod lokalmiljøet udenfor institutionerne, fremtræder 
det som en lidet sammenhængende, given omverden for personer, om-givelser med sta-
tistiske karakteristika. F.eks. at 80% af indbyggerne på Indre Nørrebro er på overførsels-
indkomster, eller at prostitutionstrafikken i Skelbækgade er underlagt sæsonsvingninger. 

Tjek-Punkts opsøgende arbejde og forestillingen om en screening af geografisk bestemte 
byområder forholder sig i høj grad til netop dette abstrakte begreb om lokalmiljøet. Man 
opfatter det opsøgende arbejde lidt på samme måde som en opdagelsesrejse. Lokal-
miljøet opfattes først og fremmest som netop et miljø, for brugeren og for social-

                                            
127 Se f.eks., som repræsentant for SUM-rapporterne om emnet, Fisker m.fl., 1992. 
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arbejderen, og idealet er at komme så langt ind i miljøet, at man kan tegne et anvendeligt 
landkort og kender de indfødtes sprog og kultur. Således udrustet kan en dialog etable-
res med sigte på en individuel udvikling bort fra miljøet. 

Sjakket repræsenterer derimod en helt anden tradition, som herhjemme især er vokset 
frem gennem de seneste par tiår, hvor styrkelsen af lokalmiljøerne som fællesskaber har 
stået på en socialpolitiske ønskeseddel, og hvor man derfor også på forskellige måder 
har set såvel praktiske som teoretiske forsøg på at konkretisere lokalmiljøbegrebet. Man 
tillader sig for en tid at forlade interessen for, hvad lokalmiljøet betyder for den enkelte 
klient, og i stedet lade det fremstå som noget der dannes, udvikler sig og er en proces i 
sig selv. Her bliver lokalmiljøet konkret, mens til gengæld de individuelle udviklingsforløb 
bliver mere slørede. Og her er også det modsatte perspektiv repræsenteret, lokalmiljøet 
som aktør.  

Hvor det abstrakte lokalmiljø-begreb refererer til en ’naturlig’ størrelse, så er dette mere 
konkrete lokalmiljø, eller rettere, disse forskellige lokale miljøer, tilvejebragte. De dannes i 
miljøarbejdets aktiviteter som forskellige miljøer i et netværk, der hænger mere eller min-
dre sammen. Hvor det abstrakte lokalmiljø er et areal, så er det konkrete lokalmiljø net-
værker af samvær, som blandt meget andet udnytter den geografiske nærhed. Og hvor 
det abstrakte lokalmiljø er en død ting, så danner det konkrete lokalmiljø sig selv som 
levende og måske også selvbevidst bevægelse. De levende, konstruerede og selv-
bevidste lokalmiljøer omformer og konkretiserer det abstrakte lokalmiljø til betingelser og 
ressourcer for sine aktiviteter.  

Det koloniserede lokalmiljø 

Men selvom de to traditioner er modsatte i deres opfattelse af lokalmiljøet, så skal man 
efter min mening være varsom med at tænke alt for ihærdigt i adskilte billeder – det livs-
bekræftende lokale fællesskab overfor billedet af en top-down intervention i en stenørken 
befolket af frysende eneboere. En tankemæssig spaltning, som jeg synes alt for mange 
falder for, herunder også samfundsforskere med fokus på lokale udviklingsprojekter. 

Olsson (1992) beskæftiger sig således med “samhällsarbetets” vilkår og muligheder i det 
moderne bysamfund, og lægger hårdt ud med et krav om, at man én gang for alle gør op 
med forestillingen om det lokale fællesskab. Selvom de geografisk bundne sociale relati-
oner, naboskabet, også har en vis betydning, er der i de svenske og internationale erfa-
ringer med lokalmiljøarbejdet (og vi i Danmark må vist give ham ret) intet, der tyder på, at 
disse såkaldte “weak ties” (svage bånd) kan eller bør forvandles til stærke og forpligtende 
mellemmenneskelige forhold. Såvel slægtskabet som øvrige former for samfundsmæssi-
ge fællesskaber er rykket væk fra den lokale forankring i geografisk forstand.  

Olsson opererer med tre sfærer i hverdagslivet, nemlig privatsfæren, systemsfæren, og 
midt imellem dem den fælles offentlige sfære. Den sidste er i mange år blevet stadig 
trangere, i takt med at en række handlinger, som førhen var bundet til en åben lokal ud-
veksling, er privatiseret og/eller koloniseret af en systemverden. At den politiske debat 
foregår på TV-skærmen kan være et sindbillede på det. Til gengæld er der iflg. Olsson 
opstået nye former for fælles offentlighed, dels med de løst organiserede og enkelt-
sagsorienterede politiske eller ideologiske bevægelser, dels med brugerinddragelse i de-
centralt styrede offentlige institutioner. Karakteristisk for disse nye bevægelser er imid-
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lertid, at de ikke rummer de socialt svageste, og det angiver et centralt såvel politisk som 
socialintegrativt problem i den moderne velfærdsstat128.  

Hvis Olssons karakteristik af lokalmiljøarbejdet passer på danske forhold, kan man drage 
tre forskellige konklusioner af det. Man kan sige at forholdene nødvendiggør at ‘det of-
fentlige’ bevarer sin sociale sikkerhedsnetfunktion (i relationen mellem systemsfæren og 
privatsfæren) mens de ressurcerige boltrer sig i den nye offentlighed: Forestillingen om, 
at lokalmiljøarbejdet er vejen til social integration, er udfra dette perspektiv tom ideologisk 
begrundet snak. Eller man kan fordre, at den nye offentlighed finder veje til at integrere 
de svageste, og derudfra begynde at overveje vilkår og muligheder for at realisere denne 
fordring.  Endelig kan man forestille sig, at man sætter ressourcer i at skabe en ny fælles 
offentlighed, som har de levedygtige træk fra de stærkes bevægelser, men som er sær-
ligt indrettet til de svage. Projekt Gadebørn drager på sin vis alle tre konklusioner. Tjek-
Punkt udstrækker det professionelle sociale sikkerhedsnet, mens Sjakket balancerer 
mellem de sidste to løsninger. Men fælles for dem er, at det sociale system drager lokal-
miljøet ind i sit arbejdsfelt.  

Dermed opstår nu iflg. Olsson (og mange andre, f.eks. Mosesson, 1981, Castel m.fl., 
1983),  i sig selv en fare for at der sker en ‘kolonisering’ af lokalmiljøet, dvs. at den socia-
le indsats snarere erstatter end udvikler lokalmiljøets potentialer for social integration. 
Uanset, om det sociale ‘system’ arbejder direkte med den ‘nye offentlighed’ eller supple-
rer den, så undergraves den, fordi den enten underlægges systemkrav, der er fremmede 
for den, eller bliver afhængig af systemets sikkerhedsnet. 

Forestillingen om et mere eller mindre ‘oprindeligt’ lokalmiljø, som huser en ‘livsverden’ 
eller et ‘Gemeinschaft’, der kan koloniseres af ‘systemverden’ – hvilket for pessimister 
(som Olsson) bliver anledning til opgør med forventningerne til det, og for optimister (som 
f.eks. Bertelsen, 1991, eller Hulgård, 1997) tværtimod fører til en solidarisering med lo-
kalmiljøbaserede projekter som konkrete utopier – er særdeles udbredt i forskningen, og 
forbindes aktuelt især med den tyske samfundsforsker Habermas (1987). Tankegangen 
har fået et vældigt løft i de senere år i takt med opbruddet i velfærdsstaten, sikkert fordi 
den på én gang allierer sig med systemkritiske tendenser og med det ‘aktive samfunds’ 
magtfulde diskurs (se s. 233). 

De to ‘verdener’ skildres som i sig selv hvilende strukturer med hver sin egenlogik og 
hver sit domæne, imellem hvilke den ‘nye offentlighed’ kiler sig ind for at forsvare ‘livs-
verdenens’ værdirationalitet overfor en truende kolonisering. Det har en umiddelbar ap-
pel, fordi modellen giver heuristiske redskaber til håndtering af praktiske erfaringer, og 
samtidig har en værdiladning, der dermed også placerer såvel forskere som projektfolk 
som aktive subjekter i et meningsfuldt udviklingsarbejde. Men modellen er ikke særlig 
præcis i sin udpegning af brudflader og udviklingsmuligheder. Livs- og system-verden er 
uhyre abstrakte kommunikationsteoretiske begreber, som når de konkretiseres til empiri-
ske forhold får en tingslig karakter: Hverdagslivet (og subjektiviteten) bliver naturaliseret, 
dvs. bestemt udenom dets samfundsmæssige formidling, og samfundet ses alene i sin 
fremmedgjorte form. De to ‘verdener’ kan fra dette udgangspunkt bekæmpe og måske 
ødelægge hinanden, men det er svært at se hvordan de faktisk også forudsætter hinan-
den. Fra et teoretisk synspunkt er grundproblemet, at kommunikationsbegrebet er for 
                                            
128 Det svarer i og for sig til arbejderbevægelsens (og dens særlige kulturformers) opståen, som jo ikke 
mindst hang sammen med, at der havde dannet sig et by-proletariat, der var udelukket af de fælles offen-
tlige sfærer i landsbyerne og i byernes borgerskab. 
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snævert til at indfange konkret praksis under materielle betingelser. I mere empirisk for-
stand kommer tingsliggørelsen af de to ‘verdener’ typisk til udtryk i over-entydiggørelser, 
som netop når ‘lokalmiljøet’ og dets aktører ensidigt betragtes som et koloniseret offer, 
beskrevet i objektive statistiske og demografiske størrelser, eller omvendt ligeså ensidigt 
beskrives som en konkret utopi; eller når sociale institutioner placeres som enten målra-
tionelle maskiner eller bærere af en progressiv værdirationalitet. 

For at komme ud over denne tankemæssige spaltning må man opfatte både hverdagsliv 
og systemer som noget, der er skabt og hele tiden opretholdes i praksis. Helt generelt er 
velfærdsstaten ikke et entydigt hierarkisk ‘system’, men opretholdes i konkret hverdags-
praksis af dens medarbejdere, brugere m.fl.  Den står ikke truende overfor et hverdagsliv, 
men indgår fra begyndelsen i det og skaber dets forudsætninger.  

Specielt i relation til lokalmiljø-begrebet kommer det tilvejebragte lokalmiljø på den måde 
i fokus, og herudfra må opsøgende socialt arbejde, i begge de meget forskellige former, 
som vi møder i Projekt Gadebørn, også betragtes. På den måde kan man modvirke ten-
denserne til ‘naturalisering’ af lokalmiljøet, både når det tager form af et objektivt territori-
um, og når det viser sig som levende netværk. 

Tjek-Punkt som med-konstruktør af misbrugsmiljøet? 

Ser vi først på Tjek-Punkts opsøgende arbejde i dette perspektiv, er der næppe tvivl om, 
at det lokalmiljø, som Tjek-Punkt især har arbejdet i, nemlig Vesterbros misbrugs- og 
prostitutionsmiljø, i meget høj grad bærer præg af det offentliges tilstedeværelse i form af 
politiets og det sociale systems indsats. I et større perspektiv er miljøet overhovedet op-
retholdt og defineret (om end negativt) af kontrolpolitikken og af de forskellige behand-
lingsindsatser og fængselsophold, som mange af dets aktører tilbringer måske hoved-
parten af livet i. Det er de konkrete spaltninger i samfundslivet mellem institutionerne og 
brugernes hverdagsliv, mellem legalitet og illegalitet, og mellem sex og mellem-
menneskelige forhold, der frembringer billedet af en ‘storby-jungle’ udenfor samfundet.  

Selvom Tjek-Punkt bevæger sig ud i lokalmiljøet som i et fremmed territorium, så er der 
også tale om at tage en slags konsekvens af, at miljøet således faktisk er konstrueret. 
Tjek-Punkts opsøgende arbejde er udtryk for, at det sociale systems ansvar for de unge 
ikke ophører når de forlader institutionerne. Hvis vi zoomer lidt ud fra den umiddelbare 
kontakt mellem (opsøgende) medarbejder og målgruppeung, så indebærer Tjek-Punkts 
tilstedeværelse i miljøet – i form af de opsøgende vagter, butikken og det mere udfoldede 
støttearbejde, når kontakten er etableret – således mere generelt et medansvar for det, 
også selvom Tjek-Punkts andel i miljøets betingelser selvfølgelig er ret begrænset sam-
menlignet med de nævnte generelle samfundsmæssige mekanismer. En refleksion af 
dette medansvar kan pege på nogle interessante perspektiver, der kunne udfoldes videre 
i praksis. 

Når en social foranstaltnings konkrete medansvar for misbrugsmiljøet reflekteres, har det 
ofte karakter af en slags kritisk ‘økologisk’ ræssonnement, af typen: Hjælp på de unges 
‘egne’ præmisser er også i et vist omfang hjælp til misbrugsmiljøet, hvorved tærsklen 
sænkes, så der bliver ‘niche’ til flere; eller: Opsøgende arbejde får nogle unge (som ikke 
ønsker at møde socialarbejdere) til at operere mere skjult og dermed mere risikabelt; el-
ler: Brobygning til stoffri behandling øger frekvensen af tilbagefald og dermed også antal-
let af stofrelaterede dødsfald. På den måde kan man – ved særlige lejligheder, hvor man 
hæver sig op fra rutinen, eller som udenforstående kritiker – sætte behandlingens mål-
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sætninger overfor dens antagede uintenderede ‘økologiske’ konsekvenser, med det ge-
nerelle resultat, at helhedsindtrykket af et Sisyfos-arbejde bekræftes. 

Den slags antagelser er uhyre vanskelige at afprøve, ikke blot fordi det ville forudsætte et 
overblik over miljøet, som vel næppe nogen kan brøste sig af, men også fordi der opere-
res med meget generelle mekanismer, som ikke har nogen entydig relation til projektets 
konkrete praksis. Derfor kan man ofte også ubesværet vende dem 180° om. I forhold til 
de ovennævnte kritiske antagelser kunne man således indvende: En mere udstrakt hjælp 
på de unges præmisser sænker det tempo, hvori de indlægges, arresteres osv., hvilket 
reducerer antallet af ‘nicher’ i systemet; med det opsøgende arbejde – når det udføres 
diskret og hensynsfuldt – signaleres en bekymring for de unge, som motiverer dem til at 
operere mere selvansvarligt; brobygning til stoffri behandling opbløder den skarpe græn-
se mellem institution og gademiljø og forebygger dermed narkodødsfald.  

Tager vi i stedet afsæt i en diskussion af Tjek-Punkts mere konkrete erfaringer, kan 
spørgsmålet om Tjek-Punkts medansvar for misbrugsmiljøet sættes i forbindelse med 
den ‘miljø-terapeutiske afskærmethed’ og individ-orientering, som jeg flere steder har 
problematiseret, fordi den skaber en modsigelse mellem at hjælpe de unge ud af miljøet, 
og at hjælpe dem i miljøet (se s. 85, s. 258 og s. 286). Udfra denne erfaring kan der ud-
peges en handle- eller udviklingsmulighed, hvis konkrete konsekvenser ganske vist heller 
ikke er kendte, men som kan afprøves og dermed underbygges eller afvises i praksis. 
Denne strategi består (logisk nok) i at sigte mod at give ressourcer og muligheder til de 
konkrete netværker, som de unge indgår i i miljøet, og at være direkte (og bevidst) med til 
at skabe disse netværker, til en vis grad på miljøets præmisser, men i Tjek-Punkts ram-
mer.  

De konkrete idéer, som jeg nævner ovenfor s. 286 – støtte til organisering af prostitution, 
tilbud om lokaler, udlevering af rygeheroin, indgåen i selvorganiserede afgiftningsforsøg, 
udvidelse af støtte til de unges familier og netværker – har i forskellig udstrækning det 
problem ved sig, at de støder imod kontrolpolitikkens og den institutionelle kompetence-
fordelings grænser, og i den forstand måske er politisk urealistiske. Udover, at de der-
med ville fordre en særlig status og bevågenhed som forsøg, hvis de skulle realiseres, så 
er deres orientering mod konkrete målgrupper afgørende. De (rimelige) politiske betæn-
keligheder ved den slags forsøg handler typisk om, hvordan de danner præcedens og 
enten løber socialarbejderne af hænde eller byrokratiseres (eller begge dele). Hvis man 
f.eks. beslutter generelt at udlevere rygeheroin fra en institution til ‘unge misbrugere’, vil 
det hurtigt rygtes, og der vil opstå et pres for udlevering til stadig flere håbefulde brugere, 
som må imødegås gennem skærpelse af reglerne for tildeling. Hvis man åbner en varme-
stue eller en sleep-in ‘for unge misbrugere’, bliver man hurtigt nødt til at definere grænser 
for acceptabel adfærd, brugertyper m.v.  I begge tilfælde opstår igen uklarheden om tilta-
gets ‘økologiske’ effekt i og for miljøet, foruden uklarheden om dets betydning i indi-
viduelle tilfælde, og den type af erfaringer har været en del af baggrunden for Tjek-
Punkts fastholdelse af sin individ-orienterede og afskærmende strategi.  

Men spørgsmålet er, om en indsættelse af denne type af ressourcer og arbejdsformer i 
arbejdet med helt konkrete unge, ungdomsgrupper, familienetværker osv., uden at det til-
bydes generelt til en abstrakt målgruppe, ikke vil være en helt anden sag. Ikke sådan at 
forstå, at man ikke ville stå overfor konkrete grænsedragnings- og dimensionerings-
problemer, i samme omfang, som de tilbudte ressourcer er attraktive, men på den måde, 
at arbejdet med de konkrete unge kan give en nøgle til at håndtere disse problemer, som 
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rummer principielt andre muligheder end den traditionelle regelstyring. For det første det, 
at ressourcerne gives som led i pædagogiske forløb, snarere end som en ydelse, de un-
ge eller deres pårørende har et slags ‘retskrav’ på. En påstand, som ganske vist giver 
mindelser om de ligeså uophørlige som afmægtige forsikringer om, at metadonbehand-
ling er / skal være integreret i socialpædagogiske tiltag, men som kan blive virkelighed i 
kraft af den praktiske realisering af responsivitet, som vi allerede (s. 303) har set Tjek-
Punkt være i stand til. På denne måde kan en styring af indsatsen efter ‘foranstaltnings-
behov’ fastholdes, eller sagt på en anden måde, omsorgsydelser og støtte på de unges 
og miljøets præmisser kan bruges som indirekte ‘tvangsforanstaltning’ (se s. 321) i sam-
me omfang, som Tjek-Punkt er fleksibelt nok til at operere med unikke tiltag. Men for det 
andet åbner den konkrete tilgang også muligheden for en praktisk baseret dialog om 
problembestemmelser og målsætninger, som ville trække såvel de unge som andre aktø-
rer i miljøet ind som medansvarlige. 

En egentlig positiv mobilisering af netværksressourcer i Vesterbros misbrugsmiljø fore-
kommer vanskelig, fordi netværkerne her er så flygtige og i så høj grad bygger på gen-
sidig udnyttelse. Selvom der indsættes ressourcer på miljøets præmisser vil man hurtigt 
støde imod forskellige parters umiddelbare interesser, også fordi de unge kvinder gene-
relt er de svageste og de mest økonomisk 'produktive'. Det problem er Tjek-Punkt allere-
de stødt på i forbindelse med deres pardannelser, hvor en vanskelighed ofte består i, at 
den primære kontakt er til kvinden, som er ubetinget loyal overfor manden, der ernærer 
sig ved kvindens prostitutionsindtægter. Disse erfaringer viser imidlertid også, at ud-
strækningen af indsatsen til hele parret, trods den gensidige udnyttelse, faktisk er både 
nødvendig og mulig. Samt, ikke mindst, at denne udstrækning af indsatsen ind i miljøet 
forudsætter en ligeså vanskelig udstrækning af indsatsen ind i det sociale system. Givet 
f.eks. at et kærestepar tages som udgangspunkt, bliver problembestemmelsen og mål-
sætningen en anden, og det indebærer, at de institutioner, der kan mobiliseres til en 
hjælpeindsats, bliver nogle andre, eller må omdefinere deres tilbud (se s. 354 ff.). 

Selve det opsøgende arbejde vil, hvis man følger denne tanke, i højere grad komme til at 
ligne Sjakkets metode, som bygger på knopskydning af indsatsen i de unges netværker. 
Man kan også sammenligne med ‘snowballing’ – sneboldmetoden – i etnografisk forsk-
ning, som i al sin enkelthed går ud på, at informanterne rekrutteres ved at man starter et 
sted og udvider kontaktfladen derfra ved at spørge informanterne hvem de kender. Me-
toden er ikke så langt fra Tjek-Punkts praktiske erfaringer, som en kontrast til metodefo-
restillingen om screening og fugleperspektivet antyder. I praksis har Tjek-Punkt i høj grad 
etableret kontakter med sneboldmetoden, på de unges initiativ. Mange af de unge – og 
næsten alle de unge, jeg snakkede med – har enten mødt Tjek-Punkt via bekendte eller 
kendt en eller flere af medarbejderne fra deres tid i Døgnkontakten. Endvidere har en del 
af de unge givet udtryk for, at de havde viden om andre unge, som kunne have brug for 
Tjek-Punkts hjælp, men som af den ene eller anden grund ikke kunne eller ville etablere 
kontakten, givet  Tjek-Punkts koncept og dimensionering. Hvis man kunne mobilisere 
nogle af de unge, som man havde god kontakt med, eller deres pårørende, til selv at ind-
gå aktivt i et opsøgende arbejde, så er det ikke usandsynligt, at kortlægnings-delen af 
arbejdet kunne blive mere målrettet og vinde væsentlige ressourcer. 

Det skal ikke forstås sådan, at der umiidelbart vil være ’ressourcebesparelser’ at hente i 
at arbejde med et sådant ‘konstrueret lokalmiljø’. Tværtimod er det – som nævnt ovenfor 
(s. 305) – forventeligt, at en sådan mere ‘opportunistisk’ tilgang vil fungere som magnet 
på sociale problemer. Det ville løbende give voldsomme udfordringer, ikke blot for selve 
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projektet, men også for styringen af den sociale indsats generelt, hvad angår fleksibel 
kanalisering af kompetence og ressourcer. 

Sjakket i lokalmiljøet – og i samfundet 

Med Sjakkets lokalkulturelle organisationsprincip har jeg i høj grad beskrevet et konstrue-
ret lokalmiljø. Ikke blot selve Sjakket, men også det netværk af samarbejdende projekter, 
institutioner og andre aktører i Indre Nørrebro, som blev (videre-) udviklet, havde åben-
bart en sådan konstrueret karakter. Overfor Sjakkets erfaringer er den analytiske udfor-
dring den omvendte af den, der viste sig i diskussionen af Tjek-Punkt. Naturaliseringen af 
lokalmiljøet tager her ikke form af et terrirorium med døde betingelser, men af en ideali-
sering af ‘oprindelige’ og ‘selvbestaltede’ menneskelige netværker. En sådan idealisering 
er til en vis grad uundgåelig, når den lokale praksis, der udforskes, ikke er en professio-
nel organisation, men en lokalkultur, for først når den lokale praksis’ ideologiske identitet 
er forstået og formuleret kan et ‘joint venture’ etableres (se s. 38 ff., og sml. Nissen & 
Clausen, 1997, kap. 3). Og logikken i Sjakkets lokalkulturelle organisation rummer så 
mange vigtige pædagogiske pointer i forhold til gængse professionelle forestillinger om 
socialt arbejde, at den har været nyttig at fremhæve i relativt ‘rendyrket’ form. 

Man kan imidlertid stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad, det indtil nu er lykkedes mig 
at forstå lokalkulturens og dens ideologiske mobiliserings samfundsmæssige vilkår. Som 
nævnt er en af de problematiske konsekvenser af ‘værstingernes socialpolitik’, at der fin-
der en fokusering på de udstødte sted, som – uanset hvor almengørende og forebyg-
gelsesorienteret, der arbejdes med disse grupper – umærkeligt indsnævrer synsfeltet og 
lader de almene betingelser og samfundsmæssige praksisformer ude af betragtning. Det 
har også været tilfældet i Sjakkets forhold til sit lokalmiljø, selvom dets berøringsflader, 
både via Sjakkets Aktivitetscenter og via professionelle og lokalkulturelle netværk, har 
været temmelig imponerende. I bilaget gengiver jeg Søren Magnussens beskrivelse af 
Sjakkets netværk på Nørrebro pr. december 1995. Den tæller 29 emner, og heri er ikke 
medregnet de unges egne netværker. Desuden kunne man nok nævne flere, som ikke er 
medtaget på listen, f.eks. grupperinger i det autonome miljø. Med til billedet af en åben 
lokalkulturel organisation hører naturligvis også de netværksforbindelser, der rakte ud 
over det Nørrebro’ske lokalmiljø, f.eks. til Sidegadeprojektet, Ama’r Kulturbutik o.m.a.  

Alligevel er der også iøjnefaldende fravær. Hvis man læser Bovbjerg og Kjærs (1995) 
eller Huniches (1997) undersøgelser af de unges liv,  så spiller skolen en temmelig afgø-
rende rolle på godt og ondt – måske især ondt, i den forstand, at udstødelse fra den 
sammenhæng har været en vigtig brik i puslespillet, når de skal reflektere over deres livs-
forløb. Det er samtidig generelt en afgørende samfundsmæssig betingelse for barn- og 
ungdomsliv, nok den samlet betydeligste velfærdsstatslige produktion af hverdagslivets 
forudsætninger og af anerkendt subjektivitet. Når jeg ikke i særligt omfang møder skolen i 
mine interviews med de unge, er det fordi udgangspunktet for disse interviews har været 
aktuelt og nært – og skolen har været fortidig og fjern. Skolen har udgjort en betingelse, 
der glimrede ved sit fravær. Det samme har været tilfældet, ikke blot med Sjakket gene-
relt129, men også med de forsøg på udvikling af arbejdet med bestemte grupper af unge 
gennem professionelt samarbejde (f.eks. Thorsgade-gruppen eller de unge i Nordvest), 
                                            
129 Retfærdigvis må det nævnes, at Sjakket faktisk i flere omgange forsøgte sig med skoleaktiviteter, herun-
der i en periode i samarbejde med Københavns Kommunes Ungdomsskole, i form af særlige undervis-
ningsprojekter for enkelte unge, der havde et formuleret behov for at lære at læse og skrive. 
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som Sjakket i forskellig grad har været med i. Når problemet ses sådan oppefra, springer 
det i øjnene, at skolevæsenet ikke blot er organiseret i en egen forvaltning, men også 
(ligesom politiet og sygehusvæsenet) udgør en relativt lukket institutionsstruktur og pro-
fessionsdomæne. Der er ingen mangel på erkendelse af nødvendigheden af ‘tvær-
sektorielt samarbejde’, men måske nok på dristighed til at stille spørgsmålstegn ved, om 
folkeskolen som institutionaliseret kvalificering overhovedet kan bringes i harmoni med 
ungdomslivets selvbestemte udgangspunkt. Det er ingen tilfældighed, at efter- og ung-
domsskoler i meget høj grad må formulere og organisere sig som alternativ til folkesko-
len, enten tilbudspædagogisk eller ideologisk, for at kunne få de unge – som netop er 
’frisat’ fra folkeskolen – i tale (se Mørck,1998). En sammenhæng, der også viser sig ved 
at Sjakket må brobygge til kvalificering i mere organiseret forstand, f.eks. i form af høj-
skoler, efterskoler m.v., som igen kan ses som bro til mere formaliseret uddannelse. Pro-
blemet med skolens fravær er altså ikke alene et problem om værstingernes socialpolitik, 
om projektlivets selvtilstrækkelighed, eller om mangelfuldt tværsektorielt samarbejde – 
men også et alment problem om ungdommens marginalisering. 

Derudover er der måske især netop på Nørrebro, med sin overvægt af indbyggere på 
overførselsindkomster, en karakteristisk risiko for, at også alle de andre organiserede 
sammenhænge for ‘almindelige borgere’ falder ud af synsfeltet. Det konstruerede lokal-
miljø er i vid udstrækning et marginaliseret lokalmiljø på overførselsindkomster, suppleret 
med professionelle, der i større eller mindre grad arbejder på lokalmiljøets præmisser. 
Det er netop dette træk, der muliggør lokalkulturelle organiseringsformer, fordi det giver 
en mulighed for at kanalisere ressourcer lokalt. Ligesom det gælder ungdomsgrupper og 
–kulturer, så er det også i en lokalkultur spørgsmålet, hvordan det lykkes at ‘integrere 
samfundet’, og det marginaliserede udgangspunkt kan være et nødvendigt grundlag for 
en lokal handlefrihed. Men alligevel har Sjakket – og det bredere lokale projektmiljø og 
professionelle netværk – måske spillet sig potentielt betydningsfulde muligheder af hæn-
de ved at have indrettet sig under denne marginaliserings vilkår, fordi sådanne betingel-
ser – som det formelle uddannelsessystem og arbejdsmarkedet – i så ringe omfang lader 
sig påvirke ‘udefra’.  

Hele denne problematik peger ud af den lokale praksis’ egen rækkevidde og f.eks. til By-
delsrådets forvaltning af lokaldemokrati i en fattig bydel. Men det peger alligevel også på 
et spørgsmål om muligheden for et ‘opsøgende arbejde’ overfor og indenfor ‘normalsam-
fundets’ institutioner. Konkret kan man f.eks. ret ubesværet forestille sig et Sjakket-
projekt, der handlede om ‘forebyggelse’ (f.eks. af misbrug) efter ung-til-ung-princippet i 
7.-9.-klasserne på en lokal folkeskole gennem et teater- eller film-projekt, som en slags 
udvidelse af den foredrags-virksomhed, som Sjakket i forvejen driver overfor folkeskoler. 
Herunder kan man nok med lidt god vilje forestille sig en skole og nogle af dens tidligere 
problem-elever finde ud af at ville møde hinanden igen på nye præmisser, samt en hel 
del praktiske og organisatoriske omstillingsvanskeligheder overvundet. Hvad der måske 
er sværere at forestille sig, er at et sådant projekt kan få den fornødne dybde til at virke 
forebyggende den ene vej og kvalificerende den anden, fordi Sjakkets ideologiske mobi-
lisering er afgørende for dets potentiale for konstruktion og bearbejdning af psykosociale 
problemer, samtidig med at folkeskolens fastlagte kompetencefordelinger og rumtidslige 
strukturer er centrale for hele dens kvalificeringskoncept.  

Tilsvarende kunne man givetvis komme en del længere i retning af integration af lokale 
beskæftigelsestiltag i projektmiljøet på Nørrebro. Kampen om rådighed over rådigheds-
forpligtelsen er helt umiddelbart en overlevelseskamp for lokalkulturelle organisationer 
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som Sjakket, og bestræbelsen på at fastholde sådanne ressourcer i projektmiljøet kan let 
modstilles en forestilling om aktivering som egentlig beskæftigelsesforanstaltning, sådan 
at valget står mellem lokalmiljø og arbejdsmarked. Alle de gode argumenter, der kan 
fremføres for, at lokalkulturelle projekter i princippet overskrider denne modstilling ved at 
skaffe albuerum til et slags alternativt arbejdsbegreb, ændrer ikke ved, at ‘det traditionelle 
arbejdsmarked’ er en økonomisk og politisk udslagsgivende faktor. Den er på ingen må-
de absolut, og der er andre eksempler på lokalkulturer og livsformer, der tilkæmper sig 
'utraditionelle’ vilkår (f.eks. Christiania og landbruget). Men den er bestemt heller ikke 
vilkårlig eller ligegyldig, og i dette perspektiv er den lokale beskæftigelsespolitik en vigtig 
formidlingsfaktor. De relativt få eksempler på, at netværksforbindelser til småhandlende i 
lokalmiljøet har ført til lære- eller arbejdspladser for unge fra Sjakket, angiver trods alt et 
perspektiv, idet disse netop har været kendetegnet ved beskæftigelsesmuligheder, som i 
deres form og indhold ikke var så langt fra projektmiljøets produktive eller kommercielle 
sider, og således kunne skabe berøringsflader mellem arbejdsmarkedets traditionelle og 
projektmiljøets alternative arbejdsbegreber130. 

Det opsøgende arbejde i Sjakket var, som vi så, i høj grad en ideologisk mobilisering til 
en lokalkulturel organisation og livssammenhæng, som på én gang udpegede psyko-
sociale problemer og definerede fællesskaber som håndterede dem. Sjakkets række-
vidde i sit opsøgende arbejde var, som vi også så, i høj grad afhængig af bredden af dets 
ideologiske profil. Spørgsmålet om den relative selv-marginalisering i og af lokalmiljøet 
kommer dermed også til udtryk i et spørgsmål om Sjakkets forhold til den velfærds-
statslige ideologi, som overordnet set var styrende for de institutionelle sammenhænge, 
som Sjakket stod i forhold til. Når vi fokuserer ind på de udsatte unge kan vi se Sjakkets 
Aktivitetscenter som udviklingsprojekt, der realiserer overgangen fra det sociale systems 
universalistiske og diagnostiske ideologier til en moderne bruger-orientering. Bruger-
præmissernes diskurs kan formidle mellem Sjakkets lokalkultur, Socialministeriet og So-
cialdirektoratets reformbestræbelser, bydelspolitikeres interesser m.v.  Men når vi zoo-
mer ud til lokalmiljøets totalitet revner bukserne, bl.a. fordi den samme diskurs får forskel-
lige udtryk i forskellige sektorer. Indenfor aktiveringsområdet, og delvist i politi og retsvæ-
sen, slår den om i en disciplinerende moralisme, i skolevæsenet i generelle pædagogiske 
metoder som ‘ansvar for egen læring’ og forsigtige forsøg med forældreindflydelse, og i 
klubberne måske som tilbudspædagogik. Det afspejler de forskellige betingelser og 
handlesammenhænge, som den bruges i, og det indebærer, at Sjakket til nogle sider de-
finerede sig gennem et opgør eller en brudflade131. 

                                            
130 Efter projektperioden har dels de mere gunstige arbejdsmarkedskonjunkturer, dels en gryende bredere 
social forståelse i dele af fagbevægelsen, muliggjort nye forbindelser i dette felt – som det ses i projekter 
som Havneskolen, Gadepulsen, og senest Spydspidsen. 
131 I forhold til politiet er der en del eksempler på, at både Sjakket og Sjakkets Aktivitetscenter definerede 
sig i opposition til både politiets skærpede konfrontationslinie overfor unge på Nørrebro og tendensen til at 
SSP-samarbejdet (dermed) fik karakter af en overvågningscentral. Sjakket afviste ethvert samarbejde med 
SSP for overhovedet at kunne etablere kontakt med de unge, og trods formelle indsigelser fra Direktoratet 
blev det også i praksis grundlaget for Sjakkets Aktivitetscenter. I forhold til ungdomsklubberne defineredes 
Sjakkets Aktivitetscenter diplomatisk som specialiseret i en ‘tungere’ målgruppe. Under denne håndtérbare 
overflade var der en afgørende ideologisk forskel: Som Rami udtrykker det (s. 180) gjaldt det om at have et 
sted, der var éns eget. Det at have grundlag i eller udenfor ungdomskulturerne var en forskel, der var så 
afgørende, at en formelt set oplagt og central samarbejdsflade mellem Sjakket og de lokale ungdomsklub-
ber gennem næsten hele projektperioden var temmelig begrænset. 
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4.4.3. Hvervning 

Det grundlæggende perspektiv, som det opsøgende arbejde i de unges lokalmiljøer her 
betragtes i, implicerer på en række punkter et opgør med traditionelle forestillinger om 
opsøgende arbejde:  

• Miljøet betragtes som et konstrueret miljø, som projekterne har medansvar for 

• Opsøgningen sker primært gennem udbygning af problembestemte netværker med 
mange slags aktører i relationer kendetegnet ved samtidighed 

• Problembestemmelser, netværker og aktører er bevægelige og indbyrdes afhængige 

Denne tilgang til socialt arbejde kan udbygges ved hjælp af Latours begreb om hvervning 
(alignment), som her skal introduceres (Latour, 1987. Se også Nissen, 1998c, og Döp-
ping, 1998).  

Latours hvervnings-begreb 

Latour studerede techno-science, altså naturvidenskab og teknologi, i et videnskabs-
teoretisk og sociologisk perspektiv, og hans ærinde var i første omgang at analysere 
hvordan videnskabelige kendsgerninger bliver til. Når man studerer ”science in the ma-
king”, altså videnskab i tilblivelsen, kan man iflg. Latour ikke opretholde det traditionelle 
billede af isolerede forskere, som opdager naturens objektive kendsgerninger som de er, 
skriver om det og bliver kendte for det. Ordet kends-gerninger (fransk: Faits, engelsk: 
Facts) afslører, at vi har at gøre med noget menneskeskabt. Nogle kendsgerninger er så 
veletablerede, at de er blevet til urokkelige og givne black boxes, fordi så mange af deres 
forudsætninger tages for givet. Men når de studeres mens de laves, kan man få øje på, 
hvordan forskellige forhold bliver hvervet til at støtte dem. I første omgang en række ak-
tører og betingelser umiddelbart i det videnskabelige samfund, men jo ‘hårdere’ en 
kendsgerning, desto bredere netværker i forskellige slags praksis er hvervet. Louis Pa-
steurs ‘opdagelse’ af bakterierne i slutningen af forrige århundrede var f.eks. i høj grad 
afhængig af landbrugsorganisationerne, og blev først så skelsættende, som den blev, i 
kraft af udviklingen af mejerierne og sidenhen alliancen med medicinen, ligesom f.eks. 
efterforskningen af ‘kræftens gåde’ i dag i høj grad tager retning efter medicinal-
industriens interesse i ‘løsninger’ på gåden, der kan sælges som varer og puttes i mun-
den, i tæt alliance med den lægelige ekspertise-tradition. 

For Latour er det afgørende, at disse netværker altid tæller forhold på begge sider af ”the 
great divide”, den store kløft, mellem natur og kultur, mellem objektivt og subjektivt. Når 
en kendsgerning vinder frem, så udråbes den som ‘natur’, og dens sociale side puttes 
ned i den ‘sorte box’, så den fremstår som rent objektiv. Og omvendt, den betydelige ind-
flydelse, materielle betingelser og redskaber kan have på en social udvikling, bliver tilsva-
rende tabuiseret, fordi ‘ting’ ikke kan tænkes som ‘aktører’. I virkeligheden, i science in 
the making, er grænsen hele tiden bevægelig og afhænger af de konkrete netværker.  

Latour gik selv så vidt som til helt at afskaffe skelnen mellem subjekter og objekter og at 
tale om netværker af aktanter som samlebegreb for alt, hvad der har betydning for en 
kendsgernings tilblivelse. Når Latour beskrev ”hvordan man følger forskere og ingeniører 
gennem samfundet”, så anbefalede han, at man forholder sig helt åbent overfor de me-
get og tilsyneladende principielt forskellige slags forhold, man må have med at gøre. Kol-
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legiale organer, forsøgsdyr, computerprogrammer, sponsorer, maskiner, politikere, teori-
er, serummer, videnskabelige tidsskrifter o.m.a. – det er først efterfølgende, når der er 
etableret stærke forbindelser og konstrueret sorte boxe, at man entydigt kan udpege 
hvad er er det ‘objektive’. 

Vi behøver ikke følge Latour i hans noget abstrakte forestilling om aktant-netværker for at 
hente den pointe hjem, som er relevant i socialt arbejde: Nemlig idéen om den konkrete 
proces, hvor der hverves meget forskellige forhold, fra mange forskellige handlesammen-
hænge, ind i en konstellation, der efterfølgende kan identificeres som en faglig indsats 
efter en ‘metode’. Jeg anvender selv (se s. 30 f.) et analytisk perspektiv, hvorefter prak-
sis’er ses som bevægelige diskursive konstellationer af aktør, objekt, mål og middel, der 
samtidig både forudsætter og producerer subjekter og betingelser. Det, der herudfra 
nærmere ligger i begrebet hvervning, er et fokus på den løbende konstruktion af sådanne 
konstellationer – udført af givne subjekter under givne betingelser, og dermed med en 
særlig vægt på konstruktionen af ideologisk rationalitet132 –  og på hvordan de i større 
eller mindre grad låses fast. 

Hvervning er i høj grad at 'oversætte' handlinger og opfattelser mellem forskellige aktø-
rers perspektiver og interesser – en oversættelse, som netop ikke lader betydningen 
urørt, men tværtimod former den efter dem. Samtidig er det også omvendt at udpege og 
inddrage aktører og aktørpositioner, som er relevante for den givne 'sag', og det vil også 
sige at 'bringe dem til at makke ret' efter den 'sorte box's forskrifter. 

Hvervning i Projekt Gadebørn 

I Projekt Gadebørn kan hvervnings-perspektivet bruges analytisk på to niveauer, der 
hænger tæt sammen. Dels er det daglige praktiske ‘brobygnings-arbejde’ i høj grad en 
hvervning, som ikke alene føjer to slags aktører sammen (nemlig gadebørnene og det 
sociale system), men også smeder problembestemmelser og målsætninger, definerer 
kompetencer osv. i den samme proces. Og dels er hele fremstillingen og genera-
liseringen  af de metoder, som projekterne identificeres gennem – bl.a. via denne bog – i 
sig selv en hvervningsproces.  

Uden at forfalde til at besjæle tingene må man desuden lægge mærke til den pointe, at 
der undervejs i disse processer konstrueres forbindelser, der får karakter af ‘sorte boxe’, 
der indoptages som givne betingelser og får stor betydning for det videre forløb. Den 
slags ‘sorte boxe’ har ikke mindst betydning i overgangene mellem de to niveauer af 
hvervning. Generelt er, som jeg har været inde på flere steder, brugerpræmissernes dis-
kurs en sådan 'sort box’ i Projekt Gadebørn. Begrebet (tænkemåden) har i sig selv en 
autoritet, der stammer fra, at der er hvervet mange forskellige interesser ind i det. De 
uklarheder og forskydninger, der kommer af begrebets anvendelse i forskellige sammen-
hænge, bidrager blot endnu mere til at styrke det. Det må tages for pålydende: En pro-
blematisering af det anfægter en stærk konstellation; at bruge det og samtidig modificere 

                                            
132 Hermed er antydet en begrænsning ved Latours indfaldvinkel (og Döppings): Opløsningen af subjekt-
objekt adskillelsen til aktant-netværker forudsætter givne subjekter på et andet plan (det hvervende 
subjekt). Dermed indsniger sig en universalisering af ideologi – det bliver svært at forestille sig andet end 
legitimering af særinteresser som styrende perspektiv i praksis. Og med udgangspunktet i spørgsmålet om, 
hvordan en kendsgerning er konstrueret (som en sådan legitimering), bliver teorien til endnu en variant af 
nominalistisk epistemologi, fordi det faktisk er begrebets og de begrebslige sammenhænges historie, der 
følges, mens menneskenes træder i baggrunden som aktant-netværker. 
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det til situationen giver derimod gode kort på hånden. At man overfor forskere og em-
bedsfolk kan henvise til dets anvendelighed, eller endda nødvendighed, i arbejdet med 
de unge, styrker dets potentiale til at hverve teoretiske begrundelser og gunstige politik-
formuleringer, og omvendt giver dets succes 'på bjerget' det pondus til at organisere de 
praktiske relationer til de unge.  

Det er ikke ensbetydende med at der finder vilkårlige sociale konstruktioner sted, efter et 
'Kejserens Nye Klæder'-princip. Det er slet ikke uvæsentligt, at man faktisk kan begrunde 
diskursen teoretisk, eller at man kan etablere en dialogisk pædagogik i forhold til de un-
ge. Den 'pålydende' værdi, som en diskurs kan have som 'sort box', er ofte udmærket 
begrundet i den nødvendige respekt for en mulig indbygget rationalitet i tingene, uden 
hvilken ingen læring ville være mulig, og den bliver i det lange løb kun vedligeholdt i kraft 
af sin reelle funktion som middel, der hverver og fastholder diskursive konstellationer el-
ler netværk under bestemte betingelser og for bestemte subjekter. Trods det, at der ska-
bes og anvendes sådanne 'sorte boxe', som yder en vis modstand mod manipulation, så 
er hvervningsperspektivet her altså et fokus på et praktisk og jordnært stykke formid-
lingsarbejde, en klunservirksomhed, hvor forskellige elementer sammensættes og bøjes 
efter konkrete situationers fordringer.  

Lad os se lidt på en håndfuld eksempler for at udfolde hvervnings-perspektivet som nøg-
le til analysen af brobygningen til det sociale system.  

Thorsgade projektet som hvervning 

Det enkleste og måske mest prototypiske eksempel på hvervning i Projekt Gadebørn er 
Sjakkets knopskydning af samarbejdsprojekter under skiftende overskrifter og med skif-
tende samarbejdspartnere.  

Sjakkets projektknopskydning fungerede som nævnt på én gang som opsøgende arbej-
de, direkte pædagogisk indsats og brobygning til det sociale system. Den største 'klunser' 
i Sjakkets spredning på Nørrebro i 1994-96 var uden tvivl Søren Magnussen, som da og-
så var hovedperson i den proces, jeg her vil tage fat i, nemlig udviklingen af projektet 
med de såkaldte Thorsgade-drenge (se også s. 186 f.). Som allerede beskrevet i kapitel 
3.4 var hele Sjakkets spredning på Nørrebro og den efterfølgende fraspaltning af De Vil-
de Unge i sig selv et udtryk for en hvervning på alle niveauer fra Socialministeren til de 
'miljø-unge', som Søren Magnussen i kraft af sin lederposition og en målrettet satsning 
kunne opretholde. En hvervning, som inkluderede en drejning af målgruppebegrebet og 
en omdefinering af indsatsens organisatoriske grundlag. Historien om initiativet overfor 
Thorsgade-drengene rummer direkte eller indirekte en lang række aktører med hver sin 
dagsorden: Sjakket, særligt Søren Magnussen, (initiativtagerne blandt) de unge, (opsø-
gende medarbejdere og sagsbehandlere i) to socialcentre, ungdomsklubben FUN, lege-
pladsen i Meinungsgade, Døgnkontakten, Socialdirektoratet, Projekt Gadebørns case 
manager, Blågårds Kirke, Byudvalgsprojektet i Simeon Sogn, SSP-samarbejdet, Karate-
klubben Fight og Bispebjerg Bokseklub. Det brogede konglomerat af aktører indebærer 
undervejs en uklarhed om, hvad historien i det hele taget handler om.  

Fra ét perspektiv er der i realiteten tale om en udvidelse af SSP-samarbejdet, idet der 
forsøges reageret koordineret på problemsituationer, som især iagttages af politiet og 
kortlægges i det professionelle forum. Denne version hverver især socialcentret i Bal-
dersgade, og navnlig de opsøgende medarbejderes binding til sagsbehandlerne og 
'CPR-numrenes princip' (en af det sociale systems helt store 'sorte boxe') begrunder 
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denne tilgang. Eftersom disse er de eneste repræsentanter for forvaltningen, der har set 
de unge på første hånd (hhv. taler på vegne af FUN, som også har), får de en relativt stor 
vægt. Case manageren, som leder møderne blandt de professionelle, søger også at hol-
de fast i, at det handler om navngivne, enkelte unge, dvs. 'sager'.  

Fra et andet perspektiv indgår Socialdirektoratet og Søren Magnussen en slags alliance 
om at udvide Sjakkets arbejdsfelt mod Ydre Nørrebro, og de unges ønske om et lokalt 
værested er en glimrende anledning. For Søren Magnussen betyder det imidlertid at 
trække veksler på baglandet i Sjakket, som med vægten på '56' som 'hjemsted' har svært 
ved at håndtere at Shoppen pludselig er værested for en gruppe fremmede unge, og 
med de lidt tunge samarbejdspartnere i forvaltningen bliver det afgørende at kunne træk-
ke andre samarbejdspartnere ind. Byudvalgsprojektet er lovende, fordi det netop er star-
tet op med en udmelding om at de har en pose penge til lokale initiativer; men det viser 
sig at være alt for bundet til de lokale boligforeninger (en 'sort box', så det vil noget). Da 
gruppen af unge i løbet af processen går delvist i opløsning, skifter målet fra etablering af 
et fælles projekt til 'udstationering' af de enkelte unge i forskellige samarbejdsprojekter. 
En del af de unge fra gruppen indgår nu i Genbrugsbutikken, Bispebjerg Bokseklub o.a., 
og et par af dem deltager senere i De Vilde Unge. Undervejs har de omdefineret deres 
forhold til Sjakket (hhv. De Vilde Unge), fra en samarbejdsrelation, som indeholdt en vis 
åbning for et behov for støtte, over en pragmatisk kobling af aktiveringsmulighed og øn-
ske om støtte til social- og kriminalsager, til et mere omfattende deltagelsesforhold. 

Hvervningsperspektivet viser sig i dette eksempel tydeligst i det omfattende og mangesi-
dede koblingsarbejde, som Søren Magnussen foretager. En hovedpointe er her, at han 
netop ikke har sagen og målet klart for øje og hverver støtter til det – men indgår i en 
proces med mange sammenflettede aktører, mål og midler, og lader denne proces' forløb 
afgøre indsatsen. Nogle elementer i forløbet lader sig let føje ind, givet Søren Magnus-
sens udgangspunkt – såsom de unges konkrete aktiviteter og den konkrete sammensæt-
ning af ungdomsgrupperne; mens andre – som socialkontorets organisationsform eller 
Sjakkets lokalkulturelle identitet – er mere ophængt i netværk af stærke interesser og 
vanskeligere at ændre: Sorte boxe, der modsætter sig hvervning eller som selv hverver. 

Handleplaner og selverkendelse 

Hvervningsprocesser er ikke et særligt 'ydre' lag af sociale forhandlinger, adskilt fra de 
'indre' psykiske processer, eller fra de terapeutiske eller pædagogiske relationer og ind-
satser, der har betydning for dem. Tværtimod er identitetsdannelse og selvrefleksion cen-
trale elementer i de hvervningsprocesser, som vi kan studere i Projekt Gadebørn; og om-
vendt er hvervningen af forskellige aktører, ideologier m.v. afgørende for etableringen af 
bestemte former for identitet. Hvervningsprocesser går under huden. 

Ida kan tjene som et eksempel her, fordi hendes selvrefleksion var så omfattende og 
'psykologisk' i sin form. Jeg talte med Ida i november 1993 og i januar 1994. Hun var et 
eftertænksomt menneske på 17 år, hvis personlige rådgiver – Sjakkets kontaktperson i 
Blågårds Socialcenter, den senere leder af Unge-Teamet Jens Ahm – overtalte til at 
komme i Sjakket. Ida havde været indlagt med en psykisk lidelse et par år tidligere og 
havde ret komplicerede familieforhold. Før Sjakket var hun droppet ud af en daghøjskole 
og havde forladt en ungdomshybel for sindslidende til fordel for skiftende opholdssteder 
og et ungdomskollektiv. I Sjakket har hun forholdt sig afventende, været lidt med i New 
Age-prægede aktiviteter, og ellers meget langsomt tøet op. Idas kontaktperson opfattede 
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hende som en utraditionel pige, der brugte Sjakket til at bearbejde psykiske problemer, 
og som man skulle passe meget på med ikke at presse til at åbne sig; i stedet skulle hun 
have lov til selv at tage initiativ og tilbydes aktiviteter som Shiatsu-massage og tøjbytte, 
hvor hun kunne tilnærme sig sin problemfyldte kropslighed på en varsom måde. 

I de to interviews med mig beskriver Ida – ganske udførligt – sig selv som værende i 
gang med et omfattende arbejde med sig selv. Hun er træt af at gøre og være som andre 
forventer af hende og vil gerne lære at være autentisk og sætte sig selv igennem; men 
hun kæmper med en angst for konsekvenserne af det. Hun er hele tiden meget på vagt 
overfor krænkelser og overfor at blive låst fast, og samtidig er hun opmærksom på og 
ked af, at dét isolerer hende. Hun beretter om helhjertede, men tilsyneladende ineffektive 
forsøg på at disciplinere sig selv – at engagere sig i aktiviteter (hun ville ønske, hun kun-
ne tænde på noget), at opgive hashrygning, at afklare nære relationer (bl.a. gennem bre-
ve). Sjakkets kombination af selvbestemmelse og menneskelig varme begejstrer hende, 
men allerede ved det første interview er hun bange for, at det ikke holder i længden – at 
hun enten låses fast eller lukkes ude. Der tegner sig et billede af et kompliceret selvfor-
hold reflekteret på adskillige meta-niveauer og tilstrækkeligt modsigelsesfyldt til, at en-
hver styrke samtidig er en svaghed, enhver hjælp samtidig en belastning. Hun vil lades i 
fred og tilnærmes, gennemskues og respekteres som hun er, støttes og udfordres. Hun 
har brug for et indsigtsfuldt modspil, men plages samtidig af bevidstheden om, at det er 
motiveret af professionel interesse. Hun beskriver to venner – voksne, udenfor Sjakket 
og udenfor behandlingssystemet, men psykoterapeutisk uddannet – som idealer og afgø-
rende støtter for hende; med dem kan hun få lange aftener til at gå med psykologisk 
snak om stort og småt.   

Særligt centralt, både i Idas og i hendes kontaktpersons fortælling, står idealet om den 
selv-kontrollerede autencitet. Det er imidlertid selvmodsigende og svært at leve op til for 
begge parter, fordi Ida hele tiden oplever at fjerne sig fra sig selv. Der fremtræder et 
temmelig delikat psykologisk spil i den dialogiske pædagogiks form, en vanskelighed, der 
primært løses ved at overlade initiativet til Ida selv. Samtidig håndteres problemet gen-
nem hendes relation til Sjakket som helhed (tildels legemliggjort af Søren Magnussen), 
hvor der er noget mere albuerum, og hvor deltagelsesforholdet – med hovedvægt på for-
tolkende aktiviteter – muliggør en vis 're-framing' (se s. 267) af hendes selv-forhold.  

Har Sjakkets ressourcepersoner deres hyr med at balancere gennem Idas dilemmaer, så 
er det intet imod, hvad Idas sagsbehandler og hendes personlige rådgiver står overfor. 
Her i mit andet interview har Ida i forbifarten nævnt et møde, hun har haft med endnu en 
ny sagsbehandler, som ét blandt mange eksempler på, at andre hele tiden vil bestemme 
over hende. Jeg tager tråden op: 

Men I har holdt det dér møde ovre på socialcentret i går. Hvad beslutninger blev der så truf-
fet – er der en eller anden tidstermin, eller? 

Ja, de synes - min nye socialrådgiver – han syntes bestemt jeg skulle kontakte ham i maj, 
og så skulle jeg have en plan for hvad jeg havde lyst til resten af min- sådan, og det skulle 
ikke bare være HF 2 år, men det skulle også være hvad jeg ville med det HF. Da blev jeg 
vildt rasende på ham, og det sagde jeg også bare til ham, altså, det skulle han ikke regne 
med! Nåmen det ku han også godt se, og da han var ung, da vidste han heller ikke rigtig og 
sådan noget, men: For dem, - og det var ligesom hans forventninger, ikke. (…). 

Det kunne jeg godt blive ret irriteret over på et eller andet plan. Fordi han kender overhove-
det ikke mig, han kender slet ikke min baggrund, han kender intet til mig. Altså, og så fordi, 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         351 

Mål og midler 

at han har brug for, at de ligesom skal lave sådan en struktureret plan for mig, altså - der er 
aldrig noget i mit liv der har været struktureret, andet end skole, ikke. Og det er svært for 
mig, også lige nu hvor jeg er igennem en masse andre ting, mere personlige ting, at skulle 
koncentrere mig om det, ikke. Selvom jeg ønsker også, på et eller andet plan, at kunne gøre 
det. 

Han ser dig for første gang dér til mødet i går - 

Ja! 

- og han har en masse gode idéer til lige præcis hvad det er, du har brug for? 

Ja! 

Hm. Ja. Og alligevel så endte det med, at han nu forventer… eller, aftalen blev, hvad blev 
den? At- 

Jeg sagde bare til ham, altså: Du kan ikke forvente det af mig! Du kan ikke forvente, at jeg til 
maj, eller hvornår du nu siger at du regner med det og forventer det, at jeg så har nogen 
struktureret plan over noget, overhovedet! Og så sagde jeg til ham: Jeg er i gang med at gå 
i Sjakket lige nu, og det er det jeg koncentrerer jeg mig om lige nu. Og det har jeg tænkt mig 
at gøre et godt stykke tid endnu, ikke. Og de har ligesom skrevet sådan en bevillingsplan ud 
til august eller sådan et eller andet, - og hvorfor så ikke bare holde sig til den, altså- 

Ja 

- indtil videre? 

Nå, men så foreløbig til august, der - 

Ja 

- kan der godt være ro på det, der kan du godt holde dem hen? 

Nåmen han syntes jo klart, at jeg skulle finde et eller andet før! Et eller andet, som jeg hav-
de lyst til eller sådan noget, og det skulle jeg tænke meget grundigt over 

Så er det fordi de tænker, at det går ikke godt nok, eller det er ikke, - Sjakket, det var ikke 
nok? 

Nej, men det syntes han ikke, nej  

Havde han nogen grunde til det? 

Jeg tror bare ikke han respekterer stedet ordentligt, på en eller anden måde. Jeg tror han 
har nogle overbevisninger om, at man skal ligesom – man skal have sig et godt job, så man 
tjener sig nogle gode penge, om man ikke kan lide det eller ej. Det sad vi også og diskute-
rede i går, han synes at – personligt, så syntes han at et sundhed- og social-uddannelse for 
mig ville være godt,  for så kunne jeg blive hjemmehjælper, sygeplejeelev og sygeplejerske. 
Så sagde jeg: Hold kæft mand, altså jeg vil hellere – så ville jeg sgu hellere være på bi-
standshjælp, altså, jeg gider ikke at have et eller andet job, hvor jeg ikke engang er glad for 
det, eller tage en uddannelse, jeg ikke kan bruge til – til det, som jeg har lyst til! Nå OK, 
nåmen det ku han godt se, men det ville være fedt for mig ligesom at - at tjene nogle gode 
penge og sådan noget. Ja, det ville det, - men det skal sgu ikke være gennem et job, som 
jeg ikke kan bruge til noget, vel? 

Suk! Hvad sagde Jens Ahm til alt det? 

Nåmen – Jens Ahm, han har nogle helt andre forventninger til mig: Han har nogle forvent-
ninger om, at jeg tager denneher HF til sommer!  

Nå, det har han? 
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Ja! Og ved du hvad - jeg blev virkelig irriteret på dem begge to i går, jeg synes virkelig de 
var  nogle idioter begge to i går, fordi – også den dér følelse af, at det altid har været andre, 
der har taget beslutninger henover hovedet på mig, ikke – jeg har boet på ungdomspension 
og sådan noget – og hvor det hele tiden har været over hovedet på mig, hvor ligesom så-
dan:  ”Ida har jo været igennem nogle svære perioder i sit liv”, og hvor Jens Ahm, - altså, jeg 
har sgu ikke noget imod Jens Ahm, og jeg er glad for de ting, hvor jeg har bedt ham om 
hjælpen, og hvor det så er gået hurtigt, fordi han virkelig er en type, der ligesom - der er ak-
tiv på en eller anden måde, ikke, hvor jeg har bedt ham om måske lige at hjælpe mig med 
nogle ting, hvor der så også er sket en hel masse, ikke. Men det skal være så længe jeg ber 
ham om noget, og ikke ligeså længe, at de prøver at presse nogle forventninger ned over 
hovedet på mig. Sådan noget bliver jeg så vred over! Jeg havde det bare som om at – jeg vil 
så gerne ud af det der system, som jeg har været under lige siden jeg var 14 og kom på 
hospital og alt det der. Jeg vil  så gerne ud af det system, og blive mere selvstændig på den 
måde. Det irriterer mig grusomt at jeg skal spørge dem: ”Nå, men er det i orden at jeg flytter 
herover”, eller ”er det i orden, at jeg starter på det her”, eller ”er det i orden at det og det og 
det”, ikke. ”Er det i orden at jeg gør sådan og sådan”. Og hvor det ligesom er dem der skal 
tage beslutningerne for mig – og det Uhh! - det kan jeg blive så vred over, altså! 

Dvs. du oplever det slet ikke som – omsorg - 

Overhovedet ikke! 

-altså som at der er nogle, der bekymrer sig for dig dér? 

Nej! Ikke en skid, altså! … Det – det er deres eget! Altså det er også lidt sådan: Så har de 
noget at forholde sig til, ikke, så har de noget, de ligesom – kan godkende, måske. Eller 
hvad jeg skal sige – det er slet ikke noget med at sætte sig ind i, hvem jeg er, eller hvad der 
ku være fedt for mig, eller - det mener jeg heller ikke at de skal gøre, nemlig! Altså – Det er 
bare den der afmagtsfølelse, for mig, på en eller anden måde, at: Jeg havde f.eks. fundet et 
værelse, som jeg syntes var meget fedt, ikke, et privat værelse, og der var så 4000 kr. i de-
positum. Men det synes de bestemt ikke ville være godt, fordi så de kom de med en lang ud-
redning om hvor usikkert sådan noget var, og for min skyld, og – og sådan nogen ku hurtigt 
hælde én ud, og så var man lige pludselig på røven, og det var de ikke interesseret i, og de 
var jo så interesseret i min beskyttelse, og - og alt det der, ikke? 

Ja 

Igen, så er det hele tiden noget med hvad de kan forholde sig til, eller hvad de kan tage stil-
ling til, og det er dem der skal tage beslutningerne, hvor jeg har lyst til at flytte hen, nær-
mest, ikke. Og de ville synes det var meget bedre for mig hvis jeg kom indenfor et boligsel-
skab, og fik mit eget værelse med køkken og bad og alt det dér, ikke - hvor de ku få nogle 
papirer på det! Det er også fint med papirer, og det er også på en eller anden måde en tryg-
hed, men – for mig er det skide irriterende, altså. Det er det virkelig! Også irriterende, at jeg 
sådan nærmest – også i går, så sad jeg sådan lidt: ”Jamen det er også rigtig nok, altså, det- 
nå, er det- nå, er der virkelig nogen der bliver snydt så meget”, ikke, og - sådan er det sgu 
ikke altid! Det ved jeg, og – jeg tror også man sådan nogenlunde kan bedømme på folk, alt-
så, om det vil være nogle, som virkelig bare hælde én ud og bare var sådan, ikke. Og alle 
steder har man en måneds opsigelse, og - øj, mand! Og sådan noget med, at de skal have 
at vide hvor meget det er i husleje, men jeg synes ikke, det rager dem! Jeg har klaret mig 
fint det sted jeg bor nu, for 2000 kr., OK jeg har mangel på penge, men jeg har klaret de her 
ting selv, og jeg har ikke fået noget støtte til husleje eller noget som helst af dem, så jeg - åh 
jeg bliver bare vred over det! 

Ida møder den professionelle interesse som en utidig indblanding og en ufølsomhed 
overfor, hvad der betyder noget i hendes liv. Hun positionerer sig i interviewet som et 
menneske, der efter en vanskelig historie er nået frem til et punkt, hvor det kun er de 
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ukyndige – eller dem, der har egne (ureflekterede) dagsordener – der ikke kan se, at hun 
er moden til selv at tage hånd om sit liv.  

I et hvervningsperspektiv er der umiddelbart tale om at to sorte boxe køres i stilling over-
for hinanden (selvom den vedtagne bevilling giver et pusterum til, at konfrontationen ikke 
bliver absolut og akut): På den ene side det juridiske og administrative krav om formali-
serede handleplaner, der rummer forløb henimod selvforsørgelse, og på den anden side 
idealet om selvbestemmelse. Begge de to elementer støtter sig til brugerpræmissernes 
diskurs, og det har betydning for, hvad det er for en konflikt, der tegnes op. Det felt, der 
argumenteres i af begge parter, er spørgsmålet om Idas ansvarlige livsførelse på bag-
grund af en vanskelig opvækst og ophold på psykiatriske og sociale institutioner. Ida må 
prøve at fremvise, hvad de kan se er ansvarlig refleksion, og sagsbehandlerne må sørge 
for at (få det til at se ud som om) afgørelsen træffes via dialogen. 'Forhandlingen' lægger, 
som det er ret typisk, op til, at de to parter vil trække modsatte argumenter på banen. Ida 
må, for at argumentere for sin sag, så vidt muligt fremstå kompetent og normal – men 
også med et særligt behov for at kunne 'koncentrere sig om Sjakket' – og sagsbehand-
lerne må få Ida til 'selv at indse' de vanskeligheder, hun har, og det attraktive ved den 
'passende' foranstaltning. 

Generelt formuleret: Klientens interesse er at fremstå kompetent nok til at selv bestemme 
sin behandling, men også med et bestemt behov for hjælp; sagsbehandlerens interesse 
er til gengæld at argumentere for klientens behov for 'hjælp' til at vurdere sin situation, 
samt evne til og moralske ansvar for at klare bestemte krav. Denne struktur er en 
konsekvens af brugerorienteringen, men samtidig en formidabel hindring for reel dialog. 

I Idas (også hvad dette angår utraditionelle) tilfælde er der ikke direkte en ressourceper-
son fra Sjakket med i selve forhandlingen. Men Sjakket er alligevel hvervet som væsent-
lig part i sagen og som sort box. Selvom Idas nye sagsbehandler ikke er helt tilfreds med 
det, så ender det med at forblive 'foranstaltningen', at Ida ”koncentrerer sig om at 'gå i 
Sjakket'”. Hun behøver ikke yderligere gøre rede for hvad hun laver i Sjakket, og det 
hænger formentlig sammen med Jens Ahms generelle tillidsforhold til Sjakket, som indtil 
videre er udslagsgivende, selvom spørgsmålet om sagskompetence for ungemedarbej-
derne i socialcentret på dette tidspunkt endnu ikke er afklaret generelt. 

Men det ville være forkert alene at beskrive det som en forhandlingssituation, for det er 
væsentligt, at det hele handler om Ida. Der etableres i denne brugerpræmissernes hand-
lesammenhæng en subjektiveringsproblematik (se s. 234 f.). Det betyder to ting: Dels må 
Ida på én gang både kæmpe med, at sagsbehandlerne med deres handleplaner kender 
for lidt til hendes præmisser, og forsvare sig imod, at de stikker næsen for meget i dem; 
såvel afstand som nærhed kan i disse situationer være potente disciplineringsredskaber 
og midler til at placere eller tilsløre ansvar. Og dels bruger Ida uvægerligt situationen som 
en spejling. Ikke kun på den måde, at situationen illustrerer et problem, hun har med sig 
selv, men også på den måde, at hun trods sin harme tydeligvis tager sagsbehandlernes 
argumenter alvorligt til overvejelse. Hun kan ikke forholde sig så taktisk distanceret, som 
hun gerne ville, og som hun prøver at begrunde med sagsbehandlernes usaglighed.  

Sagsbehandlernes vurdering er magtfuld og af den grund umiddelbart vigtig, men den er 
samtidig også en konkretisering af Idas almene identitet som samfundsborger og delta-
ger i velfærdsstaten. Den akse skal også tænkes med ind i hvervningen her. Sagsbe-
handleren hverver et (marginaliserende) selvforsøgelsesideal, og Idas afvisning af det 
må tage form af en uklar tvetydighed mellem et abstrakt princip om 'et job, man kan lide' 
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og et konkret behov for at ”koncentrere sig om at gå i Sjakket”. Handleplanens relative 
'ufølsomhed' er også dens almenhed, dens moralske karakter. Overfor den truer Ida med 
at stå med idiosynkratiske grunde, altså alene, uden vægtige aktører eller argumenter på 
sin side. Derfor er det ikke nok for Ida at afvise sagsbehandleren for hans ukendskab til 
hendes særlige situation. Hun må også prøve retorisk at lægge vægten på, at hun kan og 
har kunnet klare sig uden støtte (i øvrigt: Måske kunne et lidt bredere engagement i Sjak-
kets lokalkulturelle ideologi have givet Ida bedre argumenter overfor selvforsørgelseside-
alet). 

I Idas forhold til Sjakket er selvbestemmelsen og den kontrollerede autencitet omdrej-
ningspunktet, i relationen til sagsbehandlerne er det den ansvarlige livsførelse. De to dis-
kursive elementer har berøringsflader og overlap, men de lader sig ikke uden videre brin-
ge på samme formel. Først og fremmest er selvforsørgelsesidealet placeret modsat i de 
to relationer. En borgerlig konformisme, der blokerer for brugerorientering og autencitet – 
eller tværtimod den afgørende prøvesten for selvansvarlighed. I den konfrontation spilles 
hvervningen op på højere politiske niveauer: Anerkendelsen af Sjakket som generel 'for-
anstaltning' i det sociale system, trods det at Sjakket ikke uden videre kan ses som red-
skab til udvikling af selvforsørgelse; eller modsat, når sagsbehandleren slår ud med ar-
mene og henviser til lovgivning og cirkulærer. Målgruppebestemmelsen bliver her en me-
get central 'sort box'. Kan Ida henføres under den målgruppe, som sagsbehandleren 
overfor sin gruppeleder kan forsvare at have anbragt i Sjakket? Lykkes det Jens Ahm 
eller andre at formidle Sjakkets Aktivitetscenters planer om initiativer overfor konkrete 
målgrupper sådan, at Familieafsnittet i Socialcenter Blågård på denne baggrund godken-
der en sådan placering?  

Den problematik slår også ind i Idas selvforståelse. Kan hun hverve Sjakket og dernæst 
sagsbehandleren ind bag sin selvkonstruktion som reflekteret, selvansvarlig, autentisk – 
eller må hun døje med at blive tilskrevet (intellektualiserende) irrationalitet som følge af at 
Sjakket ikke anerkendes for arbejdet med at støtte hende i de mange vanskelige para-
dokser?  

Par under behandling 

Tjek-Punkts (brobygnings-) arbejde med de unge som kærestepar er et andet eksempel 
på, hvordan hvervningsarbejdet både går på tværs af kontekster og henover grænserne 
mellem pædagogisk, administrativt og politisk.  

Som nævnt (s. 220) lykkedes det i projektperioden at ændre de gældende regler i Kø-
benhavns Kommunes behandlingsinstitutioner for stofmisbrugere hvad angår unge par. 
Hvor den almindelige praksis førhen var at afvise parbehandling – og for nogle institu-
tioners vedkommende også at forbyde pardannelse under institutionsophold – så blev 
der, efter et ihærdigt arbejde fra ikke mindst Tjek-Punkt, og bl.a. ved KooMis-forummets 
mellemkomst, i slutningen af 1995 udstedt et direktiv fra Socialdirektoratet om, at dets in-
stitutioner ikke længere måtte afvise par.  

Problemet forklares på institutionerne med, at par i behandling skaber emotionelt kaos, 
parterne lokker hinanden, eller blokerer for behandlingen ved at loyaliteten gælder et par-
forhold bygget på misbrugets præmisser. Heroverfor sagde Tjek-Punkt, at parforholdene 
var de unges realitet, og at det var nødvendigt at de unge selv gjorde erfaringerne. Indtil 
konfliktens administrative løsning var den fastlåst, selvom begge parter accepterede 
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modpartens argumenter. Man kan spørge sig selv, hvad dette mon skyldes – og man kan 
delvist svare på det udfra et hvervningsperspektiv. 

Først og fremmest er (kæreste-)parret en anden slags aktør i den pædagogiske praksis 
end en enkeltperson, og et diskursivt element af ret ny dato. Udviklingen har generelt 
gået mod, dels svækkelse af familien som anerkendt enhed til fordel for individual-
princippet i social lovgivning og administration, dels en særlig styrkelse af individuel auto-
nomi i ungdommen, som indebærer, at de unges sociale relationer på en særlig måde er 
midlertidige og betingede. At anerkende de unges parforhold næsten som familier fore-
kommer på den baggrund temmelig utidssvarende. Anerkendelsen af de unges par-
dannelser har imidlertid intet med familier at gøre. Den er tværtimod et symbolsk udtryk 
for en udvidet anerkendelse af de enkelte unges autonomi gennem en ret absolut aner-
kendelse af deres valg af partner som 'en realitet'. Det absolutte handler om, at aner-
kendelsen af autonomi kun kan fungere i den sociale interaktion, når den ikke ledsages 
af betingelser eller anfægtes løbende. Men det er altså ikke en 'sort box' afledt af familien 
som samfundsmæssig institution, men derimod af privatformen. Anerkendelse som vok-
sen privatperson rummer anerkendelse af en uantastelig, selvvalgt intimsfære med eller 
uden dertil hørende kæreste. 

Den individuelt orienterede institutions-behandling af misbrugere – evt. med 'gruppen' på 
institutionen som redskab – skriver sig ind i historien om, hvordan man under det tradi-
tionelle behandlingssystem udsondrede og konstruerede isolerede individer (fra 'abstrak-
te målgrupper') til psykologisk behandling ved hjælp af selve institutionaliseringen. Helt 
generelt forudsætter denne diskursive form, at relationen individ-institution holdes 'ren', 
så individet kan håndteres. Det er den samme form, der udtrykker sig i traditionen for, at 
skoleelever ikke måtte kigge over skulderen hos hinanden. På samme måde forstyrres 
institutionens arbejde med misbrugeren, hvis hendes kæreste er med. Ligesom man ikke 
kan rendyrke en konstruktion af 'elevens evner' hvis der er for meget 'snyd', så kan man 
heller ikke få greb om 'klientens psykiske struktur' hvis hun får lov at danne en intimsfære 
udenfor institutionens rækkevidde. Den institutionelle psykologiske (eller psykiatiske, so-
cialpædagogiske) behandling har således forudsat eller udvirket en vis umyndiggørelse, 
der har været forbundet med aldersgrupper, med social udstødelse eller med særlige in-
stitutionelle arrangementer (som f.eks. militærtjeneste).  

Det er netop denne umynddiggørelse, der anfægtes med brugerpræmissernes diskurs, 
også når det gælder parbehandling. Udviklingen af psykologiske og pædagogiske diskur-
ser i retning af øget vægt på brugerorientering og autonomi har ellers på institutionerne 
tilpasset sig de særlige præmisser, disse institutioner har fungeret på, på den måde at 
den psykologiske selvdisciplinering og 'frivillighedsprincippet' – diskursive varianter, der 
fastholder udskillelsen og 'afklædningen' af den enkelte klient og fortsat muliggør at de 
institutionelle rammer defineres ensidigt af de professionelle – har været i højsædet. Der-
for kunne parbehandling udgøre så væsentlig en anstødssten mellem de professionelle i 
institutionerne og i Projekt Gadebørn, en anstødssten, som så igen kunne blive til et sym-
bol på brugerpræmissernes diskurs og hverve Socialdirektoratets direkte intervention.  

I de konkrete interaktioner i Tjek-Punkt betød pardannelse en generel komplicering af 
den dialogiske pædagogik. Som nævnt er anerkendelsen af en privatpersons intimsfære 
kun gyldig, når den er absolut. Når Tjek-Punkts medarbejdere søgte et menneske-til-
menneske-forhold til de unge, der gradvist udvidede fortroligheden, var det naturligvis 
vanskeligst at 'pille ved' de forhold, der symbolsk definerede de unges subjektstatus. 
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Selvom de unges parforhold ofte var relativt kortvarige og svingende – ligesom andre 
unges – og de unge på ingen måde udmærkede sig ved nogen særlig udpræget loyalitet 
overfor hinanden, så var parforholdet typisk et urørligt område hvad angår præmisser for 
social støtte. Urørligheden kommer bl.a. til udtryk i at de unge bruger 'kærlighed' som en 
fuldtud tilstrækkelig forklaring på kravet om at forblive sammen, som her: 

 
De fleste steder vil ikke have par, vel. Hvis vi havde delt os op, ikke - så havde vi hurtigt 
kunne komme til behandling, men det ville vi ikke, vel? Det var også derfor … 

Hvorfor ville I ikke - hvorfor var det så vigtigt for Jer at være sammen? 

Ja, men da vi flyttede - da vi - vi havde ikke noget sted at bo i starten, det var også på grund 
af, at vi ikke ville uden hinanden, vel. For han måtte ikke være hos min mor, og - hvis de 
skilte os ad - også dér før, ikke - der kunne vi også - da han boet på pension eller et eller 
andet, ikke - og jeg kunne have boet et andet sted. Men det ville vi ikke - det var også derfor 
vi boede på gaden, ikke. Det ville vi ikke - vi elskede hinanden for meget. Jeg synes ikke, 
der er nogen grund til at vi skal skilles ad - jeg tror godt det kan løses, når vi er sammen, 
altså.  

(Fra interview med Kim og Rikke 21.5.96) 

Den 'sorte box' kaldes kærlighed: De unge elsker simpelthen hinanden for meget til at 
kunne skilles blot et par uger! 

Kæresteparrets intimsfære var dog ikke fuldstændig vilkårligt påberåbt som et hvilket 
som helst symbol på voksenautonomi. I et ungdomsliv kan selv nokså midlertidige par-
dannelser være særdeles betydningsfulde. De etablerer et rum for en umiddelbar, ube-
grænset identifikation og gensidighed og basal tillid, som i kraft af deres 'rene' tilvalgte 
karakter er fuldt foreneligt med kravet om personlig løsrivelse og mobilitet133. Misbrugsli-
vet fremtræder desuden på en måde som en karikatur af dette i kraft af dets almene in-
strumentalisme. Dynamikken i et sådant parforhold betyder, at de unge hele tiden må 
søge forholdet bekræftet af hinanden. Selve bekræftelsen viser forholdets skrøbelige og 
betingede karakter, men bekræftelsens indhold er til gengæld absolut, som partnernes 
anerkendelse af det par, de danner. Derfor er parforholdet allerede en 'sort box' i forhol-
det mellem de unge, før det føres over som en sådan i forholdet til behandlerne.  

I Tjek-Punkt opstod der en yderligere komplikation i kraft af, at Tjek-Punkts tilbud om en 
fortrolighedbase i nogen grad rivaliserede med kærestens, hvilket yderligere nødvendig-
gjorde Tjek-Punkts opbakning til de unges parforhold og også indimellem betød, at be-
kræftelserne de unge imellem måtte indeholde fortrolighedsbrud med Tjek-Punkt.   

Disse forhold medvirkede alle til at gøre de unges parforhold til en sort box (ved navn 
kærlighed), som Tjek-Punkts medarbejdere måtte tage bestik af og behandle med res-
pekt, og som behandlingsinstitutionerne siden måtte anerkende. Hvervningsarbejdet, 
som Tjek-Punkts medarbejdere udførte i deres brobygningsarbejde, rummede altså en 
udbygning af brugerpræmissernes diskurs i retning af et krav om, at de aftagende institu-
tioner skulle kunne håndtere brugere, som skiftede uforudsigeligt mellem at være enkelt-
individer og at være kærestepar. Et krav, som yderligere kompliceredes i tilfælde af, at de 

                                            
133 Netop i ungdomslivet kommer det forudsætningsforhold mellem højmodernitetens individualisering, løsri-
velse, og vægten på 'tillid' i selvvalgte intime relationer, som Giddens (1991) beskriver, særligt til udtryk – 
om end heldigvis ikke nødvendigvis i så rendyrket og dermed instrumentel form, som Giddens har tendens 
til at gøre det til: De unge er ikke mere kulturelt frisatte, end at også deres liv er kulturelt meningsfuldt. 
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to turtelduer tilhørte forskellige administrative/juridiske domæner (forskellige lokalkontorer 
eller kommuner, over og under 18 år osv.).  

Kravet rettede sig imidlertid også mod de unge. Parforholdets anerkendelse og dets 
praktiske konsekvenser vendte sig refleksivt mod de unge, for hvem det gennem denne 
proces også i en anden forstand blev en 'realitet', end hvis det alene havde været en sag 
mellem dem selv. Hvad dette angik, indebar Tjek-Punkts hvervningsarbejde således en 
pædagogisk konstruktion af den enkelte unge som reflekteret kærestepartner, også selv-
om det var vanskeligt at realisere denne refleksion direkte i form af fortrolige samtaler om 
kæresten.  

Afmagtens alliancer 

Hvervningsarbejdet forudsætter, at der er nogen, der vil noget, og i en vis udstrækning 
også kan det. Det er det muliges kunst. Det er imidlertid vigtig at være opmærksom på, at 
i et arbejde som Projekt Gadebørns træder medaljens bagside, afmagten, ofte frem i ly-
set. Ikke mindst var de unge selv mange gange en slags achilleshæl – når de ikke hand-
lede eller talte tilstrækkeligt klart og konsekvent til, at de kunne indtræde i deres egne 
sagers hovedrolle.  

Selv stærkt konfliktfyldte sager, som dem der omhandlede parbehandling, kunne, med al 
deres turbulens og ambivalensen hos alle involverede aktører, trods alt give mulighed for, 
at der tegnede sig fronter, dannede sig alliancer, viste sig perspektiver. Selv en nok så 
kompliceret sag kunne forenkles og omdefineres med grundlag i dialogen med den unge, 
så der fremstod handlemuligheder, der set 'nedefra' var nye og perspektivrige. Den udvi-
dede kontakt med de unge kunne betyde, at udviklingsmuligheder i de unges (ofte hastigt 
forandrede) praktiske livsførelse, netværk og selvbevidsthed blev opfattet og tillagt betyd-
ning. Udviklingsprojektets fokusering på nye metoder og tilgange indebar en evne til at få 
øje på potentialer hos de unge og placere vanskelighederne hos 'systemet' eller de tra-
ditionelle tænkemåder og metoder.  

Sat i forhold til den omfattende afmagt og pessimisme i store dele af det sociale system 
og behandlingsinstitutionerne overfor 'gadebørnene', var disse mekanismer et afgørende 
plus ved den 'overfladiskhed', hvormed man i begge Projekt Gadebørns projekter gik til 
de unges sager. Princippet om at 'Ingen er håbløs' kunne af mange grunde finde praktisk 
bekræftelse i de konkrete sager, og det forhold var således ikke blot en grund til at man 
gik til de unge med humanistisk vægt på mellemmenneskelig dialog, men også omvendt 
et resultat af det. 

Det forudsatte imidlertid altsammen en hvervning af de unge som deltagere og dialog-
partnere. Vanskeligheder med at inddrage enkelte unge indebar også en vanskelighed 
for projekternes selvopfattelse og handlekraft, således at Ingen er håbløs kunne slå om i 
sin modsætning. Sjakkets føromtale 'No hope with Dope' kan således opfattes som en 
slags beskyttelse af Sjakkets ideologi overfor erfaringen om, at Vesterbro-misbrugerne 
(og de relevante behandlingsinstitutioner) ikke lod sig hverve. Også Tjek-Punkt måtte 
konstatere, stillet overfor en tilsandingsfare, at ”nogle få unge er simpelthen så nedbrudte 
og psykisk skadede, at de ikke kan motiveres til behandlingsforsøg"134. Denne slags per-
sonalisering af vanskeligheder som entydigt udtryk for brugerens egenskaber, som ellers 

                                            
134 Ifl. leder Flemming Pedersen på et KooMis møde i efteråret 1995 
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er så allestedsnærværende i det sociale system, har jeg imidlertid skullet søge ud i enkel-
te grænsetilfælde for at finde i Projekt Gadebørn. Ikke primært fordi projekterne her har 
holdt den humanistiske fane højt; men fordi i begge projekter var den muliggørende dia-
log stort set en forudsætning for, at de unge overhovedet forblev indenfor synsfeltet.  

Afmagten kunne ikke nå at blive så dominerende, for den trådte frem i forhold til de unge, 
som allerede var på vej ud. Afmagtsoplevelsen blandt rådgiverne var således en vigtig 
del af Sjakkets baggrund for at fravælge Vesterbromisbrugerne. Hermed var imidlertid 
også fravalgt et stykke af 'Sjakkets familie' og almene socialpolitiske profil, som ville have 
begrundet et mere altomfattende ansvar. I det Nørrebro'ske lokalmiljø var, som vi har set 
det ovenfor, langt flere og mere varierede hvervningsmuligheder, end hvis Sjakket alene 
placerede sig i det sociale system som 'alternativ (til) institution(erne)'. Her kunne en al-
men solidaritet bedre forenes med 'det muliges kunst'.  I Tjek-Punkt var afmagt og skyld / 
skam hinandens spejlbilleder, når det mislykkedes at udvikle de enkelte sager, og den 
dialogiske pædagogik truede med at blive slidt ned. I begge projekter ledsagedes den 
modstræbende konstatering af projektets begrænsede rækkevidde af omfattende selv-
ransagelser, og omsattes mere i udviklingsinitiativer og strategiske omorienteringer end i 
afgrænsende regelfastsættelser. Med andre ord blev afmagten ikke institutionaliseret, 
dels fordi projekterne vedvarende problematiserede den, og dels fordi selve den social-
politiske opportunismes princip indebar at den kunne håndteres ved løbende at flytte 
opmærksomheden.  

'Afmagtens institutionalisering' er ved nærmere eftersyn et vanskeligt begreb, fordi af-
magt i sig selv kun er et abstrakt, negativt begreb. Når afmagt institutionaliseres, sker det 
gennem en italesættelse, der regulerer i positiv forstand og dermed forvandler til magt: 
Eksplicitte definitioner af egenskaber ved grupper eller situationer, som begrunder at og 
hvordan noget kan og andet ikke kan lade sig gøre. Det interessante er imidlertid, at af-
magten netop ikke lader sig omsætte helt i magt. Der bliver en rest tilbage. En rest, som 
kun fortjener betegnelsen 'afmagt' fordi den forbliver ubearbejdet: Der er ikke tale om en 
konkret fraprioriteret indsats, men nærmest om en navngiven 'hvid plet på landkortet'. For 
at blive i farvemetaforikken kan en hvid plet opfattes som det modsatte af en sort box. 
Netop i kraft af denne kvalitet spiller den en særlig rolle. Først og fremmest den, at den 
relativerer indsatsens rationalitet og aktørernes ansvar. Den interagerer så at sige med 
sin modsætning, magten, og giver alle dens intentioner og handlinger en skyggeside af 
usikkerhed – tillader at de ender blindt, ligesom veje og floder ind i det ukendte. 

Samtidig er afmagtens 'hvide pletter' kun prekære når et alment ansvar fastholdes på 
den ene eller den anden måde – hvadenten det er i form af forvaltningens politisk /admi-
nistrativt definerede almenansvar, udviklingsprojekternes ideologiske, eller andet. Det er 
dens positive side. Et fuldstændigt rationaliseret og handlekraftigt socialt arbejde er udfra 
den betragtning sandsynligvis et tegn på at et almenansvar er gledet ud af synsfeltet, og 
en institutionaliseret afmagt rummer omvendt almenansvaret lige under sin overflade. 

Som eksempel på en sådan mere eller mindre institutionaliseret afmagt vil jeg beskrive 
Mathildes sag. Jeg interviewede Mathilde én gang i januar 1996 og fik lov til at interviewe 
moderen, samt Døgnkontakten, sagsbehandlerne på socialkontoret i Valby135, to narko-
behandlingsinstitutioner og Tjek-Punkt, om hendes sag.  

                                            
135 Mathilde havde to sagsbehandlere. Når jeg omtaler dem i ental er det af fremstillingsgrunde, samt fordi 
kun den ene af de to havde haft kontakten længe og førte ordet i mit interview  
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Mathildes situation var i perioden for disse interviews særdeles problematisk. Alle parter 
– måske tildels med undtagelse af hende selv og hendes mor – opfattede hende som på 
vej i en hastig og livstruende 'deroute' og måtte efterhånden opgive yderligere hjælp til 
hende. Her var altså et tilfælde, der om noget kunne fremkalde afmagt. 

Mathildes sag, som jeg fik indtryk af den, var ligesom de fleste andre unges kendetegnet 
ved en række konflikter: Især i trekanten Mathilde – mor – sagsbehandler, men også om-
kring parbehandlingstemaet, og andre forhold. Men sagen var også præget af en høj 
grad af konsensus mellem de professionelle. Sagsbehandleren, Døgnkontakten og Tjek-
Punkt havde megen sympati og ros til hinanden. Det var således også en sag, hvorom 
det kunne siges, at hvervningens mistelten netop var den unge selv, også selvom det 
lykkedes at etablere en dialog: Mathilde var så glad for den hjælp hun fik i Tjek-Punkt og 
Døgnkontakten, at hun blev tiltagende flov over at svigte dem og til sidst blev helt væk. 
Trods forståelsen mellem de professionelle viste der sig interessante forskelle mellem de 
former for afmagt, de stod i.  

Sagsbehandlerens afmagt var umiddelbart tydeligst. Først og fremmest var Mathildes én 
blandt de løbende 80-100 børnesager, som skulle forvaltes. Eftersom man jo ikke kan 
have alle de sager liggende fremme på skrivebordet på én gang, var man langt hen ad 
vejen henvist til at afvente initiativ fra klienterne selv eller andre professionelle. Drømmen 
om en aktivt opsøgende, helhedsorienteret indsats i det nyligt oprettede familieafsnit var 
bristet, da man snart efter også fik al administrationen af kontanthjælp til familierne på 
sine skuldre. Selvom fokus dog altså i vores interview var på Mathilde, så måtte denne 
almene baggrund igen og igen nævnes. Dernæst var Mathilde selv og hendes familie 
meget vanskelige. Moderen var psykisk syg og trods sin gode vilje ikke modtagelig for 
rådgivning: Hun modarbejdede den nødvendige behandlingsindsats ved med jævne mel-
lemrum at afbryde frivillige anbringelser, og Mathilde selv var – bl.a. derved – vokset op 
til at smutte fra kontakt, når der blev stillet krav, hvilket netop havde været tilfældet i hen-
des plejefamilier. Mathilde var et ”meget tidligt skadet barn”. Et indtryk, som sagsbehand-
leren følte bekræftet af, at Mathilde havde været ude af kontakt igennem lang tid. Når 
hun holdt sig væk, var der intet at gøre, og det var derfor fint, at Tjek-Punkt kunne få en 
kontakt i stand. Endelig var der afmagtsbegrundende træk ved hele det sociale system 
og dets juridiske regulering, især vanskeligheden ved at få ekspertise samlet om en 
tvangsfjernelse, manglen på information fra plejefamilier, Tjek-Punkt og andre instanser, 
samt den snarlige udsigt til, at Mathilde blev 18 år og flyttet over i kontanthjælpsafsnittet 
som hvilende sag. Alt i alt følte sagsbehandleren, at hvad Mathilde manglede var én, der 
påtog sig en forældrerolle, noget, som imidlertid ingen i det sociale system var gearet til 
eller kunne magte.  

I den anden ende af skalaen var de to narkoinstutitoner nok de mindst afmægtige, fordi 
de ikke følte noget egentligt ansvar. For dem var Mathilde en sag, der faldt udenfor deres 
område, som bestod af voksne, selverkendende og dermed motiverede, stofmisbrugere. 
Den generelle menneskelige bekymring havde nok givet anledning til en ekstra indsats 
(dispensation fra karantæneregler, deltagelse i koordineringsmøder), som dog stadig var 
stærkt begrænset af, at indsatsen forudsatte Mathildes aktive deltagelse – og Mathilde 
var en af de karakteristiske unge, som ikke havde ’smagt asfalten’ nok endnu. 

Døgnkontaktens medarbejder talte direkte om, at afmagt og opgiven var fristende, men 
for enhver pris måtte undgås i en sag som denne. Han kunne berette særdeles omfat-
tende og reflekteret om Mathildes sag. Han kunne bekræfte og udbygge sagsbehandle-
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rens psykologiske analyse med erfaringen om, hvordan Mathilde først var problem-
fornægtende, dernæst kom (måske alt for) tæt på i relationer til sine hjælpere, for så at 
reagere med at forlade dem. Døgnkontakten havde ingen muligheder for at opsøge eller 
på anden måde følge op, når Mathilde sprang fra. Også for ham var den optimale – men 
utopiske – løsning en professionel familiepleje, som kunne fastholde Mathilde. Denne 
psykologisk begrundede afmagt opvejedes imidlertid af en opfattelse af, at en mere smi-
dig og reaktionsduelig social hjælpeindsats ville kunne fastholde kontakten. Problemet 
blev dermed omdefineret til et spørgsmål om koordinering og handlekraft i det sociale 
system, hvor vanskeligheden primært bestod i, at sagsbehandleren både havde den af-
gørende tværgående kompetence og savnede ressourcer og vilje til at sætte den ind. Her 
fremtrådte altså et konkret socialpolitisk reformprojekt som hvervningsplatform på bag-
grund af den kritiske refleksion af afmagten (måske også under indtryk af evaluators mu-
lige betydning). Samtidig var en del af problematikken lagt over i arbejdsdelingen med 
Tjek-Punkt, der som opsøgende udviklingsprojekt skulle kunne realisere en del af af-
magtsbekæmpelsen, såvel i forhold til Mathilde som i forhold til det sociale system. 

Tjek-Punkts tilgang til sagen var kendetegnet ved en minimalistisk brugerorientering. Mi-
nimalistisk, fordi hele den psykologiske analyse, som for sagsbehandleren og i Døgnkon-
takten begrundede afmagt, her var fraværende. Tjek-Punkts indfaldsvinkel var det kon-
krete sagsforløb og de grunde, som Mathilde selv gav til sine handlinger, uden at det i og 
for sig blev opfattet som nogen modsætning til Døgnkontaktens erfaringer og hypoteser. 
Det var i stedet udtryk for hvordan den dialogiske relation var styrende for arbejdet. Den 
samme prioritering, som førte til, at mor og sagsbehandler følte sig for lidt orienteret om 
hvad Tjek-Punkt lavede med Mathilde. I denne arbejdsform var det idealet at komme  
'under huden' på Mathilde i takt med, at det blev relevant i det praktiske forløb og som 
udtryk for Mathildes valg – og det lykkedes desværre ikke så langt. Derfor henvisningen 
til 'Skjold & Schrøder'136, som skulle fungere som 'forældre', kontinuerlige kontaktperso-
ner på tværs af Mathildes øvrige situationer. Skjold & Schrøder stod for en fortsættelse af 
den dialogiske pædagogik; men de var en ’foranstaltning’, hvor Tjek-Punkt mere var en 
'fejebakke' og et tilbud. 

De former for afmagt, der her kan spores i forskellige kombinationer, kan deles i tre: 

• Afmagt overfor psykologiske egenskaber ved brugerne 

• Afmagt overfor økonomiske, organisatoriske og juridiske betingelser 

• Afmagt overfor brugerens frie valg – og fravalg 

Og de teknikker til undgåelse af afmagt, som fremtræder, er disse: 

• Afgrænsning af egen målgruppe og funktion 

• Påpegning af brugerens egetansvar137 

Endelig ser vi strategier til overvindelse af afmagt: 

                                            
136 Et firma med to medarbejdere (tdl. fra Døgnkontakten), som havde specialiseret sig i at fungere som 
kontaktpersoner overfor udsatte unge. 
137 Sagen her er en undtagelse derved, at en tredje i øvrigt særdeles udbredt teknik til undgåelse af afmagt 
ikke optræder i mine interviews om Mathildes sag – nemlig den psykologisk begrundede selvbeskyttelse: 
Argumentet om, at en overdreven ansvarsfølelse overfor den enkelte klient medfører udbrændthed og 
uhensigtsmæssig mod-overføring. 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         361 

Mål og midler 

• Identifikation af nye arbejdsmetoder 

• Forandring af systemvilkår  

I dette landskab af muligheder kan man få øje på en slags 'afmagtens alliancer' mellem 
de forskellige parter. Den psykologiske afmagtsform samler umiddelbart både narkoinsti-
tutionerne, Døgnkontakten og sagsbehandleren bag sig, men de forholder sig forskelligt. 
Hvor narkoinstitutionerne straks tager undgåelsesmekanismerne ind og melder sig helt 
ud af problemet, er Døgnkontakten og sagsbehandleren fælles om et ideal om systemets 
ansvar og handlekraft i sagen. Derfor er de to parter også de mest frustrerede. Her frem-
træder nu byrokratiets og bruger-valgets afmagtsformer, som overmander sagsbehand-
leren, men ansporer Døgnkontakten til – dog foreløbig forgæves – at finde nye veje i en 
dialogisk pædagogik. Begge ser en redning i Tjek-Punkt, dels som løsning på problemet 
om brugerens fravalg (undgåelse gennem afgrænsning), dels også – for Døgnkontaktens 
vedkommende – som udviklingsdrivkraft. Tjek-Punkt er funderet på 'ingen er håbløs'-
princippet og identificerer sig som afmagtsbekæmpere par excellence. Første logiske 
træk er derfor at feje den psykologiske afmagtsform af bordet for at kunne rendyrke den 
dialogiske relation. Så meget desto mere prekær er Mathildes sag imidlertid, når hverv-
ningen af Mathilde selv slår fejl, fordi det netop var denne – brugerorienteringens – sorte 
box, der skulle overmande brugerfravalgets 'hvide plet', som indfaldsvinkel til de øvrige. 
Her kommer undgåelsesmekanismerne så igen på banen (afgrænsning af Tjek-Punkt 
som 'fejebakke'), som midlertidige udtryk for problemstillingerne om hvordan man af-
grænser en indsats med almene målsætninger (se også s. 101 ff.). 

4.4.4. Generelle erfaringer med brobygning 

Selve perpektivet om hvervning (/afmagt) er fremstillet ret grundigt i det foregående for at 
gøre det muligt at indfange brobygningsarbejdets sammensathed, forgrenethed og dets 
kvalitativt nyskabende karakter, således at den jordnære klunser-metafor ikke vildleder til 
en opfattelse af projekternes arbejde som rent bevidstløst kobleri. Det gør det også mu-
ligt at finde analytiske greb til at diskutere de generelle erfaringer med brobygning, som 
Projekt Gadebørn har givet. 

Umiddelbart var det Projekt Gadebørns – og dermed også min – opgave at udpege mu-
ligheder og barrierer for brobygning mellem gadebørnene og det sociale system. De erfa-
ringer, der blev gjort i projekterne, var praktiske og reelle. Arbejdet med at finde mulig-
heder og afdække barrierer blev som oftest udført med stor seriøsitet og udfra et ægte 
almenperspektiv, som rummede et ønske om at se sagerne fra flere sider.  

Men disse erfaringer var også samtidig både forudsætninger for og resultater af hverv-
ningsprocesser. Det var erfaringer med barrierer og muligheder for en ny type af arbejde, 
en ny slags forbindelser mellem aktører, der blev tiltænkt nye roller. 

For både at kunne yde disse erfaringer retfærdighed og trænge bagom dem bliver de her 
samlet og præsenteret tematisk i dette hvervningsperspektiv. På den måde bliver det og-
så tydeligt, hvordan de forskellige problemstillinger er særdeles tæt indbyrdes forbundne, 
faktisk forudsætter hinanden, selvom de rummer umiddelbart forskellige typer af erfarin-
ger. 

Jeg vil bruge en gennemgående case som empirisk referencepunkt i hele dette afsnit. 
Det er historien om Peter (se også s. 136, 192,  og 247). Den historie lykkedes det mig at 
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få belyst fra en del forskellige sider, og den rummer alle de vigtige aspekter på en måde, 
der tillader en analyse af deres forhold til hinanden. Peter og hans kæreste Janne var – 
begge 16 år gamle - brugere af både Tjek-Punkt og Sjakket. Desuden nåede de i den 
periode, hvor jeg fulgte dem, at give anledning til problemer i relationen til såvel behand-
lingsinstitutioner som sagsbehandlere, og deres forløb blev anvendt som eksempel på 
koordineringsproblemer i KooMis-forummet (se kapitel 3.5.3). 

For høje krav 

Den afgørende problemstilling omkring brobygning, den som først og oftest og med 
størst eftertryk nævnes, når man spørger aktørerne indenfor Projekt Gadebørn – beslut-
ningstagere, medarbejdere, frivillige og brugere – den, som især var forventet på forhånd 
(på baggrund af erfaringer fra bl.a. Døgnkontakten; se også Juul & Ertmann, 1991), og 
som også blev bekræftet igen og igen som generel erfaring gennem hele forløbet – hand-
ler om, at det sociale system, dvs. behandlingsinstitutionerne, de pædagogiske foran-
staltninger og de visiterende instanser, på forskellige måder stiller krav, som de unge ikke 
kan eller vil indfri.   

Lad os først se lidt på de forskellige varianter, denne problemstilling fremtræder i.  

Byrokratiske hindringer. Bestemte arbejdsrutiner og administrative forhold, eller andre 
umiddelbart socialfagligt irrelevante forhold, sætter præmisser for den sociale indsats, 
som vanskeliggør kontakten og dialogen med de unge. F.eks. i form af, at det simpelthen 
er vanskeligt og kan tage op til uger blot at opnå telefonisk kontakt med socialforvaltnin-
gens sagsbehandlere; eller at man i situationer, der ikke kan defineres som livstruende, 
ved henvendelse til Distriktscentret i Narkobehandlingssystemet skrives op til en samtale 
3 uger senere; eller at den sociale handleplan sjældent kan revideres hurtigt i en akut 
situation fordi en sådan revision kræver en omfattende koordinerings- og møde-aktivitet; 
eller det udbredte fænomen, at de unge tildeles nye sagsbehandlere ofte, måske flere 
gange årligt;  eller blot det forhold, at de fleste af det sociale systems instanser i det hele 
taget, i modsætning til de unge, opererer med en kalender-baseret tidsstruktur. Disse 
grundlæggende forhold stiller, ifølge Projekt Gadebørns erfaringer, krav, som en stor del 
af gadebørnene i praksis ikke kan (få sig selv til at) indfri, uanset om det er udtryk for en 
bevidst prioritering eller strategi fra institutionernes side eller ej. 

Standardløsninger. Det sociale systems foranstaltninger er (ofte) defineret som adskilte 
standarder, der hver for sig udgør helheder af fagligt underbyggede indsatsformer (~sorte 
boxe). Dette problem viste sig allertydeligst i kontaktfladerne til skole- og sundhedsvæ-
senerne, hvis fastlagte standarder gadebørnene var notorisk utilpassede til, men det var 
også et afgørende problem i det sociale system. Selve dette forhold betyder, at mange 
unge falder mellem stolene i selv den mest velbegrundede indsats, samt at den for disse 
unge så nødvendige konkrete helhedsorientering forfladiges til en overfladisk eller 'uføl-
som' administration af 'klient-typer'. Herved stilles der urealistiske krav til de unge – eller 
repræsentanter for de unge – om en distanceret og instrumentel dialog om og brug af 
sociale foranstaltninger, samtidig med, at de forhold, der måtte falde udenfor eller på 
tværs af disse foranstaltniner, skubbes ud af synfeltet. Man kan her tale om, at en særlig 
type 'sagsrationalitet' står i vejen for en orientering mod de unge som personer. 

Pædagogisk begrundede krav. De nævnte byrokratisk og strukturelt afledte krav kan legi-
timeres – eller endda suppleres med flere krav – udfra pædagogiske eller socialfaglige 
overvejelser om ansvarsfordelingen mellem hjælper og bruger, nødvendigheden af til-
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strækkelig egenmotivation, behovet for tydelige og faste grænser m.v.  Den karakteri-
stiske erfaring i Projekt Gadebørn er, at uanset hvor fagligt velunderbyggede disse krav 
forekommer, så er der hele tiden en del unge, der i praksis ikke indfrier dem og derfor 
heller ikke nyder godt af deres evt. pædagogiske betydning, og at det netop er disse un-
ge, der i særlig grad er Projekt Gadebørns målgruppe. 

De tre former er umiddelbart uhyre forskellige. Der er jo stor forskel på, om et brobyg-
ningsproblem bunder i uhensigtsmæssige eller nedprioriterede arbejdsrutiner, faglig va-
netænkning eller bevidst socialfaglig strategi. Men i Projekt Gadebørns hvervningsper-
spektiv træder deres tætte indbyrdes forbindelser frem, således at der snarere er tale om 
tre forskellige beskrivelser af det samme fænomen138. Således kan det problematiseres, 
om en pædagogisk begrundet grænsesætning ikke reelt er en legitimering af givne vagt-
planer, faglige identiteter o.a.  Omvendt kan byrokratiske rutiner opfattes som frembragt 
af dynamiske balancer mellem bevidste hensyn og i den forstand intentionelle.  

Når problemet fremtræder som krav, ligger heri netop en sådan ubestemthed hvad angår 
dets baggrund. Begrebet er på den ene side teleologisk (formålsrettet), idet krav kun kan 
være krav med henblik på noget, 'for at' noget. På den anden side står det overfor de 
unge som noget objektivt, på en måde, der gør det sekundært, om det stilles med vilje 
eller ej. De er på én gang subjektive og objektive. Når nogen forsøger at bevæge eller 
forandre dem (som Sjakket og Tjek-Punkt jo gjorde) fremtræder betingelser, tænkemåder 
og standpunkter i forskelige forhold til hinanden – men aldrig adskilte.  

Lad os se lidt på vores eksempel. Da jeg interviewede Peters sagsbehandler i Socialcen-
tret Sundby Nord i august 1994, var det allerede på baggrund af, at en konflikt mellem 
hende og Tjek-Punkt var i fuldt flor. Anledningen var netop Peters (og Jannes) sag. Det 
var et af de forløb, der i Tjek-Punkt illustrerede princippet om, at visse sager var uafvise-
lige. Peter og Janne havde forladt en behandlingsinstitution og stod nu boligløse i Tjek-
Punkt. Sagsbehandleren havde udtrykt forbehold overfor, om der i den situation måtte 
betales for et pensionatsværelse. Bortset fra en række uinteressante faktuelle uenighe-
der mellem parterne – og en række andre konflikter, som jeg vil vende tilbage til – står 
det klart, at sagsbehandleren opfattede det som nødvendigt og hensigtsmæssigt at stille 
krav til Peter om i dette punkt selv at tage konsekvensen af fraflytningen fra institutionen, 
og herunder at trække på den ressource, som hans mor udgjorde; samt, at Tjek-Punkt 
opfattede det som i absolut forstand uetisk at overse de unges faktiske akutte nød og at 
kaste dem i armene på en mor, der selv var misbruger.  

Sagsbehandleren var efter Tjek-Punkts opfattelse lidt atypisk, fordi man slet ikke kunne 
pege på simple faglige eller byrokratiske mangler; hun var fagligt overbevist om det rime-
lige i sin holdning. Da jeg interviewede hende, kunne hun da også redegøre overbevi-
sende og sammenhængende for sin version af sagen. Hun havde været en del rundt og 
skaffe viden om hvordan man behandler 'unge stofmisbrugere' – selvom ingen jo reelt 
vidste, hvordan 'unge som disse her' skal behandles. Men hun havde bl.a. lært om det 
uhensigtsmæssige i parbehandling, om, at der altid er ’noget at hente’ i familien, samt om 
nødvendigheden af, at de unge selv gør en motiveret indsats – alt sammen vurderinger 
der stod i modsætning til Tjek-Punkts. Tjek-Punkt og Peters sagsbehandler var næsten 
kun enige om valget af en lille behandlingsinstitution på Fyn som foranstaltning.  
                                            
138 Det kan også siges metodologisk: Denne evaluering har ikke omfattet et udviklingsarbejde med bi-
standskontorer, behandlingsinstitutioner m.v., som ville kunne udrede de konkrete forhold mellem de tre 
problemstillinger med udgangspunkt i disse institutioners egen praksis. 
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Men grundlæggende handlede det for sagsbehandleren om professionalisme: 

Det er den samme ånd, som der er i Døgnkontakten. Og dem har jeg også samarbejdet 
med, i mange år. Der – noget, jeg har diskuteret meget med Døgnkontakten igennem årene, 
det er – at når der kommer en ung ind – så bliver der lyn-, de laver nogle utrolig øh gode 
anamneser, altså over deres barndom, ungdom og hvor de er henne – og så kommer kon-
klusionen, og den har så i mange år heddet ”Et lille socialpædagogisk kollektiv”. Og den bli-
ver lavet inden at den unge egentlig har været med i det, uanset om den unge så hopper el-
ler danser. Altså de er jo løbet ind i Døgnkontakten når de har haft nogle problemer. Men 
det er aldrig blevet diskuteret rigtig igennem, og man har ikke brugt den tid…til at finde ud 
af, hvad er det så for et sted du skal hen. Og det er også fordi der er pres på Døgnkontak-
ten, jeg kan godt se alle de ting – de skal ud igen, og de skal over i forvaltningens regi. Men 
når vi så har fået dem over, og der står ”Et lille socialpædagogisk kollektiv”, og vi begynder 
at tale med den unge, og med familien – jamen så – jamen det er jo slet ikke sikkert det de 
vil! Og der synes jeg Tjek-Punkt har været meget hurtige til også – altså det som de har 
gjort i Døgnkontakten, og Flemming (Pedersen, Tjek-Punkts leder, MN) kommer fra Døgn-
kontakten, og der er flere af de andre der også kommer-, dér, den samme ånd – det er, at 
man laver en plan A; den kan jo godt gå i vasken, for det kan jo godt være, den unge ikke 
vil; så kan man lave en plan B, - man kan sgu også godt lave en plan C! Og det er sådan 
nogle ting, at – det kan jeg ikke være – det har jeg svært ved, så vil jeg – synes jeg… Jeg 
har også, altså det er også svært at se sådan én som Peter, fordi han kan jo være død om 
en time, ikke, og så kommer alt det dér: ”Kan jeg bære det, og hvad har jeg gjort, og hvad 
har jeg ikke gjort, og hvad burde jeg have gjort”, og alle de dér ting – der tror jeg, at vi skal – 
via kurser og supervision – at vi skal gøre os dygtigere alle sammen til at kunne rumme, og 
til at kunne bære, egentlig, den sorg, vi får allesammen ved at se på så unge mennesker, 
der kører ned 

Og det er det du mener de ikke gør professionelt nok i Døgnkontakten, i virkeligheden – 

Ja. Og Tjek-Punkt. 

- og det er derfor de i virkeligheden løber med -? 

Og Tjek-Punkt! Ja.  

Den ovenfor nævnte 'sagsrationalitet' viser sig her gennem sagsbehandlerens generali-
seringer. Hendes faglige redegørelse forholder sig til typer af foranstaltninger overfor ty-
per af klienter. Ved at holde fast i disse almenbegreber bliver det samtidig Peters eget – 
og måske Tjek-Punkts – problem at håndtere de konkrete situationer, der opstår på trods 
eller på tværs af dem. Sagsrationaliteten er i sig selv – ligesom vi også så det ovenfor i 
eksemplet med Ida – et sæt af moralsk ladede krav. Ved at fastholde den, sikrer man 
samtidig en ’seriøs’ inddragelse af de unge – fremfor den flygtige og overfladiske van-
dring fra plan A til plan B og C – men på givne præmisser. Samtidig er der en konkret 
fysisk og mellemmenneskelig distance, som – ganske vist provokeret af og derfor fast-
holdt overfor bevidstheden om, at Peter kan dø – giver denne sagsrationalitet troværdig-
hed og gør den mulig. Distancen er dels et udtryk for sagsbehandlerens ressourcer og 
vilkår i øvrigt, dels for hendes professionalisme, og den er igen også et vigtigt element i 
hendes socialfaglige opfattelse af de krav, der kan og bør stilles til Peter. Selvom der alt-
så her umiddelbart er tale om en 'faglig uenighed', så ligger de institutionelle præmisser 
lige under overfladen. 

Det indebærer også, at problemer som disse – set fra Projekt Gadebørns perspektiv – 
kan overvindes ved at tvinge et særligt vedholdende fokus på netop denne sag. Distance 
erstattes med presserende kontakt, og generaliseringer med konkret opmærksomhed. 
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Man kan her opfatte (i dette tilfælde) Tjek-Punkts indsats som en formidlingsvirksomhed, 
der overvinder byrokratiets og standardløsningernes barrierer. Omsorg og følgeskab var i 
Projekt Gadebørn kodeordene for modvægten til problemet om for høje krav. For Peters 
og Jannes forløb blev det meget udtalt, særligt i Tjek-Punkt, hvor der blev investeret om-
fattende ressourcer i at have dem i butikken, give dem husly, i perioder udfolde pædago-
giske aktiviteter, og ikke mindst følge eller transportere dem rundt i systemet. 'Omsorg' 
kan naturligvis ikke reduceres til et middel i brobygning, men er i en vis udstrækning også 
et mål i sig selv, og også følgeskab har andre dimensioner. Men omsorg og følgeskab er 
også en forholdsvis enkel strategi til formidling, som går ud på at investere ressourcer i at 
imødekomme de unge og hjælpe dem med at leve op til systemets krav. 

Ganske vist kan denne strategi i sagens natur ikke udbredes til alle 'sager'; men formid-
lingen rummer da en styrkelse af systemets evne til at prioritere netop de mest udsatte 
unge, de uafviselige. Tilbage i Peters sag står dermed, i dette lys, alligevel den faglige 
uenighed i sig selv, og vi kan da forstå, hvorfor Tjek-Punkt søgte at rejse den overfor So-
cialdirektoratet m.h.p. at gennemtvinge en ændring af den valgte faglige linie. Som jeg vil 
vende tilbage til nedenfor, mislykkedes det, bl.a. fordi det, der også var på spil, var kon-
flikter mellem relativt autonome institutioner.  

Men Peters sagsbehandler rettede også det faglige skyts tilbage mod Tjek-Punkt. Hun 
mente, at Tjek-Punkt (og Døgnkontakten) havde meget svært ved at forene det at opnå 
kontakt med de unge med det at stille krav til dem. Efter hendes mening var den bredere 
aktivitetspædagogiske tilgang, som bl.a. Sjakket stod for, og hvor samværets indhold 
kunne konkurrere med misbruget, bedre egnet til at formidle de to nødvendige sider af 
det sociale arbejde. Formidlingen mellem kontakt og krav var som nævnt (s. 309 ff.) hel-
ler ikke efter min opfattelse uproblematisk i og for Projekt Gadebørn, og et stykke ad ve-
jen vil jeg give Peters sagsbehandler ret i, at denne formidling lettere kan realiseres i en 
bredere pædagogisk ramme. Det vender jeg tilbage til. Men vi skal først have et ekstra 
led med, der også handler om en barriere for brobygning, før vi forstår sammenhængen, 
nemlig spørgsmålet om tillid til de unge.  

Tillid 

Tillid var i Projekt Gadebørn begreb for et nødvendigt aspekt ved de forhold til de unge, 
som kunne blive udviklende. Tillid kom til udtryk i, at man overdrog kompetence til de un-
ge før de havde bevist evner til at håndtere den 'hensigtsmæssigt'. Herunder også i form 
af, at man tog udgangspunkt i deres versioner af problemer og muligheder, eller at man 
støttede dem økonomisk. Eksempler kan være spenderingen af narkobehandling til unge 
par, eller overdragelsen af ansvar for delprojekter til unge i Sjakket. Tillidsforholdet kun-
ne, især i Sjakket, også udstrækkes til grupper og mere eller mindre løst afgrænsede or-
ganiseringer eller miljøer. 

Gennem tillidsforholdet anerkendes den unge som fuldgyldigt subjekt med egetansvar; 
men i modsætning til det egetansvar, der kommer til udtryk i de ovennævnte 'krav', er 
tillidsforholdet forbundet med ressourcer og støtte.  

Principielt er tillidsbegrebet således forbundet med princippet om, at 'der er ingen, der 
ikke har ansvar'. Overdragelse af ansvar for den unges sag til den unge selv fører ikke til, 
at ansvaret hos socialarbejderne bliver mindre. Tværtimod gives projektmedarbejderen et 
ansvar for, at den unge kan varetage sit ansvar.  
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Varetagelsen af dette pædagogiske ansvar sker ikke gennem kontrol. Kontrol står sym-
bolsk i modsætning til anerkendelsen af den unge og etablerer et forhold præget af 
umiddelbare interessemodsætninger, som har til konsekvens, at egetansvar og voksen-
ansvar falder fra hinanden. Kontrol indsættes med henblik på at trække grænsen i en 
enten-eller-situation: 

 

RESSOURCER →→→→ KONTROL:  

ENTEN-ELLER 

Voksenansvar Egetansvar 

Støtte Selvhjulpenhed 

Brugerorientering Krav 

Hjælp Selvhjælp 

 

Alternativet til kontrol er imidlertid ikke naivitet, men en bevidst indsættelse af ressourcer i 
tillidsforholdet. Dels i form af de midler, de unge gives at råde over (og som i en del af 
tilfældende går tabt derved), dels i form af den ekstra pædagogiske indsats, som er nød-
vendig for at yde en støtte, som harmonerer med tillidsforholdet. 

 

RESSOURCER →→→→ TILLID: 

BÅDE-OG 

Overlappende ansvar 

Understøttelse af egetansvar 

Dialog om handlemuligheder 

Evt. hjælp som selvhjælp 

 

De to skemaer sætter de to tænkemåder meget skarpt overfor hinanden. Det skjuler nok i 
nogen grad, hvor kompliceret en problemstilling, der reelt er tale om. 

Noget af kompleksiteten kom til udtryk i Peters (og Jannes) forhold til Baghuset. Som 
nævnt (s. 215) var Baghuset etableret som institution for stoftruede unge i efteråret 1993, 
og Peter og Janne var en af institutionens tidligste 'sager', fra november 1993 til februar 
1994. Den sidste del af perioden gik Peter og Janne i Sjakket og arbejdede – yderst peri-
odisk – på indretningen af '56' (se også s.192).   

Peter var i mit interview med ham – tilbageskuende i august 1994  - stærkt kritisk overfor 
Baghuset: 

 
De har ikke en skid erfaring, altså. De aner ikke, hvordan de skal snakke med de unge og 
sådan noget, vel. (…) Jeg kunne meget - altså meget tydeligt mærke på dem, de var slet ik-
ke erfarne til det der, vel. Det kunne man, fordi altså - de var så lette at tage røven på, for-
står du, hvad jeg mener? 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         367 

Mål og midler 

Ja, ja 

Altså, ja - hvad vi ikke bildte dem, ikke. Du kan regne ud, vi skulle ud og skaffe - altså lige så 
mange penge, som vi skal skaffe hver dag nu, ikke. Og vi skulle være der hver dag 3 faste 
tidspunkter - morgen, middag, aften, og vi skulle være der om natten - vi blev tjekket hver 
nat, ikke. Så det var ikke noget med, at vi kunne gå ud og lave penge om natten, og - altså, 
ikke. Jeg var i Sjakket hver dag. Var jeg ikke det - jeg skulle ringe, når jeg kom over i Sjak-
ket - så skulle jeg ringe klokken 12 fra Sjakket, så skulle jeg ringe klokken 2 fra Sjakket, og 
så skulle jeg gå hjem klokken 4, ikke.  

(…)  - altså jeg skulle ringe sammen med én fra Sjakket, og hver gang sad de og grinede, 
altså. Og jeg ringede flere gange til Sjakket, og fik dem til at sige, at - ja, men han er her - 
han er bare lige i gang med noget. Altså - fordi de kunne godt se, hvor latterligt det var, jo. 

Ja, ja 

Altså - har man lyst til at lave et eller andet andet - forstår du hvad jeg mener, altså? Der er 
noget andet, hvis det er et fast arbejde, hvor at - altså som du ligesom skal tjene dine penge 
på, og hvor du ved, at - hallo, svigter jeg det her, så har jeg sgu ingen penge, altså - ikke. 
Så er det noget andet end hvis det er sådan noget med at komme over i Sjakket og mødes 
med vennerne og gå og hygge-arbejde, og sådan noget, ikke 

Ja 

Altså det er noget helt andet. Fordi dem i Sjakket - der er det sgu sådan - får du lyst til at la-
ve et eller andet, ikke - så - altså så går du sgu ikke derover. Forstår du, hvad jeg mener? 

Da jeg interviewede Peters kontaktmedarbejder i Baghuset (28.9.94), psykologen Ebbe, 
var han helt på det rene med, at han og hans kolleger havde været uerfarne og var ble-
vet løbet om hjørner med. Ebbes egen overskrift til forløbet var 'magtesløshed'. Fra hans 
perspektiv var Peter skrap til at køre rundt med sine hjælpere og sætte dem op mod hin-
anden. Baghusets erfaring var, at de havde været alt for pæne. I begyndelsen havde Pe-
ter været begejstret for Baghuset, mente Ebbe, fordi det lagde så megen vægt på selv-
bestemmelse. Men i realiteten var Peters misbrug for tungt, han var "i bund og grund ikke 
motiveret" og skabte derfor konfrontationer omkring kontrol. Efter en række konfrontatio-
ner indrømmede Peter og Janne deres misbrug, og der blev i fællesskab opstillet skema-
er for kontrol og nedtrapning af det. Men de blev ikke udfyldt og overholdt. Til sidst troede 
Ebbe ikke på det længere. Janne og Peter var i de sidste par uger kun indskrevne fordi 
der ikke var nogen alternativer.  

Man kunne ikke få ordentlig kontakt med ham medmindre det foregik på hans præmis-
ser, konkluderede Ebbe. Det måtte sådan set gerne være på de unges præmisser, det 
var også Baghusets metode, blot forudsatte det netop en motivation. Og så snart man 
stillede krav til Peter, var han smuttet. 

Det samme fandt han var tilfældet i Sjakket. Også her havde man undervurderet Peters 
misbrug og haft svært ved at holde ham fast. Ebbe var også klar over, at Baghuset og 
Sjakket ikke havde fået talt rent ud. Efter hans mening var Sjakkets ressourcepersoner 
indfanget i en identifikation med Peter og dermed en modoverføringsrelation, der gjorde 
Peter en bjørnetjeneste. Peters kontaktperson i Sjakket var gået så vidt som til at lyve 
overfor ham om Peter, et meget alvorligt brud på god samarbejdsskik.  

I Ebbes version er sagen om Peter og Janne altså en historie om uprofessionel pænhed, 
tilbageholdenhed med kontrol og krav. Men i Peters egen fortælling er kontrollen kritisa-
bel også selvom den i umiddelbar forstand er 'velbegrundet'. Hverken mere kontrol eller 
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mere naivitet er af det gode. I Peters version er både Tjek-Punkt og Sjakket kendetegnet 
positivt ved fravær af begge dele. Det indebærer at Peter allierer sig og sympatiserer 
stærkt med Tjek-Punkt og Sjakket, men også, at forholdet til hhv. sagsbehandleren og 
Baghuset bliver konfliktfyldt.  

Det er her, tillidsspørgsmålet kommer ind i billedet som brobygningsproblematik. Når an-
vendelsen af tillidsforholdets metode i Projekt Gadebørn fører til konflikter med samar-
bejdspartnere, er det bl.a. netop fordi der i den professonalisme-opfattelse, som Peters 
sagsbehandler og hans psykolog i Baghuset, og mange andre, giver udtryk for, er en tæt 
forbindelse mellem afgivelse af kontrol, alliance med brugeren og utroværdig faglighed. 
For at blive taget alvorligt som samarbejdspartner i det sociale system må man afskrive 
loyaliteten overfor brugeren og lægge afstand til brugerens naive selvopfattelser (eller 
manipulatoriske selvfremstilling). Den skarpe, og skarpt bevogtede, grænse mellem 
hjælp og selvhjælp går også ned gennem behandlingssystemet selv, endda gennem de 
enkelte behandlere. Kun de behandlere, der kan holde den grænse vedlige (gennem en 
uophørlig selvgranskning, der kontrolleres gennem supervision), er troværdige. Inddrages 
brugernes 'selvbestemmelse', så forudsættes en given motivation og der installeres en 
(nøje kontrolleret) selv-kontrol. 

Konsekvensen af anvendelsen af tillidsforhold i Projekt Gadebørn var at der så at sige 
åbnedes små stykker ubevogtet grænse. Derved blev projekterne defineret om på den 
'forkerte side' af grænsen og måtte under vanskelige manøvrer afprøves for deres 'tro-
værdighed' som samarbejdspartnere. Set i Projekt Gadebørns hvervningsperspektiv var 
brobygningsproblemet her altså samarbejdspartnernes manglende forståelse for tillids-
forholdets pædagogik; set den anden vej fra var det Projekt Gadebørns manglende ac-
cept af distanceret professionalisme. 

'Følgeskab' blev et tydeligt udtryk for denne problematik, når man ikke blot praktisk for-
midlede et møde mellem de unge og systemet, men også fungerede som deres bisidde-
re. Det provokerede Peters sagsbehandler voldsomt, at Peter til en samtale på et tidligt 
tidspunkt i sagsforløbet medbragte to medarbejdere fra Tjek-Punkt, som overfor hende 
mere opførte sig som Peters kammerater end som hendes kolleger. I hendes udlægning 
havde de uprofessionelt accepteret at tage med som en slags 'body-guards' fordi Peter 
var utryg ved hende, og de fastholdt hele samtalen igennem denne loyalitet. 

Organisatorisk autonomi 

Tilidsspørgsmålet kæder således anerkendelsen af de unge tæt sammen med anerken-
delsen – eller manglen på samme – af projekterne. I Peters og Jannes sag førte (bl.a.) 
Tjek-Punkts og Sjakkets tillidsforhold til de unge til konflikter med sagsbehandler og be-
handlingsinstitution. I Idas sag (s. 349 ff.) var (Socialcenter Blågårds ungemedarbejder) 
Jens Ahms tillidsforhold til Sjakket udslagsgivende for accepten af Idas idé om en hand-
leplan, og i Mathildes sag (s. 357 ff.) var sagsbehandlerens tillid til Tjek-Punkt med til at 
give hende en måde at håndtere sin afmagt overfor Mathildes egenrådighed.  

Brobygning er i det hele taget kendetegnet ved (og sætter fokus på det almene forhold), 
at arbejdet med brugerne samtidig er et arbejde med samarbejdspartnere. Og brobyg-
ning bliver en væsentlig selvstændig opgave i takt med, at disse samarbejdspartnere i 
stigende grad er selvstændige organisationer. Den tredje brobygningsbarriere udsprang 
af vanskeligheder i relationerne, ikke mellem de unge og systemet (i sig selv), men mel-
lem selvstændige organisationer med hver sine opfattelser af hjælpearbejdet. 
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I Peters sag er det således formentlig langtfra uden betydning, at ikke alene Tjek-Punkt 
og Sjakket, men også Socialcenter Sundby Nords Unge-gruppe og Baghuset var relativt 
nyetablerede aktører i det sociale system. 

Peters sagsbehandler var i mit interview meget optaget af at fastholde socialcentrets un-
ge-gruppes selvstændige rolle og selvstændige ekspertise overfor Døgnkontaktens og 
Tjek-Punkts. I det følgende citat har sagsbehandleren lige fortalt om, at Flemming Peder-
sen havde prøvet at ”klage over unge-gruppen” via Socialdirektoratet, men at det blev 
afvist: 

Øh – jeg skal lige have check på: Altså, det Keld Rothenberg139 essentielt sagde, det var, at 
han ville ikke gå ind og blande sig i den konkrete sag ? 

Nej, det var min leder. Hun siger til ham, at hun synes simpelthen, at han ikke skal gå ind og 
blande sig i det her, fordi at det – hvad vil det ikke skabe af splid, utryghed, at hver gang der 
er nogle interne samarbejdsproblemer hernede på gulvet, hvor jeg mener, vi er, så, hvis der 
er nogle der vil have mast noget igennem, så kan de enten bruge deres kanaler eller per-
sonlige kendskab til at få punket nogle andre i hovedet! Så sagde hun: Det ville hun ikke, og 
hun kendte også Døgnkontakten, hun vidste også at Flemming kom fra Døgnkontakten, fle-
re af de andre kom fra Døgnkontakten, - og det er altså nogle gange sådan, at…at, altså: 
Døgnkontakten, jamen de opfatter sig sgu som Gud selv! Altså – jamen, sådan er det, altså, 
det er så min oplevelse af det, ikke. Og det kan jeg da også se i vores samarbejde, men, 
men det er da blevet løst, ikke.  

Konflikterne er kommet, da vi oprettede en unge-gruppe, hvor vi bliver bedt om, ikke – det er 
vi også blevet bedt om af Keld Rothenberg og Carsten Stæhr – at ”forvaltningen skal gå me-
re aktivt ind i behandlingsplanerne”. Førhen, når der kom et – noget fra Døgnkontakten, 
med en anbefaling af – ”sådan og sådan skal behandlingsplanen være”, ikke, var der ikke 
ressourcer til, - da gik man ind og sagde: ”Nåmen OK, de anbefaler, ikke, og det er samar-
bejdspartnere, så det gør vi”, ikke. Men sådan ser verden ikke ud mere. Fordi at øh, der er 
heller ikke nogen penge i Københavns Kommune, så man skal gå ind – vi skal gå ind og fin-
de nye veje, og metoder, og vi skal gå ind og være mere aktive i samarbejdet med de for-
skellige samarbejdspartnere, og ikke så passive som vi har været tidligere. Og det er der så 
blevet sat nogle særlige ressourcer af til140.  

(…) 

Så det er et eller andet med, at – hvor jeg synes: Der er sgu plads til os alle sammen! Og 
det skulle ikke være nødvendigt, der er én lille del – jeg ved, det er kolleger, de er også an-
sat af Københavns Kommune – som prøver at manifestere sig sådan, sådan med at ”Vi er 
de eneste, der ved noget”, simpelthen. For det er helt sikkert, hvis vi kunne gå sammen – for 
det er jo dér kroner og ørene også er – og så gå sammen – jamen så kunne vi lave noget 
skide godt sammen! Men det er rigtigt, jeg vil ikke falde på knæ! 

I sagsbehandlerens øjne var konflikten omkring Peters sag mestendels en magtkamp 
mellem hende og Flemming Pedersen. En magtkamp, der også udfoldede sig på faglige 
konferencer, hvor Flemming Pedersen 'udstillede de unge' (herunder, ved en bestemt 
lejlighed – naturligvis anonymt – Peters og Jannes sag og dermed også sagsbehand-
leren, som var tilstede) for at profilere Tjek-Punkt. Og som især spærrede for et nærmere 
samarbejde, der burde kunne realiseres på trods af faglige uenigheder – hvis blot profes-
sionalismen og reglerne for samarbejde mellem professionelle blev iagttaget bedre.  Nu 

                                            
139 Embedsmand i Socialdirektoratet med ansvar for såvel unge-grupperne som Projekt Gadebørn 
140 10 mio kr-puljen, som afsattes til initiativer til styrkelse af socialcentrenes ungearbejde 
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følte sagsbehandleren sig i stedet tvunget til at betragte Tjek-Punkt som en 'fejebakke', 
og altså afvise at inddrage dem i behandlingsplanerne, når først de unge var 'afleveret på 
dørtrinnet'.  

Henvisningen til oprettelsen af en unge-gruppe i Socialcenter Nord rummer også en hen-
visning til det unge-forum, der oprettedes i Socialdirektoratet allerede i 1992, og som be-
stod i månedlige socialfaglige møder mellem de københavnske socialcentres unge-med-
arbejdere. Dette forum var hele vejen igennem (samt før og i hvert fald et stykke tid efter) 
projektperioden parallelt til Projekt Gadebørn og miljøet omkring Døgnkontakten. Ikke 
kun denne sagsbehandler taler (i efteråret 1994) om den manglende forbindelse mellem 
initiativerne; således forlød det (sidst på efteråret 1993), at Sjakkets Aktivitetscenter 
overhovedet ikke var blevet omtalt i forummet som mulig foranstaltning141. Om denne 
svigtende forbindelse havde nogen baggrund i interne samarbejdsforhold i Socialdirekto-
ratet har jeg ikke materiale til at vurdere, og jeg finder det heller ikke så afgørende. Det 
afgørende er, at der, parallelt med Projekt Gadebørns og Døgnkontaktens udvikling af 
relativt selvstændige projekter, partnerskaber og koordineringsfora, også finder en admi-
nistrativ og socialfaglig decentralisering sted i socialcentrene, naturligvis kulminerende i 
etableringen af Bydelsråd i 1996. En decentralisering, som altså også kommer til udtryk i, 
at sagsbehandlerne udvikler en egen ekspertise, således at 'magtkampe' kan udspille sig 
såvel i enkeltsager som på faglige konferencer.  

Men betydningen af den organisatoriske autonomi stopper ikke ved spørgsmålet om 
konkurrence om ekspertise. Det handler også direkte om organisatorisk råderum. I det 
omfang, de enkelte organisatoriske enheder bliver selvstyrende, bliver de også mere op-
taget af at sikre eget råderum, økonomisk, kompetencemæssigt osv. Det gør de enkelte 
medarbejdere mere opmærksomme på 'organisationens interesser', også i forhandlinger 
om konkrete sager. I Peters og Jannes sag var et af omdrejningspunkterne, at Tjek-
Punkts akutlejligheder stillede sig som mulighed, når Tjek-Punkt fandt deres bolignød 
mere uafviselig end sagsbehandler og distriktscenter gjorde. Efter to mislykkede behand-
lingsforløb følte Tjek-Punkt sig tvunget til at tilbyde en akutlejlighed, fremfor at henvise til 
Peters mor. De unge boede i akutlejlighed og tilbragte en stor del af dagen i butikken. 
Tjek-Punkt måtte afsætte en fuldtids medarbejder til dem i perioden. I den situation så 
det altså ud til, at sagsbehandleren, simpelthen ved at afvise andre foranstaltninger, til-
tvang sig rådighed over Tjek-Punkts akutlejligheder, medarbejderressourcer og butik. Da 
de unge var flyttet ind, opstod en situation, hvor hverken de unge eller Tjek-Punkts sam-
arbejdspartnere oplevede et akut og presserende problem. Samtidig så Tjek-Punkt sin 
relation til de unge ændret til hvad der lignede 'en dårligt normeret døgninstitution', hvor 
spørgsmål om grænsesætning, krav og perspektiver stillede sig på en anden måde, end 
de gjorde, da Tjek-Punkt alene var 'fejebakke'.  

Med andre ord blev Tjek-Punkt placeret ind som 'foranstaltning' i en niche, samtidig med 
at sagsbehandleren havde fraskrevet sig ansvar for denne foranstaltning (sml. s. 101 ff.). 
Brobygningsarbejdet kom derfor i Tjek-Punkt til også at dreje sig om at undgå den situa-
tion, bl.a. af hensyn til præcedens. Den fleksible brugerorientering indenfor organisatio-
nen, som jeg har søgt at dokumentere var én af fordelene ved den udstrakte organisato-
riske autonomi, modsvaredes således til en vis grad af en øget vanskelighed med at til-
rettelægge indsatser på tværs af organisationer.  

                                            
141 Her må jeg desværre være mere diskret overfor min kilde end oplysende overfor læseren 
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Det gælder også når den organisatoriske selvstændighed kommer til udtryk i en afklaret 
rollefordeling overfor de unge. HP, Peters kontaktmedarbejder i Tjek-Punkt, fortalte såle-
des om hvordan han bevidst havde lagt en vis distance til behandlingsplaner lagt af sags-
behandler og distrikscenter i fællesskab, også overfor Peter og Janne selv. Tjek-Punkts 
loyalitet i samarbejdet kom ikke til udtryk i en ubetinget opslutning til planerne, men i en 
villighed til at arbejde for dem ved at 'lappe huller' i dem. På den måde kunne han også 
bedre se Peter i øjnene igen, når det var gået galt. Det svarede til Tjek-Punkts rolle i 
samarbejdet. I den positive forstand, at Tjek-Punkt hævede sig over systemets begræns-
ninger og fastholdt dialogen med den unge; men også i den negative forstand, at Tjek-
Punkt tilbageholdt den måske afgørende støtte til en vanskelig hvervning, nemlig HP's 
velfungerende pædagogiske relation til den unge.  

Hele denne problematik er knyttet til forestillingen om et ganske bestemt alternativ, nem-
lig at hele det sociale arbejde udføres i én offentlig organisation med én samlet (overord-
net) målsætning og vilje. Denne utopi er grundlæggende for det sociale systems hierar-
kisk-rationelle organisationsprincip. Den er imidlertid også indbygget i Tjek-Punkts og 
Døgnkontaktens forestilling om en 'grøn bølge', altså en bølge af grønne lys gennem det 
sociale systems beslutningsprocesser – som tænktes realiseret ved, at gadeplansmed-
arbejderne (dvs. Tjek-Punkt eller Døgnkontakten) fik kompetence til visitation til foran-
staltninger. Den ligger til en vis grad også implicit i princippet om socialpolitisk opportu-
nisme (se s. 305), fordi dette princip tænkes realiseret gennem en fleksibel hvervning af 
aktører, målsætninger og midler, og altså ikke tager højde for den relative ufleksibilitet, 
der kommer af, at selvstændige organisationer også er optaget af egen overlevelse og 
identitet.  

Når disse organisatoriske problemstillinger diskuteres i begreber om faglige vurderinger 
og identiteter, om målsætninger og kompetencer, og om konkurrence om ekspertisesta-
tus – så ser det ud, som om, hele dette alternativ mellem en enhedsorganisation og selv-
stændige enheder (entreprise, udlicitering, decentralisering osv.) kun gør sig gældende 
indenfor en professionel sammenhæng. Trods al hendes vægt på det professionelle 
samarbejde var Peters sagsbehandler da  også langt mere positivt stemt overfor Sjakket 
end overfor Tjek-Punkt. For hende var Sjakket 'ansvarlige voksne' – bl.a. i modsætning til 
hendes opfattelse af Tjek-Punkts tendens til at være 'kammerater' med de unge – og alt-
så også i modsætning til Ebbes/Baghusets vurdering. Samt på trods af, at Sjakkets ar-
bejdsform på netop disse punkter lignede Tjek-Punkts meget – bortset altså fra, at Sjak-
ket lige præcis ikke profilerede sig som 'Gud selv' og ikke tog del i kampen om magten 
over behandlingsplaner og definitionen af professionel ekspertise. Sjakket kunne holde 
sig fri af at defineres ind i en niche i systemet ved at fastholde et udvidet brugerperspek-
tiv. Men Sjakkets organisatoriske autonomi var alligevel afgørende for brobygningsarbej-
det, ikke som en organisering af / en rollefordeling indenfor professionelt socialt arbejde, 
men som en organisering af socialt arbejde, der overskrider professionalismen. 

Det kan vi se af historien om, at Peter fik Sjakkets ressourcepersoner til at ringe til Bag-
huset. Sjakket gjorde sig nemlig gennem dette forløb den erfaring, at her var man blevet 
lokket ind i noget, man skulle have sagt nej til, både overfor Peter og overfor Baghuset. 
Sjakket skulle have fastholdt sit tillidsforhold til de unge og afvist at (indirekte) blive Bag-
husets kontrollanter – og omvendt skulle man have afvist at blive brugt (direkte) til Peters 
manipulation af Baghuset.  



 

372                                                                                                          Morten Nissen 

Brobygning 

Den erfaring kunne taget for sig selv godt være gjort i Tjek-Punkt. Men det ville for det 
første være en absolut undtagelse (en 'elementær fejl'), hvor problemet i høj grad ville 
bestå i det uprofessionelle i at lyve for kolleger og samarbejdspartnere. For det andet er 
erfaringen her bundet til Sjakket selv og ikke til en definition af Sjakkets rolle i et profes-
sionelt system. Der er ikke tale om, at der her er valgt en særlig indsatsform som hen-
sigtsmæssig til en særlig abstrakt målgruppe. Der er derimod tale om, at Sjakkets identi-
tet som ideologisk-kulturelt baseret organisation står på spil, og den er afgørende for 
Sjakkets opsøgende arbejde. Problemet her er altså ikke manglen på professionalisme, 
men manglen på en klar afvisning af professionalisme.  

I Sjakkets Aktivitetscenter kunne man tale om en professionel samarbejdsrelation med 
en ikke-professionel organisation. Sjakkets Aktivitetscenter kunne på den måde siges at 
organisere et brobygningsarbejde, hvis organisatoriske selvstændighed, trods forsøget 
på at inddrage og dermed forpligte lokale samarbejdspartnere, også udgjorde en vanske-
lighed. I de særlige felter, hvor Sjakkets Aktivitetscenter udgjorde en konkurrerende ten-
dens og en rivaliserende organisation omkring udvikling af det professionelle sociale ar-
bejde med de unge, fandt jeg nogle af de samme typer af kritiske perspektiver på Sjak-
ket, som vi i Peter og Jannes sag har truffet på om Tjek-Punkt. I forløbet omkring Tors-
gade-drengene (s. 186 ff.) blev det således tydeligt, at konflikten om indfaldsvinklen til de 
unge for nogle lagde op til en kritisk afstandtagen til Sjakket som en organisation, man 
ikke helt kunne stole på, fordi visse af ressourcepersonerne selv var indfanget i sociale 
problemer. Det samme gælder i Projekt Gadebørn-regi, hvor – især i det første år – nogle 
i Tjek-Punkt og i Døgnkontakten var særligt skeptiske overfor Sjakkets manglende pro-
fessionalisme142. 

For Sjakkets Aktivitetscenter – og derigennem gradvist for hele det professionelle system 
– blev Sjakkets organisatoriske autonomi imidlertid efterhånden anerkendt som et grund-
vilkår, snarere end et betinget fagligt redskab. Socialdirektoratets og Døgnkontaktens 
forestillinger om case managerens (se s. 207 ff.) relation til Sjakket blev således først 
ændret i løbet af foråret 1994, fra en idé om en direkte kontrol med 'foranstaltningsgrund-
laget' til en accept af forhandling om inddragelse i hver enkelt sag (og en bagtanke om 
indirekte kontrol gennem supervision) – og dernæst, i løbet af case managerens ansæt-
telse, blev det accepteret, at hun (ligesom jeg) selv måtte skaffe sig adgang til de unge 
ved at 'hænge ud'.  

Denne placering af Sjakket som på en særlig måde 'urørligt' overfor konkrete krav om 
ændring af arbejdsformer af hensyn til samarbejdet gav naturligvis helt umiddelbart en 
række vanskeligheder i brobygningen. Fra Ebbes / Baghusets perspektiv var det f.eks. 
tydeligt, at Sjakket kunne have været en langt mere ideel foranstaltning for Peter, hvis 
hans ressourcepersoner havde villet arbejde fagligt med deres identifikation og modover-
føring fremfor at lade sig spille ud mod Baghuset. Men anerkendelsen af Sjakkets særli-
ge præmisser forekom uomgængelig – for Ebbe som for næsten alle andre – ikke blot 
som udtryk for Sjakkets relative styrkeposition overfor sine samarbejdspartnere, men og-
så i kraft af en faglig vurdering af dets identitet.  

Sjakkets selvstændighed førte imidlertid slet ikke – ligesom det heller ikke gjorde det for 
Tjek-Punkts vedkommende, jvnf. Peters og Jannes indflytning i akutlejligheden – til, at 
Sjakket havde et afgrænset 'herredømmefrit' rum, hvor tillidsforhold, lokalkulturel pæda-

                                            
142 På dette sted må jeg desværre igen lade diskretionshensynet råde. 



 

Projekt Gadebørn                                                                                         373 

Mål og midler 

gogik m.v. kunne udfolde sig. Tværtimod var den politiske anerkendelse, der opretholdt 
den, et stykke af vejen købt ved hjælp af indrømmelser. Hertil hører først og fremmest 
etableringen af Rådgivningsgruppen og Kontaktgrupperne og den dermed sammenhæn-
gende mere systematiske erfaringsopsamling (som bl.a. stærkt forbedrede det afgørende 
samarbejdsforhold til Døgnkontakten), samt Sjakkets spredning på Indre Nørrebro og 
den dertil knyttede tidligere inddragelse af flere samarbejdspartnere direkte i knopskyd-
ningen af delprojekter. I begge tilfælde blev brobygningsproblematikken til en vis grad 
flyttet ind i Sjakket selv, samtidig med at den blev mystificeret af det. Det er f.eks. for mig 
tydeligt, at Peter i diskussionen om Kontaktgruppens rolle (s. 136) ikke får en støtte, der 
blot tilnærmelsesvis har de pædagogiske kvaliteter, som den han og Janne får kort før og 
efter (s. 192), når det drejer sig om deltagelse i udvikling af fælles aktiviteter – først og 
fremmest fordi ressourcepersonerne hvad dette angår ikke rigtig selv føler sig på sikker 
grund. 

Helhedssynet 

Her viser det sig, at brobygningsproblemet ikke bare er et formidlingsproblem mellem 
givne aktører, eller et spørgsmål om organisatorisk opbygning af givne arbejdsprocesser, 
men et egentlig hvervningsproblem, der har betydning for, hvordan disse aktører define-
res og definerer sig, og for, hvad det er for et arbejde, der skal udføres. Organisationerne 
fastholder ikke alene et råderum og en kompetence, men også en identitet. I Sjakkets 
tilfælde er det tydeligt, at denne identitet snarere er ideologisk og kulturel end den er pro-
fessionel. Gennem Sjakket kan vi få indblik i de muligheder og begrænsninger, der ligger 
i organisatorisk selvstændighed omsat i ideologisk profil, hvor det drejer sig om brobyg-
ning. Men efter min opfattelse gjorde det samme sig i realiteten også gældende – om 
end på en anden måde – i Tjek-Punkt. Tjek-Punkt demonstrerer hvordan professionalis-
me og ideologi er forenelige størrelser. 

Som brobygningsproblem viser det sig ikke først og fremmest i spørgsmålet om anerken-
delse af selvstændige organisationer taget for sig selv, men snarere i denne selvstæn-
dighed kombineret med det at have en almen opgave udfra et helhedssyn på den unge. 
Som beskrevet i kapitel 3.5.3 var der i og omkring Projekt Gadebørn ingen mangel på 
personer, projekter og institutioner som havde til særlig opgave at varetage den enkelte 
unges almene tarv i et kludetæppe af specialforanstaltninger gennem en dialog med den 
unge. 

Døgnkontaktens ovennævnte forestilling om en grøn bølge, organiseret med udgangs-
punkt i visitationskompetence på gulvplan, forudsatte tydeligvis, at det var disse medar-
bejdere på gulvplan – læs: Døgnkontaktens medarbejdere – som skulle have denne op-
gave. Peters sagsbehandler hævdede, at dette faktisk havde været tilfældet tidligere, da 
man blot ekspederede sagerne videre på Døgnkontaktens anbefaling. Men nu var det, 
med styrkelsen af de lokale bistandskontorer, uomgængeligt, at sagsbehandleren trådte 
ind i den rolle, som er forudset i Bistandsloven – nemlig som den overordnet koordine-
rende funktion på tværs af specialforanstaltninger. Samtidig var behandlingen af stofmis-
brugere imidlertid omorganiseret, sådan at distriktscentrene (hhv. udenfor Københavns 
Kommune Amtsungdomscentrene) skulle gå ind og varetage en mere aktiv rolle som visi-
tator og sikring af et brugerorienteret helhedssyn. Dog kunne der peges på en særlig ka-
tegori af 'stoftruede unge', hvor specialinstitutionen Kridthuset / Baghuset, i kraft af sin 
særlige ungdomsekspertise, skulle varetage koordinerings- og visitationsfunktioner (fra 
efteråret 1995 og projektperioden ud). Dertil kan man også føje, at i den samme periode 
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voksede nogle af specialinstitutionerne på narkoområdet frem med egen omfattende be-
handlingsideologi og tendens til at udvikle tværgående og helhedsdækkende tilbud (Pro-
jekt Menneske og Minnesota-institutionerne). Endvidere blev kriminalforsorgen i mange 
sager inddraget, herunder i form af, at sikrede afdelinger (primært Sønderbro) foretog 
pædagogisk-psykologisk observation eller visiterede i forbindelse med en varetægts-
fængsling. Endelig mangfoldiggjorde Projekt Gadebørn i høj grad selv de almene funkti-
oner, med knopskydningen af Tjek-Punkt fra Døgnkontakten, med anerkendelsen af 
Sjakkets brobygningsvirksomhed, og gennem forsøget med en case manager. Alle disse 
instanser var i forskellige perioder involveret i Peters og Jannes sager, bortset fra Projekt 
Menneske og Minnesota-institutionerne. 

De mange tværgående, koordinerende og almene funktioner måtte naturligvis selv koor-
dineres. Heri lå en indbygget modsigelse, som resulterede i løbende konflikter om place-
ringen som 'koordinerende koordinator'. Ikke i form af formel kompetence – som i reglen 
(men ikke altid) var entydigt placeret – men snarere mere indholdsmæssigt i form af 
hvervning til bestemte konfigurationer af problembestemmelser, opgavefordelinger og 
arbejdsformer. Denne konkrete hvervning indebar mange slags parametre på mange 
niveauer. 

En central 'konkurrenceparameter' var således omfanget af kontakt med den unge. Ikke 
af humanistiske grunde, men simpelthen fordi denne kontakt var en kontakt med ar-
bejdsgenstanden. I de sager, hvor de unge – som Peter og Janne – bevægede sig ha-
stigt mellem foranstaltningerne, var den aktuelle kontakt af afgørende betydning. I et sy-
stem med et stort flow af såvel medarbejdere som klienter – unge, der er mobile og un-
der rivende udvikling, og som man aldrig helt har forstået – er hukommelsen kort. Men de 
mange hurtige skift mellem handleplaner gav formidable omstillingsvanskeligheder og 
undergravede dybere udviklingsperspektiver for den unge. Uden at sætte dette princip 
helt ud af kraft kunne man derfor også satse på kontakten med den unge på tværs af 
situationer. Det gjorde Tjek-Punkt ved at udvise reservation overfor handleplanerne for 
Peter og Janne – for at kunne 'se dem i øjnene' og samle dem op, når de gik galt. Og 
Sjakket, når de indimellem (men altså ikke i Peters og Jannes tilfælde) 'valgte systemet 
fra' og satsede på den unges tilknytning til 'familien Sjakket'. Det gjorde også – i hvert 
fald efter Sjakkets og Tjek-Punkts opfattelser143 – mange sagsbehandlere, når de efter 
'plan A's fiasko brugte deres formelle kompetence og valgte nye samarbejdspartnere til 
'plan B'. Her stod en kontrast mellem en rent formel dialog og en egentlig mellemmenne-
skelig kontakt klart frem. 

Princippet om 'følgeskab' skrev sig ind i denne konkurrence, i den udstrækning det inde-
bar overlappende almen kompetence, fordi de unge ofte fastholdt en væsentligt kontakt 
med projekterne efter at de var 'fulgt' videre. Kompetencestridigheder mellem samar-
bejdspartnere havde gennemgående til konsekvens, at Tjek-Punkt trængtes tilbage til en 
'fejebakke'-position og Sjakket fik sin selvhjælps-karakter (og dermed, i denne sammen-
hæng, sin mangel på indflydelse) betonet. Men princippet om 'følgeskab' begrundede 
Tjek-Punkts og Sjakkets forsøg på at vinde kampen gennem fastholdelse af kontakten 
med de unge uanset samarbejdsrelationerne i systemet. Med følgeskabet havde Projekt 
Gadebørns projekter således et slags 'carte blanche' til at opretholde og handle udfra en 
tværgående dialog med de unge, uden at dette skulle 'cleares af' med de øvrige instan-
ser. Et forhold, som Sjakket i kraft af sin bevidste uprofessionalisme kunne håndtere – 
                                            
143 Udtrykt på midtvejskonferencen i januar 1995 
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dog ikke uden indre og ydre konflikter, som netop problemet i forhold til Peter og Baghu-
set viste – men som Tjek-Punkt hele projektperioden igennem baksede med, i en slags 
konstant balancegang mellem taktisk professionel systemloyalitet og udnyttelsen af sit 
særlige hvervningspotentiale i den 'systemkritiske kontakt' med den unge. 

En anden parameter i hvervningen til almene funktioner var alliancer mellem institutioner. 
Således dannede Tjek-Punkt og Døgnkontakten fra begyndelsen en alliance, ligesom 
Sjakket og Blågårds Unge-team til en vis grad gjorde det senere i projektperioden. Med 
givne alliancer kan man operere med tillidsforhold og forventet efterbevilling, dvs. spille 
ud med forenet styrke overfor de øvrige parter og så senere få indbyrdes opgaveforde-
ling m.v. på plads. Disse alliancer var ikke 'sagligt' begrundede i traditionel rationalistisk 
forstand udfra en given overordnet opgavefordeling, men derimod begrundet i (samt var 
med til at befordre) fælles holdninger144.  

En tredie parameter – tæt forbundet med den foregående – var begrebslig styrke. Over-
bevisende og sammenhængende redegørelser for problemopfattelser og handlemulighe-
der, formuleret i tidens magtfulde begreber ('sorte boxe') åbnede muligheder for hverv-
ning, som i nogle tilfælde kunne gå på tværs af givne institutionelle alliancer og kontakt 
med den unge. Når således Peter to gange forgæves (og Janne én gang), med fuld op-
bakning fra både Tjek-Punkt, sagsbehandler og distrikscenter, blev sendt til et 'lille soci-
alpædagogisk opholdssted' på Fyn, så kan det formentlig forstås udfra styrken i den ak-
tuelle forestilling om at udvikling befordres gennem en én til én relation mellem den unge 
og en troværdig identifikationsfigur. Tilsvarende spillede, som vi har set, begrebet om 
professionalisme en selvstændig rolle som et begreb, hvorom både sagsbehandler og 
Baghuset hvervedes. 

Disse parametre fungerede naturligvis ikke adskilt. Konkurrencen / kampen om helheds-
synet tog form af hvervninger af de unge og af alliancepartnere i det sociale system om-
kring bestemte problemopfattelser. Den ideologiske karakter, som brobygningsarbejdet 
her antager, har imidlertid ikke kun at gøre med ideologiens 'nedadrettede' side: Det, at 
der hverves deltagere og reproduceres interesser. Den viser sig også i dens tendens til 
universalisering eller almengørelse: At almene værdier og begreber italesættes.  

Netop helhedssynet rummer, specielt i udviklingsprojekter og i en tid præget af slagord 
om overskridelse af snæversyn, om tværfaglighed, tværsektorielt samarbejde o.m.a., en 
vældig impuls til at se de enkelte sager som udtryk for almene problemstillinger og i lyset 
af almene værdier. Det tværgående kan i den enkelte selvstyrende organisation håndte-
res i enten en (tilsyneladende) indholdstom meta-professionalisme eller en kvalitetsstan-
dard, som er mere almen end og går forud for professionalismen selv145. Det var især det 
sidste, der kendetegnede Projekt Gadebørn. Tjek-Punkts humanisme og Sjakkets hippie-
kultur var, som jeg flere gange har været inde på, begge temmelig løst defineret og 

                                            
144 Cramer (1982) har beskrevet denne udvikling i Vesttyskland, hvor 'entreprise-modellen' tidligere end 
herhjemme har været dominerende. Cramer var stærkt kritisk overfor det 'irrationelle' i at der dannedes 
personbårne og holdningsprægede netværker på baggrund af uklare målsætninger og overdreven privat 
organisering. Men hans bog er også fra før brugerorienteringens og kvalitetssikringens tid, hvor uklarhed 
erstattes af selvstændige idelogiske profiler. 
145 Den indholdsløse meta-professionalisme kan man argumentere for selv er en skjult ideologi – en ny 
variant af den særlige 'ideologiske anti-ideologi', som iflg. Habermas (1970) kendetegner (velfærdsstaterne 
i) senmoderniteten. Der sættes, som det også fremgår af kapitel 4.1, trods den neutrale fremtrædelse, en 
række betydningsfulde forudsætninger, når man definerer 'brugere' og organiserer 'dialoger' osv. 

Kommentar [P1]:  
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umiddelbart 'uforpligtende' for deltagerne, men samtidig afgørende for etableringen af de 
meningssammenhænge, der orienterede indsatsen henover gældende grænser.  

Peters og Jannes sag blev også anledning til en af de første konflikter mellem Tjek-Punkt 
og case manageren. Case manageren var netop tiltrådt, da konflikten mellem Peters 
sagsbehandler og Tjek-Punkt var på sit højeste. Hun trådte ind i sagen på den måde, at 
hun søgte at mægle mellem de to parter, og hun mente, at denne mæglerrolle forudsatte 
neutralitet overfor de tilgrundliggende holdningsmæssige uenigheder. Kun således ville 
en konkret løsning kunne findes, til gavn for den unge, uanset hvad man i øvrigt mente 
mere overordnet. Flemming Pedersen i Tjek-Punkt var stærkt uenig i denne neutralitets-
fordring, og fandt, at netop den var en grund til, at Tjek-Punkt ikke ville kunne bruge case 
manageren. Efter hans opfattelse måtte der tages udgangspunkt i den absolutte etiske 
fordring, som en 'uafviselig sag' udgør, og en case managers status og ekspertise burde i 
givet fald sættes ind i bearbejdningen af de vanskelige samarbejdspartnere. Dette argu-
ment kan kun forstås som et krav om en socialpolitisk stillingtagen forud for overvejelser 
om, hvilke (evt. neutrale, professionelle) midler, der skulle sættes ind, hvilket igen vil sige 
et krav om at case manageren stabilt stillede sig enten indenfor eller udenfor alliancen 
mellem Tjek-Punkt og Døgnkontakten, ikke i den enkelte sag (hvor der jo udmærket kun-
ne være særlige forhold, der talte for noget andet), men i mere generel forstand. Ganske 
tilsvarende kan man opfatte effekten af Sjakkets krav om at case manageren skulle 
hænge ud og deltage i dagligdagen som indfaldsvinkel til kontakten med de unge. Her 
kunne hun håbe på at opnå et generelt tillidsforhold byggende på menneskelige kvalite-
ter. Overfor både Tjek-Punkt og Sjakket betød case managerens organisatoriske selv-
stændighed og hendes almene opgave, at samarbejdet enten måtte udvikles via en ideo-
logisk alliance – eller gå i stå.  

Ideologikritik – den repressive tolerance 

Den ideologiske dynamik er som sagt ikke i sig selv kritisabel som alternativ til en eller 
anden pluralistisk neutralitet. Til en vis grad kan man sige, at Projekt Gadebørn demon-
strerer hvor falsk en modsætning dette er, fordi både Tjek-Punkt og Sjakket i høj grad 
netop definerede sig åbent og pluralistisk. Først og fremmest i sin brugerflade, hvor en af 
de helt afgørende 'sorte boxe' netop var kludetæppestrategiens forestilling om forskellige 
individuelt tilrettelagte indsatser til forskellige brugere. Som nævnt ovenfor (s. 309 ff.) var 
en af begge projekternes vigtige svagheder en utilstrækkelig eksplicit håndtering af de 
ideologiske fællesskaber, som de formede de unges præmisser på. En svaghed, der til 
en vis grad var en uomgængelig følge af den fordomsfri orientering mod de unges præ-
misser, samt af, at det var denne orientering, der bragte opbakning fra centrale interes-
senter som Socialministeriet, Socialdirektoratet m.fl.  

Uden at hævde, at jeg har nogen grydeklare bud på, hvordan de dermed sammenhæn-
gende problemer kunne overvindes, kan jeg med denne ideologi-kritiske indfaldsvinkel 
pege på, hvad man kan kalde 'bagsiderne' af de ovenfor nævnte brobygningstemaer – i 
nogen grad med grundlag i de kritiske samarbejdspartneres udsagn. 

Peters sagsbehandler havde fat i bagsiden af temaet om problemet med, at der stilledes 
for høje krav alle steder. Hun mente, at Tjek-Punkt (i modsætning til Sjakket) havde pro-
blemer med at forene kontakt med krav. Jeg kan så tilføje, at Sjakket også i høj grad stod 
overfor problemet om 'konfliktskyhed' og ligesom Tjek-Punkt hele tiden måtte diskutere 
hvordan der skulle stilles betingelser og trækkes grænser. Når kravene – som det faktisk 
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mange gange var tilfældet – overhovedet forhindrer kontakt, er de naturligvis for høje; 
men når kontakten i stedet forhindrer krav, er vi da bedre hjulpet? I et større samfunds-
mæssigt integrationsperspektiv er brobygningsopgaven den socialpædagogiske proble-
matik par excellence. Det ensidige fokus på brugerpræmisserne indebærer en mystifice-
ring af de almene pædagogiske målsætninger som (menneskefjendske) 'systempræmis-
ser', der i større eller mindre grad 'fremmedgøres' i en kritik af personer, institutioner og 
instanser. Indirekte medfører dette en hvervning af de unge ind i et systemkritisk fælles-
skab, hvor de også netop har særlige ressourcer og kan se ungdomsperspektiver udfol-
det. Spørgsmålet er da, i hvor høj grad det ubestemt kritiske kan udvikles videre til delta-
gelse i positivt bestemte (ideologisk-kulturelle) fællesskaber. Altså fællesskaber, der 'stil-
ler krav'. Spørgsmålet leder til overvejelser af forskellig type i de to projekter.  

I Tjek-Punkt blev 'krav'-siden af den dialogiske pædagogik i sidste ende realiseret med 
følgeskabet til sagsbehandlere og institutioner og samarbejdsfladen ind mod dem. Enten 
fik den sin substans heri, eller også blev den ufrugtbar. Tjek-Punkts mulighed for at for-
binde kontakt med krav var dermed afhængig af den 'reformistiske' strategis succes, 
f.eks. gennem den hvervning af samarbejdspartnere, der kunne realiseres ved det særli-
ge ekstra fokus på gadebørnene. Som tidligere anført var det en svaghed her, at Tjek-
Punkt var bundet til 'fejebakke'-positionen og hver gang måtte afbryde den dialog, som 
de havde etableret med de unge – en svaghed, der dels forklares af presset fra værstin-
gernes socialpolitik (se. s. 308), dels, som vi så ovenfor, i organisatorisk autonomi og 
konkurrence.   

I Sjakket var det styrken og spændvidden i den lokalkulturelle meningssammenhæng, 
(dens 'psykosociale mandat', sml. Nissen & Clausen, 1997, kap. 5) som bestemte formid-
lingsmulighederne mellem krav og kontakt. Sjakket havde en 'aktivitetspædagogisk' mu-
lighed for formidling, når 'aktiviteterne' konkret indholdsmæssigt kunne forme sig efter de 
unges præmisser og potentialer uden at miste deres produktive formål. Organisationens 
politiske styrke skabte disse muligheder trods lokalkulturens – og de geografisk bundne 
lokalmiljøers – relative selv-marginalisering. Sjakkets udvikling i retning af en mindre klar 
ideologisk profil og en mindre omfattende lokal forankring har formentlig svækket denne 
formidlingsmulighed, og det har i højere grad stillet ressourcepersonerne overfor ubeha-
gelige valg mellem konsekvens og kontaktetablering og –fastholdelse (sml. s. 197 ff.).  

I begge projekter var – diskursivt betragtet – 'sagsrationalitetens' firkantede begreber om 
brugertyper og foranstaltninger umiddelbart overvundet. I stedet var den almene og flek-
sible brugerorientering det styrende princip. Men når man ser projekternes arbejde i det 
overordnede integrations- (og dvs. brobygnings-) -perspektiv, så træder det frem, at også 
Projekt Gadebørns diskurser og handlesammenhænge havde sine (relativt) 'sorte boxe', 
sine fastlagte typer af aktørpositioner, objekter, mål og midler, gennem hvilke der stille-
des 'krav' til de unge på lidt længere sigt. I Peters og Jannes sag så vi sagsbehandleren 
tørt konstatere Døgnkontaktens og Tjek-Punkts standardløsning, nemlig 'et lille social-
pædagogisk kollektiv'. Og i Sjakket har vi fulgt hvordan der udskiltes 'hårde stofmisbru-
gere' (som Peter og i hvert fald Janne) som kategori, samt set hvordan også den ultra-
accepterende hippie-kultur åbner perspektiver for nogle mere end for andre. Med andre 
ord har vi set ideologiske former, der rummer differentieringer og standarder, som imid-
lertid gemmes bagved tanken om den fleksible skræddersyede indsats. 

Dette forhold leder videre til bagsiden af tillidsforholdet, som ikke alene handlede om fra-
været af krav eller om risikoen for et mistillidsforhold mellem de professionelle. Tillidsfor-
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holdets anerkendelse af den unge (samt af grupper og miljøer af unge) er som alle aner-
kendelser til syvende og sidst en subjektivering og en interpellation. Dermed mener jeg, 
at 'kontrol' ikke sattes helt ud af kraft, men snarere blev givet en anden form, der svarede 
til projekternes hvervning af de unge. Udviklingen af dialogen og mobiliseringen af de 
unge var samtidig en 'installation' af en form for kontrol gennem selv-kontrol. Også tillids-
forholdets ressourcer indsattes efter moden overvejelse. Tilliden var i den forstand ikke 
blind, men knyttet til forventninger. Når de unge tog imod tilliden, accepterede de også i 
en eller anden grad modpartens rimelige forventninger – og tog (straks eller gradvist) an-
svar for, at projektet og dets arbejdsmetoder ikke led skade ved svigt. De mange af Sjak-
kets 'nye målgruppeunge', som kom ind som rene 'brugere', følte efter kort tid samvittig-
hedsnag over, at de udnyttede Sjakket – ligesom flere af Tjek-Punkts unge også gjorde. I 
begge projekter er det usikkert, hvor mange unge, som af forskellige grunde ikke (følte at 
de) kunne 'leve op til tilliden', og som derfor – netop formidlet af tillidsforholdet – måtte 
afbryde kontakten.Tillidsforholdet var ikke (nødvendigvis) det, der gjorde et udslag, men 
det var medvirkende til at individualisere og dermed sløre selektionsmekanismerne.  

Ved at blive indviet i Idas mangfoldige dilemmaer (hvoraf nogle er gengivet ovenfor s. 
349 ff.) fik jeg et indtryk af, hvordan det kan være på én gang overvældende dejligt – så 
dejligt, at man føler en dyb taknemmelighed – og alligevel smerteligt risikabelt, at blive 
vist tillid. Sålænge Ida måtte håndtere denne dobbelthed alene eller i fortrolige samtaler 
forblev den uløselig. Kun gennem hendes praktiske deltagelse i Sjakket sås veje ud (som 
endda i Idas tilfælde var svære at få øje på fordi selvrefleksionen var så dominerende en 
aktivitet for hende).  

I denne sløring af selektionsmekanismerne toner endelig også spørgsmålet om an-
svarsforflygtigelse frem. Selvom Projekt Gadebørn under ét betragtet vidner om succes 
med den dialogiske indfaldsvinkel til brobygning, så vidner det også om, at kontakt-
etableringen og fleksibiliseringen af hjælpeindsatsen langtfra altid kommer dybt nok i sin 
varetagelse af ansvaret for de enkelte unge. 

Igen kan vi bruge Peters sag. Trods alle de brobygningsproblemer, som hans og Jannes 
sager fremviste, så viste de også det måske allervanskeligste problem af dem alle – 
nemlig at selv en veludviklet dialog med den unge og en forbilledligt fleksibel lyn-
omstilling af indsatsen langtfra garanterer at man overhovedet kan komme i gang med 
det egentlige pædagogiske arbejde. Ligesom Peters sagsbehandler havde fat i et reelt 
problem, havde Baghusets psykolog det også: Peter var faktisk svær at fastholde. Selv 
for Tjek-Punkt og Sjakket.  Og selv i et samarbejde mellem parter, som alle i næsten for-
bløffende grad bøjede af for hinanden trods deres uenigheder. Det var faktisk derved, at 
alle de nævnte brobygningsproblemer blev synlige. Men det var også derved, at det blev 
synligt, at det måske største brobygningsproblem opstår, når systemet spiller med, sna-
rere end når det spiller imod.  

Det ville selvfølgelig være en kynisk elendighedsteori, hvis vi måtte konkludere, at der 
skal byrokrati, lukkede døre, tvang og overgreb til, for at de nye projekter fremtræder for 
de unge som ikke blot 'overlegne' varianter af, men nødvendige alternativer til det sociale 
system, og derigennem få nerve til en mere dybtgående identifikation og et deltagelses-
forhold, der kunne overleve flere genvordigheder146.  En mere tidssvarende modforestil-

                                            
146 En elendighedsteori, som desværre også har set sine praksisomsætninger i 'alternative' institutioner i 
form af ekstrem disciplinær konsekvenspædagogik. 
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ling er tanken om en samling af den sociale indsats' ressourcer og kompetence i én fa-
derskikkelse, som da tænkes at rumme alle pædagogiske kvaliteter, inklusive den fast-
holdelse af ansvaret for den unge, og den unges eget ansvar, som kun kan udfoldes i en 
tæt og handlekraftig dialog. Den forestilling fører lige lukt ind i problemerne med organi-
satorisk autonomi og det flerdobbelte helhedssyn, som jeg har beskrevet ovenfor, og den 
afslører sig derigennem som en luftig almagtsforestilling, et drømmesyn, der opstår som 
et spejlbillede af den reelle afmagt.  

En anden slags konklusion kunne her være, at brobygningsproblemerne i bund og grund 
handler om mere end kommunikation og struktur – nemlig det almene forhold, at den 
socialpolitiske overgang fra institutionalisering og disciplinering til ansvarliggørelse og 
inddragelse ikke er forbundet med en tilsvarende udvikling af, hvad det egentlig er, de 
unge skal inddrages i og ansvarliggøres overfor. Her finder tværtimod en fragmentering 
sted til forskellige lokale kulturelle og ideologiske standarder, imellem hvilke de unge 
overlades til sig selv (hvilket ikke er en almen kulturel frisættelse, men måske nok frisæt-
telsens særlige kultur, selvkontrollens styringsrationalitet). Hvor, endnu en gang, den 
umiddelbare ideologiske selvforståelse overfor dette paradoks vil pege ud på de unges 
særlige individuelle psykiske konstitution (jeg-svaghed, narcissisme mv.) som sidste år-
sag, når alle systembarriererne for den fleksible individuelle behandling er nedkæmpet – 
så vil en overskridelse af denne ideologi kræve inddragelse af en kritisk karakteristik af 
de måder, hvorpå det sociale systems institutioner realiserer og repræsenterer sam-
fundsfællesskabet, netop når de italesættes omkring brugernes præmisser. Ansvarsfor-
flygtigelsen er ikke kun på Peters side. Den kendetegner den selvusikre velfærdsstats 
sociale system, uanset i hvor høj grad, det organiseres med begrebet 'ansvar'. Sålænge 
dette begreb om ansvar er indholdsløst, tilbyder det kun en vilkårlig moralisme som mid-
del i kampene mellem systemets aktører, herunder som middel til individualisering af so-
cial udstødelse. 

Alternativer kan kun skimtes dér hvor et ansvar hverver både de udstødte unge og soci-
alarbejderne som deltagere i noget praktisk – politisk, kulturelt, økonomisk – betydnings-
fuldt. Altså noget, som har betydning udover selve denne hvervning. Når denne kvalitet 
forbindes med en målsætning om brobygning til og fra de udstødte, kan 'ansvar' ikke 
længere blot signalere et uopfyldeligt krav eller en kamp om kompetence. Det må rumme 
en almengørelse af udviklingsprojekternes systemkritiske potentiale. Herved er vi igen 
tilbage ved idealet om ideologisk-kulturelle fællesskaber, der stiller krav – denne gang 
tilsat en yderligere bestemmelse, nemlig at brobygningsspørgsmålet også afhænger af 
disse kravs konkrete indhold (fremfor blot det, at de stilles, eller hvor 'høje', fleksible, til-
passede osv., de er): Hvor fører de hen? 

 

 



 

4.5. Frivi llige 
 

Inddragelsen af frivillige i arbejdet med de udsatte unge var en af de vigtige målsætnin-
ger i Projekt Gadebørn, også selvom aktørerne omkring projektet har haft meget forskel-
lige holdninger til det. I første omgang var der simpelthen tale om et politisk krav, formid-
let over Folketinget og Socialministeren, og ministeriets embedsfolk kunne i et vist om-
fang dertil bibringe en pædagogisk og socialpolitisk fornuft i form af et ønske om at støtte 
op om ung-til-ung-princippet, selvorganisering osv. som et middel til at nå de udstødte 
unge. De mest professionelle – som Tjek-Punkts arkitekter i Døgnkontakten – måtte 
modstræbende acceptere det, mens det for de mindst professionelle – som Sjakket – 
kunne opfattes som heldigt, at de politiske vinde blæste i ryggen.  

At der imidlertid langtfra var tale om nogen tilfældighed ses ikke kun af, at støtten til ud-
vikling af frivilligt socialt arbejde flere gange siden har været prioriteret højt politisk. Em-
net rejser dertil en række interessante meget almene spørgsmål om udviklingen af socialt 
arbejde og af velfærdsstaten i det hele taget.  

Det, vi således kommer i berøring med, vil dels være en grundlæggende problematise-
ring af begrebet 'socialt arbejde'. Det bliver både vigtigt, når vi skal finde ud af, hvordan 
det er noget, der udvikles i og med Projekt Gadebørns erfaringer; når vi skal kunne hånd-
tere et usædvanligt bredt spektrum af dets udtryksformer; samt når vi skal se på, hvordan 
det kan være 'socialt arbejde' at beskæftige sig med sig selv og hinanden. Dels må vi 
vende begrebet 'arbejde' i det hele taget, fordi prædikatet 'frivilligt' gør det nødvendigt at 
overveje, hvad det er. Ikke blot fordi faglighed og målrettethed – og altså 'praksis' –  nor-
malt forbindes med ansættelsesforhold og dermed 'ledelse', men også fordi Projekt Ga-
debørn rummede et væsentligt integrationsperspektiv i kraft af at det udgjorde 'arbejde' 
på usædvanlige måder. 

Som svar på disse udfordringer vil jeg gå til dette kapitels emne igennem en almen, teo-
retisk model, hvor jeg først prøver at finde ud af, hvad frivilligt socialt arbejde er. Denne 
indkredsning skal tjene til at stille de almene spørgsmål, udfra hvilke Projekt Gadebørns 
frivillige kan diskuteres. 

4.5.1. Hvad er frivilligt socialt arbejde? 

Lønarbejdet 

I begrebet om arbejde ligger en modsigelse mellem fri-hed og villig-hed, som også dybt 
præger begrebet om 'frivilligt socialt arbejde'. Det fremherskende arbejdsbegreb, lønar-
bejdet (det, Marx kaldte det 'abstrakte arbejde'), på én gang forudsætter denne modsigel-
se og gør den usynlig – ved at håndtere den som en fastlåst modstilling (en dikotomi). 
Det fri-villige arbejde lader derimod dens indre sammenhænge og bevægelighed træde 
frem, således at et mere alment arbejdsbegreb (det 'konkrete arbejde') bliver påkrævet. 

I lønarbejdets begreb er arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet absolut inden-
for de rammer, der er sat med det gældende kontraktforhold mellem parterne. Hvor fri-
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heden er ubegrænset i kontraktforholdet, er villigheden det i 'selve' arbejdet. Arbejderen 
er her selvstændigt subjekt, dér instrument for ledelsen. Bytteforholdet skiller tingene ad 
– arbejderen får sin løn (helt og fuldt) som ejendom, men må herfor give (ligeså helt og 
fuldt) afkald på sin tid. 

'Arbejdsgiveren' eller 'ledelsen' er – som hhv. ejere og repræsentanter – mere alment 
betragtet udtryk for, at arbejde som regel147 hverken blot udføres af 'individer' eller i og af 
'samfund', men derimod i og af bestemte organisationer. I disse organisationer udføres 
arbejdet som et samarbejde (kooperation) om organisationens mål. I lønarbejdets begreb 
svarer 'villigheden' til, at organisationens mål er de højeste og eneste, når der arbejdes. 
De har intet indholdsmæssigt tilfælles med andre aktørers, heller ikke arbejderens, mål – 
og hvis de har, er det et tilfældigt sammentræf. Til det abstrakte arbejde svarer altså det 
helt abstrakte – indholdsubestemte – mål for en organisation, nemlig dens reproduktion 
(gendannelse) og vækst (f.eks. opgjort økonomisk som indtjening og overskud)148. Gan-
ske tilsvarende er arbejderens mål helt ubestemt og ligegyldigt for arbejdet, hun må gøre 
med sin løn lige, hvad hun vil – igen kan reproduktion og vækst udtrykkes helt abstrakt, 
som lønniveau, karriere m.v. 

I lønarbejdets begreb ligger således et gensidigt betingelsesforhold mellem to adskilte 
processer, nemlig organisationens og arbejderens reproduktion og vækst. Det gensidige 
betingelsesforhold kan reguleres og udtrykkes på mange måder. Formlen løn ↔ lydighed 
er den enkleste, men ikke den eneste. En anden og nærliggende kan f.eks. være karrie-
remuligheder ↔ selvstændig kvalificeret indsats149. Afgørende for lønarbejdet er imid-
lertid bytteforholdet, som forudsætter, at de to sider holdes adskilt, selvom de reelt be-
tinger hinanden. Hvis de blandes sammen, kan bytteforholdet ikke opretholdes, fordi 
hverken arbejderen eller organisationen da længere ved hvad de giver eller hvad de får. 

Trods denne adskilthed er der intet i lønarbejdet der forhindrer, at de to processer er flet-
tet sammen i tid og rum. At arbejderen uddanner sig på arbejdspladsen, at hun delvist 
lønnes med 'interne frynsegoder', eller at hun tager arbejde med hjem, behøver ikke i sig 
selv forvirre lønarbejdets begreb. Indenfor denne begrebsramme kan man således også 
udmærket operere med 'frivilligt' – forstået som ulønnet – arbejde, hvis bytteforholdet kan 
præciseres og evt. formaliseres på anden vis end økonomisk. Den truende sammen-
blanding bliver på den måde forhindret. For at opnå dette, må man altså på den ene side 
bestemme en 'villighed' i form af veldefinerede opgaver, som skal udføres, og på den 
anden side fastholde arbejderens 'frihed' ved at bestemme hendes ligeledes veldefinere-
de 'udbytte'. Dette arbejdsbegreb er altså stadig lønarbejde og sådan set hverken mere 
eller mindre 'frivilligt' end det andet. 

At denne indfaldsvinkel til også frivilligt socialt arbejde faktisk langt hen ad vejen er mulig, 
skal Tjek-Punkt nedenfor tjene som eksempel på. Det er den imidlertid ikke hele vejen 
                                            
147 Arbejdet er ikke altid også umiddelbar kooperation: Gademusikanten kan tjene som eksempel. 
148 Det ændrer intet principielt ved dette forhold, at/hvis organisationen også står i udvekslingsforhold til 
andre aktører, f.eks. aktionærer, kunder m.fl. 
149 Jeg fastholder her fokus på arbejdets form, og lader de livsformer, som kan realiseres gennem det, 
træde i baggrunden. Både lønarbejderen, karriere-mennesket og den selvstændige eller husmoderen, som 
supplerer sin uddannelse eller husstandsindkomst med lønarbejde, indgår, når vi ser på selve ar-
bejdsforholdet, i lønarbejdsrelationen, selvom de bruger den til vidt forskellige formål i deres liv. Som vi skal 
se nedenfor, kan 'frivilligt arbejde' dog netop indebære en ændret opmærksomhed på de livsformer, som 
realiseres gennem arbejdet. 
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igennem (heller ikke i Tjek-Punkt), og det generelle billede af det frivillige arbejde, og 
navnlig det frivillige sociale arbejde, er tværtimod at sammenblandingen mellem arbej-
derens og organisationens målsætninger er fremherskende. Det er en del af grunden til 
den megen begrebsforvirring i området. Overfor denne begrebsforvirring kan man vælge 
at stole på lønarbejdets begreb som det eneste mulige eller realistiske, og opfatte sam-
menblandinger som enten uhensigtsmæssig (ineffektiv og/eller arbejderfjendsk) praksis 
eller uklar forståelse af praksis – eller man kan omvendt vælge at bygge på andre og 
bredere arbejdsbegreber. Jeg gør det sidste. 

Det frie konkrete arbejde 

Lønarbejdet taget for sig selv rummer det borgerlige samfunds atomistiske forestillings-
verden, dets privatform. Her er intet over og intet ved siden af individets og organisatio-
nens reproduktion og vækst. Det forhold, at begge dele kun er muligt, fordi arbejdet også 
er konkret, dvs. produktivt og nyttigt, og fordi denne nytte er alment samfundsmæssigt 
anerkendt, ses der bort fra. Det er ingen tilfældighed. I det borgerlige samfund og dets 
selvforståelse er det mest almene også det mest abstrakte. Via markedets og demokrati-
ets udvekslingsmekanismer bliver ethvert arbejdes almene konkrete nytte forvandlet til 
ophobninger af private forbruger- og borger-præferencer – der omsættes i kapital og poli-
tisk magt – hvorved dets konkrete indhold vaskes væk. Forholdet mellem frihed og villig-
hed reguleres derfor som om det var fuldstændig ligegyldigt, hvad der laves og om det 
har nogen brugsværdi, og det er netop derved, at de to sider kan holdes så adskilt. 

Tager vi i stedet udgangspunkt i en helt almen forståelse af arbejdet, altså mere almen 
end begrebet om lønarbejde, bliver det konkret almene, arbejdets nytte, som vi vil se, 
derimod synligt som formidlingen mellem frihed og villighed.   

Argumentet om, at for at forstå både lønarbejdet og mulige alternativer til det, må man 
forstå arbejdet mere alment, stammer (indenfor min horisont) fra Marx (i Kapitalen, Marx 
1970, 1. bog s. 302). Marx' almene begreb om arbejde er "en proces, hvor mennesket på 
eget initiativ iværksætter, regulerer og kontrollerer sit stofskifte med naturen". Selvom 
Marx her taler om 'mennesket' i ental, må det forstås kollektivt, dvs. som en proces, hvor-
igennem menneskene i det samfundsmæssige fællesskab reproducerer sig selv, og sam-
tidig til stadighed udvikler de fælles kulturelle midler til det. Og denne 'totalsamfunds-
mæssige' proces realiseres arbejdsdelt, dvs. gennem forskellige praksis'er, i den for-
stand, som jeg har redegjort for s. 30: De enkelte (nærmere bestemt: Både de enkelte 
handlesammenhænge og deres enkelte deltagere) kan og må forstås som deltagere i 
den 'totalsamfundsmæssige' arbejdsproces, dels udfra, hvordan de frembringer objekter 
og midler – brugsværdier – for andre, og dels udfra deres sociale anerkendelse som 
selvstændige subjekter. Deltagelsen udgør i sig selv en fundamental og absolut handle-
grund, psykologisk sat på begreb som handleevne (sml. s. 36).  

I dette arbejdsbegreb er frihed og villighed helt identiske og begrundet direkte i arbejdets 
almene nytte. Der forudsættes her en umiddelbar harmoni mellem arbejderens egen vur-
dering af arbejdets nytte – og dermed villigheden – og hendes sociale anerkendelse for 
den – altså friheden. Dette almene arbejdsbegreb ser således helt bort fra særinteresser 
– og dermed magtforhold, konflikter og tvang – hvor lønarbejdets begreb omvendt stirrer 
sig helt blind på dem. På den baggrund kan man se, at begrebet om det frie konkrete 
arbejde er en utopi – et modbillede til lønarbejdet. 
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Det almene formidlede arbejde 

Begrebet om det frie eller konkrete arbejde er derfor også taget for sig selv ufuldstæn-
digt. Hvis frihed og villighed umiddelbart var ét og det samme, var begge begreber me-
ningsløse. Der ville ikke være nogen grund til at anerkende subjekter, hvis de altid allere-
de var i harmoni med alle andre og blot var redskaber for almeninteressen. Med aner-
kendelsen af subjektet anerkendes altid også særinteresser. Først da får frihed og villig-
hed mening.  

Det ændrer ikke noget ved arbejdet som fælles reproduktiv og skabende proces, og hel-
ler ikke noget ved handleevne som den enkeltes grundlæggende behov. Men det bety-
der, at disse mest konkrete og væsentlige spørgsmål til arbejdet altid er problematiske og 
konfliktfyldte i deres natur. De må altid stilles gennem spørgsmålet om reproduktionen af 
det særlige, ligesom man omvendt må se på, hvordan de enkelte subjekters reproduktion 
og udvikling (forholdet mellem fri- og villighed) er formidlet over det almene konkrete ar-
bejde. 

Gennembryder vi altså umiddelbarheden i det konkrete arbejdes begreb, så træder for-
holdet mellem frihed og villighed frem som vigtige formidlinger mellem på den ene side 
de enkelte subjekter og deres anerkendelse, og på den anden side det fælles indhold, 
som det hele til syvende og sidst drejer sig om.  

Lønarbejdets formidlingsform henledte, som vi så, opmærksomheden på, at arbejdets 
realisering som umiddelbar kooperation (indenfor en organisation) rummer et magt-
forhold mellem organisation og deltagere, hvilket fra organisationens perspektiv er et le-
delsesproblem, og fra deltagernes perspektiv et spørgsmål om refleksion af standpunkter 
og deltagelsespræmisser. Forholdet mellem organisation og deltagere rummer og ud-
trykker hele arbejdsbegrebets problematik, fordi organisationen på den ene side konkre-
tiserer arbejdsindholdet som kooperation, og på den anden side konkretiserer anerken-
delsesforholdet som ledelse og som refleksion. 

Arbejdsbegrebet har nu overskredet lønarbejdets begrænsning, men det har også mistet 
utopiens uskyld. I Marx' version (ibid. s. 303) træder frihed og villighed tydeligt frem som 
problematik: 

"Han afstedkommer ikke blot en formændring af det materiale, han arbejder med, men sam-
tidig virkeliggør han sit eget mål, der som en lov bestemmer hans handlemåde, og som 
hans vilje må underordne sig. Og denne underordning er ikke nogen forbigående akt. Under 
hele arbejdet kræver processen ikke blot en anstrengelse af de organer, der arbejder, men 
også at arbejderens vilje til stadighed er i samklang med hans mål. Det betyder, at der kræ-
ves stor opmærksomhed. Jo mindre, han føler sig tiltrukket af arbejdets natur og den måde, 
det udføres på, og jo mindre, han derfor nyder det som en leg, under hvilken hans legemlige 
og åndelige kræfter udfolder sig, jo mere opmærksom er han nødt til at være." 

Opmærksomheden, som både ledelsen og arbejderen må udfolde, er udtryk for en sub-
jektiveringsproblematik (sml. s 35 f.): Spændinger og overgange mellem subjekters ak-
tørpositioner i praksis og det, at de – både af sig selv og af andre! – gøres til objekter for 
overvågning, refleksion, kontrol og intervention. Det gælder alle former for arbejde, og 
Marx' forestilling om, at arbejdet kan nydes som en uskyldig leg, er derfor efter min me-
ning et vildspor hvis det tages alt for bogstaveligt. Uskyldstabet er uløseligt forbundet 
med arbejdsbegrebet selv. 
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Men som Biblen siger er uskyldstabet både knyttet til særinteresser og til en kundskabs-
gevinst. Det er netop arbejdets refleksivitet, som muliggør dets forbindelser til mere eller 
mindre specialiserede former for opsamling og bearbejdning af dets erfaringer, hvaden-
ten det er organiseret som ledelsestraditioner, professioner, videnskaber, eller andet.  

Frivilligt arbejde 

'Frivilligt arbejde' kan udfra disse overvejelser om arbejdsbegrebet betragtes som et be-
greb, der henleder opmærksomheden på disse almene træk ved, hvad arbejde er – hvil-
ket bliver relevant, når arbejdets specielle former, især lønarbejdet, ikke rækker til at be-
skrive det (f.eks. i tilfælde af lønnens fravær). Ofte tænkes det som en slags modbillede 
til lønarbejdet, sådan at kontrasten til lønarbejdets formidlingsform bliver tydelig (brugs-
værdien, engagementet, uegennytten), mens de forhold, der bestemmer det som 'arbej-
de', f.eks. i modsætning til blot at gøre, hvad man har lyst til, forbliver ubestemte.  

Bestemmer man det, rejses alment ledelsens og deltagerpræmissernes problem, fordi de 
ikke kan tages for givet. Ledelsesproblemet er her ikke blot spørgsmålet om optimering 
af arbejdsydelse og arbejdsdeling under en given kommandostruktur, men et meget bre-
dere spørgsmål om praksisrefleksion i forbindelserne mellem arbejdets almene målsæt-
ninger og deltagernes realisering af dem i en umiddelbar kooperation. Og deltagerpræ-
misserne handler (sml. s. 42) ikke blot om den enkeltes motivation og evner indenfor et 
givent ansættelsesforhold, men meget mere omfattende om arbejdets betydning i delta-
gerens livssituation og livsforløb. 

Socialt arbejde – empirisk set 

Hvad kan vi nu herudfra sige om frivilligt socialt arbejde? For at få afsæt til at belyse det 
spørgsmål, må vi først bestemme, hvad der er særligt ved socialt arbejde, og dernæst se 
på fri- og villighedsspørgsmålet heri.  

Igen kommer vi på en vanskelig opgave. Ordene 'socialt arbejde' er så almene, at de 
umiddelbart er intetsigende. Vi har jo lige set, hvordan alt arbejde er samfundsmæssigt, 
og altså 'socialt'. Omvendt har vi ganske vist også set, hvordan arbejde kan fremtræde 
'asocialt', nemlig som lønarbejde. Det hjælper os imidlertid ikke meget videre. Det hjæl-
per heller ikke stort at lægge vægten på, at begrebet 'socialt' kan skelnes fra begrebet 
'samfundsmæssigt' - med, at det sociale i højere grad lægger vægten på det umiddelbare 
og intersubjektive. Det er der jo så meget arbejde, der gør. 

I skrivende stund er rapporten fra Socialministeriets udvalg vedr. forskning i socialt arbej-
de (1998) netop udkommet. Udvalget udredte status for en sådan forskning i Danmark 
og beskrev hvordan den kunne styrkes. Her kunne være hjælp at hente. Udvalget holder 
sig imidlertid tilbage fra at bestemme hvad socialt arbejde er. I stedet gribes det deskrip-
tivt an. Beskrivelsens systematik krediteres helt pragmatisk  

"den britiske forsker og lærebogsforfatter Malcolm Payne (1997) [som] har argumenteret for, 
at forskning i socialt arbejde kan bygges op omkring tre hovedelementer: Socialarbejderen, 
de sociale klienter og konteksten for det sociale arbejde. I sammenhæng hermed konstitue-
res det sociale arbejde af tre typer processer: 

• processer, der skaber og kontrollerer socialt arbejde som (semi-)profession 

• processer som omdanner bestemte individer og grupper til sociale klienter 
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• processer, som skaber de sociale omstændigheder indenfor hvilke socialt arbejde prak-
tiseres." (s. 9) 

Den deskriptive tilgang tager således udgangspunkt i den aktuelt gældende konsensus 
omkring socialt arbejde og de begreber, som aktuelt organiserer dets praksisformer: Un-
der sociale omstændigheder findes (en relation mellem) (semi-)professionelle og klienter. 

I den lille parentes '(semi-)' åbnes for, at det sociale arbejde kan være mere, end de pro-
fessionelle definerer det til (bl.a. for at lægge en vis forskningsmæssig distance til især 
socialrådgivernes professionsbestræbelser). Men bortset fra denne lille åbning lider til-
gangen af den deskriptive metodes skavank: Den er dømt til at tænke i, snarere end over 
og udover, de herskende diskurser. Hvad kan der mon være af alment (herunder forsk-
ningsmæssigt) interessante perspektiver i, at én af tidens strømninger i socialt arbejde 
netop er en fundamental problematisering af såvel professionel intervention som omdan-
nelse af individer og grupper til sociale klienter? Det spørgsmål kan næppe håndteres 
indenfor den rent deskriptive afgrænsning. 

Det har til gengæld Keld Høgsbro (1992) set som en af sine hovedmålsætninger. I Høgs-
bros spændende analyse er 'selvorganiseret selvhjælp' forstået som en mangesidet 
overskridelse af dét sociale arbejde, som af bestemte grunde har udviklet sig historisk til 
at være forhold mellem professionelle og klienter. Han finder i det frivillige sociale arbejde 
ikke mindst en brudflade for generelle politisk-sociale projekter, hvor især en 'civilisati-
onskritisk' strømning fra 60'erne og frem blev stadig mere betydningsfuld overfor arbej-
derbevægelsens traditionelle velfærdsprojekt. Men der er ikke tale om en udefra kom-
mende kritik: 

"I mine forsøg på at følge de spor den civilisationskritiske strømning har afsat i diskussionen 
om det sociale arbejdes professionalisering, er jeg blevet stadig mere overbevist om, at der 
er tale om et paradigmeskift indenfor omsorgsarbejdet fremkaldt af indre modsigelser i pro-
fessionaliseringsstrategierne" (s. 35) 

Paradigmeskiftet rummer således forsøg på overgang fra stempling til ressourceoriente-
ring, fra byrokrati til empowerment, fra desinteresse til engagement, fra individfokusering 
til inddragelse af netværk og lokalsamfund. Selvorganiseret selvhjælp er en af formerne 
for denne udvikling, som i realiteten både udvider og omdefinerer begrebet om socialt 
arbejde. Dette udgangspunkt i en historisk analyse rummer altså på én gang mulighed 
for at forankre bestemmelsen af det sociale arbejde i den konkrete empiriske praksis, og 
et blik for, hvordan denne praksis kan udvikle sig.  

Desværre udnytter Høgsbro efter min mening ikke rigtigt den mulighed. I den historiske 
analyse bestemmes sociale problemer udfra ændringer i samfundet:  

"Vi har at gøre med to sideløbende udviklinger: Dels en opløsning af de traditionelle former 
for netværk, og en omformning af de sociale rum, menneskene bevæger sig i, dels en ræk-
ke dybtgående ændringer i kravene på arbejdsmarkedet, dels en udvikling af de sociale sik-
ringssystemer". (ibid, s. 15).  

Men hans almene definition af socialt arbejde, operationaliseret til indkredsning af en 
'population af organisationer' (et gruppebegreb, sml. s. 270), bliver det helt abstrakte:  

"Socialt arbejde er i denne forstand et arbejde, der har til formål at modvirke at enkeltperso-
ner marginaliseres i.f.t. almindelig social kontakt med andre mennesker" (ibid. s 63) 

Det står på den historiske baggrund ikke helt klart, hvorfor det sådan helt generelt skulle 
være en social-relationel integration af enkeltpersoner, der sættes som det sociale arbej-
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des mål, og hvorfor det kun er arbejdets mål, der definerer det som en særlig form for 
arbejde. Det forekommer mig noget vilkårligt. 

Når almenbegrebet om det sociale arbejde således mister forbindelsen med den histori-
ske analyse, fordi det indsættes som en helt udvendig bestemmelse til definition af un-
dersøgelsens gyldighedsområde, så kan det heller ikke bruges kritisk og konstruktivt til 
belysning af de nye former for socialt arbejde, som selvorganiseret selvhjælp fremviser. 
Det medfører, at Høgsbros mange interessante analyser og iagttagelser om dette arbej-
des banebrydende samfundsmæssige og kulturelle perspektiver forbliver lidt løsrevne og 
uden tydelig forbindelse til hans konkluderende antagelser om, hvilke 'funktioner', det 
udfylder. Måske er Høgsbro, trods sin refleksion af det sociale arbejdes forankring i 
velfærdspolitiske projekter, selv bundet af den socialdemokratiske velfærdsideologis 
gennemslag i socialforskningen, særligt i form af 'forsørgelses-trekanten' (stat-marked-
civilsamfund) som teoretisk legitimering af den 'tredje decentralisering' – se nedenfor. 

Socialt arbejde – en teoretisk bestemmelse 

For at komme om ved dette problem må man tage udgangspunkt i et teoretisk almenbe-
greb, et begreb om en mulig praksis, og se hvordan den er under forandring. Det kan 
lyde som akademisk pindehuggeri om definitioner. Men når man spørger, om en given 
praksis er socialt arbejde eller ej, så er det fordi begrebet om socialt arbejde angiver nog-
le kvaliteter, som har betydning. Et teoretisk almenbegreb kan fastholde sådanne kvalite-
ter, også selvom de konkrete fænomener, man står overfor, er foranderlige og flimrende, 
og hvis det er godt konstrueret, kan det også bruges fremadrettet, dvs. kritisk og perspek-
tiverende. 

De følgende bestemmelser må betragtes som foreløbige bud på almenbegreber om so-
cialt arbejde, som fremlægges til diskussion for at synliggøre forudsætningerne for min 
analyse af frivilligt socialt arbejde i Projekt Gadebørn150. 

Den almenbestemmelse af det sociale arbejde, som for mig at se kommer tilsyne i den 
aktuelle ombrydning, kan formuleres som det arbejde, som realiserer den almene form af 
samfundets selvbevidste reproduktion gennem reproduktion af sine deltagere. Lad mig 
først begrunde denne bestemmelses enkelte elementer lidt nærmere – før jeg bruger den 
til diskussion af frivilligt socialt arbejde. 

Først bestemmes socialt arbejde som et arbejde – og det skal forstås i den ovenfor frem-
lagte betydning.  

Dernæst fremhæves en proces, der er 'spejlvendt' i forhold til netop denne bestemmelse 
af arbejdet – i stedet for det almene arbejdsbegreb om individets reproduktion gennem 
reproduktion og forandring af samfundet, har vi her samfundets reproduktion gennem 
sine deltagere. Der er tale om en to-leddet størrelse: Arbejdet er rettet mod de enkelte 
(dog, som vi skal se, ikke nødvendigvis som isolerede individer), men det er begrundet i 
at deres reproduktion er en samfundsmæssig nødvendighed. Det betyder, at vi i socialt 
arbejde har at gøre med en form for praksis, som rummer spændingsforholdet mellem 
individuel og samfundsmæssig reproduktion i begge 'ender' – både på aktørsiden og på 

                                            
150 Her er vi tæt ved kernen i den teoretiske problematik, som jeg har arbejdet med igennem nogle år: Al-
menbestemmelser af praksis'er som typer af handlesammenhænge. Se bl.a. Nissen, 1990 om psykoterapi, 
Nissen, 1997 om undervisning, og især Nissen, 1998d, om hele tilgangen. 
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genstandssiden. Det er dette forhold, der gør, at frivilligt socialt arbejde åbner for helt 
andre måder at tænke både arbejde og socialt arbejde; nemlig når forholdet mellem ak-
tør og objekt er under forandring. 

At samfundets reproduktion gennem sine deltagere i socialt arbejde er selvbevidst skel-
ner det umiddelbart fra den spontane reproduktion af individer, som i et eller andet om-
fang kendetegner enhver samfundsform og enhver produktionsmåde. Dette er et særligt, 
afgrænset og målrettet arbejde. Den bestemmelse er forsåvidt enkel nok, men den rum-
mer noget af en samfundsvidenskabelig udfordring (som jeg her kun kan håndtere skit-
seagtigt).  

For det første er det ikke så ligetil, hvordan 'samfundet' i bestemt éntals-form kan blive 
selvbevidst. Den vigtigste organiserede form af 'samfundet' (alment betragtet) er staten, 
og ofte sættes lighedstegn mellem staten og det selvbevidste samfundsfællesskab. I-
midlertid er hele spørgsmålet om frivilligt socialt arbejde (og partnerskabstanken) et ud-
tryk for, at der er andre aktører, der kan bære et sådant alment ansvar – måske i en 
kamp imod staten, eller måske tværtimod gennem statens forsøg på at pålægge dem 
det. Når jeg taler om samfundet her, er det for at kunne fastholde denne problematik. Det 
skal imidlertid ikke bruges til at aflede opmærksomheden fra, at der er særinteresser for-
bundet med 'samfundets', ligesåvel som individets, reproduktion. Det gælder også, når 
det er staten, der tager 'samfundets' kasket på. Langt hen ad vejen kan man se velfærds-
samfundet som en måde, hvorpå staten kan opretholde sin magt, både overfor andre 
stater og overfor samfundets øvrige aktører. Det sociale arbejde kan blot, efter min opfat-
telse, ikke reduceres til statens reproduktion – lige så lidt som til f.eks. reproduktion af 
organiserede former af borgerskabet / kapitalen, arbejderklassen, eller andre særinteres-
ser. 

For det andet er man netop af denne grund nødt til at betragte hele spørgsmålet histo-
risk. Det sociale arbejde er i sin nuværende velfærdsstatslige form hovedsageligt udviklet 
fra to slags rødder. Den ene er statens håndtering af fattiglemmer, som vokser i omfang 
og institutionaliseres i takt med industrialismens gennembrud (og dermed storbyproleta-
riatets vækst), og som gradvist udvikler sig til et differentieret institutionssystem, der på 
forskellige måder realiserer forsørgelse og disciplinering151. 

Den anden er den politiske kamp om 'det sociale spørgsmål'. Det 'sociale spørgsmål' er 
blevet til under den tidlige kapitalisme og adskiller sig afgørende fra det kristne barmhjer-
tighedsideal – filantropien – netop ved at erstatte figuren 'Gud-menneske' med 'samfund-
individ'. Med forvandlingen af den religiøse form til en politisk bliver 'samfundets repro-
duktion gennem sine deltagere' et skridt mere selvbevidst, også udenfor staten. Som så-
dan indgår det som integreret led i arbejderbevægelsens politiske program, f.eks. udtrykt 
i Det kommunistiske manifest med visionen om, at "hver enkelts fri udvikling er be-
tingelsen for alles fri udvikling".  

                                            
151 Fængselsvæsenet er nok den mest direkte moderne illustration af denne oprindelse. Men også andre 
praksis'er bærer mindelser – f.eks. kan hele aktivliniens institutionalisering i aktiveringsprojekter i høj grad 
læses som en arvtager af denne tradition: En række træk ved det tidlige 19. århundredes fængselsdiskurser 
går igen, med afsæt i forestillingen om 'arbejdet' som et indholdstømt pædagogisk virkemiddel, der på-
tvinges mennesker, hvis fysiske tilstedeværelse i institutionen afkræves til gengæld for forsørgelse. Denne 
arbejdspædagogiske institutionsdiskurs bliver måske først helt tydelig i sin paradoksale karakter, når den 
drives ud i sin yderste konsekvens: "Arbeit macht Frei"! 



 

388                                                                                                          Morten Nissen 

Frivillige 

Det sociale spørgsmål bliver imidlertid først realiseret som socialt arbejde (i historisk må-
lestok) i takt med velfærdsstatens dannelse, indlejret i dennes historiske kompromis mel-
lem interesser og realiseret gennem det etablerede institutionssystem. Her træder staten 
til som velfærdsgarant dér, hvor arbejdsmarkedet svigter, dvs. det sociale spørgsmål er 
fortrængt til markedets periferi, hvor det oprindeligt var en vision om dets overvindelse, 
og skal her løse sin almene opgave. I kraft af denne udformning udstyres det med det 
karakteristiske modsigelsesforhold mellem disciplinering og menneskeret, som kende-
tegner dets subjektiveringsproblematik, og det spaltes ud fra selvforholdet som 'hjælp til 
selvhjælp'.  

Velfærdsstaten som helhed overskrider allerede tidligt denne 'residuale' karakter (sml. 
Kolstrup, 1996). Det 'sociale spørgsmål' omsættes og indgår (bl.a. i skikkelse af 'forebyg-
gelse') i universalistiske tiltag som folkeskolen, folkepensionen, sundhedsvæsenet, sene-
re også daginstitutioner m.v. Det almene spørgsmål om samfundets reproduktion for-
vandles løbende igennem (nogle af) disse særlige former i produktiv retning, i et omfang, 
så man især i den sidste halvdel af århundredet kan betragte hele den velfærdsstatslige 
'produktion' af kvalificerede individer som en stadig mere afgørende produktivkraftudvik-
ling. Det er især gennem denne forvandling, at perspektivet om det sociale spørgsmål 
som en overskridelse af kapitalismen er bevaret, fordi det netop har forandret arbejds-
markedet fundamentalt, snarere end blot serviceret det og løst dets udstødningsproble-
mer. 

Men mens det på denne måde hele tiden 'føder' nye særlige og produktive former, består 
det sociale spørgsmål også i sin almene form. Det er det, der kendetegner socialt arbej-
de som et særligt arbejde blandt velfærdsstatens mange former for arbejde med menne-
sker.  

Det indebærer dels umiddelbart, at det sociale arbejde er ikke-specialiseret. Det rummer 
således spændingsfeltet mellem på den ene side individorienteret 'case-work', det alme-
ne arbejde med den enkelte (som vi jo stiftede nærmere bekendtskab med i sidste ka-
pitel) og på den anden side arbejdet med varierende udformninger af sociale spørgsmål, 
som fastholder en politisk-kulturel og kollektiv karakter, også når hensynet til de enkelte 
er afgørende (således boligsocialt arbejde, lokalkulturelt socialt arbejde m.v.). I denne 
henseende forbliver socialt arbejde altså både forskelligt fra de praksis'er, som speciali-
seres til individualiteten som kropsligt eller psykisk fænomen, og derigennem udfolder 
produktive teknologier, og fra de praksis'er, der modsat specialiseres til at producere al-
mene brugsværdier uden fokus på de enkelte (såsom almennyttigt boligbyggeri). 

Dels indebærer det også, at grundproblemet om (kamp-)forholdet mellem det 'residuale', 
'lappeskrædderiet' osv. og det produktive, samfundsforandrende perspektiv er bevaret 
umiddelbart i det sociale arbejde (mens det i de fleste af velfærdsstatens øvrige praksis'-
er er overskredet produktivt eller institutionaliseret ud af synsfeltet). Derfor er det sociale 
arbejde på én gang mere defensivt og mere politisk sprængfarligt end dets afledte prak-
sis'er.  

Som socialt arbejde, altså i sin almene form, rejser det hele tiden problemet om klasse-
kompromis'ets grænser uden at kunne overskride det, hvilket det i mere specialiserede 
former ofte kan hverve styrke til, som f.eks. når vuggestuen udvikles fra børnepasning og 
sundhedspleje til pædagogik. Den defensive, 'systembevarende' karakter bliver en væ-
sentlig side ved det sociale arbejdes regulering. Hvilket også bidrager til at forklare hvor-
for det almene så ofte – i hvert fald i den statslige udformning – realiseres i form af det 
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juridiske: En sikring af det politisk definerede forsørgelsesniveau, hverken mere eller 
mindre. Og, ikke mindst, i form af det, Foucault kalder det  'pseudo-juridiske': Normativt 
definerede standarder for det 'gode liv'. Omvendt bliver det velfærdspolitiske problem 
også fastholdt som sådan og ikke transformeret til f.eks. et spørgsmål om personligheds-
udvikling, kvalificering eller helbredelse. Det sociale arbejde er derfor hele tiden i splid 
med sig selv, hvilket man bl.a. kan overbevise sig om ved at se hvordan dets fagtraditio-
ner typisk formuleres stærkt 'systemkritisk' (som nu i denne tekst).  

Frivilligt socialt arbejde 

Historisk kan man sætte opblomstringen af  det frivillige sociale arbejde – stadig til forskel 
fra filantropien – i forbindelse med forsøget på at styrke det 'tredje ben' i den såkaldte 
'forsørgelses-trekant': Marked, stat og civilsamfund. Civilsamfundet udgør i den velfærds-
politiske diskurs endnu en residual-kategori, som især vokser frem efter 1970. Selve ter-
men har ligesom lokalmiljø-begrebet langt ældre rødder og er beslægtet med det, men i 
denne forbindelse er der netop tale om det ikke-statslige, som på statens vegne vareta-
ger nogle af de efterladte almene opgaver, som staten igen først har gjort til sine, efter at 
'markedet' har ladet dem ligge.  

Som jeg antydede ovenfor, kan Høgsbro tjene som eksempel på, hvad dette begreb om 
civilsamfundet implicerer. Hans opfattelse af frivilligt arbejde er (som nævnt, på trods af 
hans påpegning af den civilisationskritiske strømnings betydning) tydeligvis i forlængelse 
af denne tradition. Således definerer han (efter Watt Boesen, 1988) - 

"... hele det frivillige arbejde i Danmark. Det arbejde, der kan siges at være det samfunds-
mæssige arbejde indenfor det civile samfund, idet det organiserer og løser en række sam-
fundsmæssige behov, der retter sig mod 'den anonyme medborger', og samtidig ikke er un-
derlagt markedets prismæssige reguleringer eller de politiske institutioner" (Høgsbro, 1992, 
s. 69). 

At de samfundsmæssige behov netop skulle rette sig mod 'den anonyme medborger' er 
typisk for såvel markedet som den velfærdsstat, der definerer sig i og overfor markedet – 
men derimod ikke nødvendigvis for de frivillige organisationer, heller ikke dem, Høgsbro 
selv har fat i. For at civilsamfundets forsørgelses-indsats kan anerkendes som 'arbejde', 
må det åbenbart formes i statens billede – i dette tilfælde i skikkelse af 'de abstrakte mål-
grupper'. Det gælder også, når de frivillige (selvhjælps-) organisationers 'funktion' be-
skrives som 'problemlokaliserende' (ibid, s. 199 f.): De lokaliserer (i denne forståelse) 
netop problemer af samme type som dem, staten i forvejen har med at gøre. 

Med andre ord kan civilsamfundet og det frivillige sociale arbejde anskues kritisk som 
den ultimative passificering af det sociale spørgsmål, ved at den sidste rest af folkelige 
bevægelser, som rejser det politisk (efter at arbejderbevægelsen endegyldigt skrinlagde 
det i 80'erne, da lønarbejderlivsformens anerkendelse var fuldbragt), bliver indrulleret i 
dets disciplinære form som socialt arbejde.  

Imidlertid har de, der forestiller sig en sådan simpel overtagelse eller disciplinering, uan-
set om de er fortalere eller kritikere, efter min opfattelse forregnet sig. Det frivillige sociale 
arbejde kan ikke indplaceres gnidningsfrit i en forsørgelsestrekant og sættes til at vareta-
ge givne funktioner. 'Civilsamfundet' og dets frivillige sociale arbejde rummer overskri-
dende potentialer, og dets udvikling er knyttet til en grundlæggende forandring af det so-
ciale arbejde og derigennem af velfærdsstaten i det hele taget. Dette overskridende per-
spektiv har Høgsbro som nævnt også selv peget på, og derved ligger han på linie med en 
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række forskere, der har beskæftiget sig med sociale udviklingsprogrammer fra 70'erne og 
frem (bl.a. Bech-Jørgensen, 1994, 1998, Bertelsen, 1991, Bømler, 1995, Hegland, 1982, 
1994, Hulgård, 1997, Jensen, 1992a, 1992b, Krogstrup, 1997). Men disse potentialer får 
en stedmoderlig behandling, når de 'pakkes ned' i et hjørne af en forsørgelsestrekant – 
eller, som jeg var inde på ovenfor s. 338 ff., inddæmmes i en 'livsverden', som er fuld-
stændig forsvarsløs overfor kolonisering, fordi det samfundsmæssigt almene er defineret 
som dets modsætning.  

Skal vi sætte disse potentialer på begreb, må vi derfor efter min mening gå i en helt an-
den retning. Og den retning er netop givet med grundbestemmelsen ovenfor af socialt 
arbejde som 'spejlvendt' i forhold til arbejdsbegrebet, nærmere bestemt: At man i det so-
ciale arbejde har den problematik på genstandssiden, som man i arbejde generelt har på 
aktør-siden: Nemlig forholdet mellem individuel og samfundsmæssig reproduktion – og 
dermed sammenhængende – produktion og anerkendelse, frihed og villighed.  

Frivilligt socialt arbejde indebærer, at begge sider sættes i bevægelse. Begrebet 'frivilligt' 
rummer, at problematikken er berørt, som noget ikke-selvfølgeligt, på aktør-siden, mens 
begrebet 'socialt arbejde' betyder at den er sat på genstandssiden. Den kombination har 
som konsekvens to perspektiver, der hænger tæt sammen. 

Det betyder for det første, at selvforholdet kan finde en kollektiv og almengjort form. Den 
velfærdsstatslige spaltning i det sociale arbejde mellem hjælp og selvhjælp kan over-
skrides, fordi adskillelsen mellem aktør og genstand bliver nedbrudt. Selv-forholdet er 
ikke længere forbeholdt brugeren, og det er ikke længere givet, at hjælper og bruger står 
anonyme overfor hinanden. Det vigtigste socialpolitiske perspektiv i det er, at 'det aktive 
samfunds' individualisme kan overvindes. Selvet er ikke blot, som Giddens hævder 
(1991), et 'refleksivt projekt', men også et kollektivt projekt, et arbejde. Overvindelsen 
findes dels i den umiddelbare kollektivitet, som kan realiseres i f.eks. et lokalkulturelt pro-
jekt, dels også i at det bliver samfundsmæssigt anerkendt som realisering af almene 
værdier (f.eks. gennem statslig støtte, med politisk opbakning, eller endda som kommer-
ciel succes). Det rækker derved udover både individet og dets 'livsverden'. 

For det andet rækker det også ud over 'forsørgelse'. Det medfører nemlig, at selve ar-
bejdsbegrebet kan sættes på dagsordenen på en systematisk og selvbevidst måde. Det 
er kommet ind i synsfeltet som genstand, som en del af det 'sociale spørgsmål'. Spørgs-
målet om arbejdets anerkendelse kan stilles på en ny måde, nemlig som et spørgsmål 
om de mangfoldige forbindelser mellem lokal selvhjælp/gensidighed og almen politik. I 
det, vi mere eller mindre præcist omtaler som frivilligt socialt arbejde, findes produktivitet i 
hele spektret fra selvhjælp til kulturproduktion, og anerkendelse lige fra liberal statssubsi-
diering til smålig moralistisk kontrol. I dette spektrum er arbejdsbegrebet bevægeligt. Det 
er én ting, når unge udnytter deres liberalt administrerede uddannelsesstøtte eller bi-
standshjælp til at lave, hvad de har lyst til i Sjakket, men noget helt andet, når de er 'frivil-
lige', der bruger 'lyst-princippet' og 'ung-til-ung' som 'pædagogisk metode'. Som vi skal se 
nedenfor, kan forskellen ikke forstås som et simpelt spørgsmål om ansættelse eller le-
delse. Det handler om hvordan Sjakket anerkendes som på én gang aktør og genstand 
for et produktivt arbejde, og derigennem også er med til at forandre, hvad der generelt 
regnes for at være 'arbejde'. 

Disse to perspektiver er for mig at se et godt bud på de væsentligste overskridende po-
tentialer i det frivillige sociale arbejde. De to perspektiver kan imidlertid vendes 180° om 
og forstås som to af de væsentligste faldgruber i det frivillige sociale arbejde.  
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Selvforholdet kan kritiseres som en tilbagevenden til en egenansvarlighed, som kan være 
mere eller mindre socialt organiseret som filantropi og behjertet idealisme, men som un-
der alle omstændigheder, netop i kraft af udviskningen af adskillelsen mellem hjælp og 
selvhjælp, betyder en nedbrydning af den kollektivt oparbejdede viden og kunnen, som 
bæres af professionerne i velfærdsstaten.  

Opløsningen af arbejdsbegrebet kan betragtes som udtryk for en tendens til, at det socia-
le spørgsmål ikke længere anerkendes som arbejde – altså et camoufleret udtryk for en 
politisk og økonomisk nedprioritering af socialt arbejde, og mere generelt for et forsøg på 
at bort-retouchere problemet om udstødning fra arbejdsmarkedet ved at omdøbe ar-
bejdsløshed til 'civilsamfund', samt måske endda trykke lønningerne i den offentlige sek-
tor ved at introducere billigere arbejdskraft i forskellige former.  

Disse perspektiver/faldgruber er ikke nødvendigvis de eneste interessante forhold ved 
det, der omtales som 'frivilligt socialt arbejde'. Men de giver en opmærksomhed på nogle 
grundtræk ved næsten enhver form for frivilligt socialt arbejde. Særligt i Projekt Gadebørn 
(hvorfra jeg jo altså også har hentet materiale til at opstille dem), for Projekt Gadebørn 
fremviser konsekvente udtryk for begge de to modsatte indfaldsvinkler til emnet, i form af 
to modsatrettede strategier. 

Tjek-Punkts koncept for brugen af frivillige udgjorde en modstrategi overfor truslen om 
dekvalificering, ansvarsfralæggelse og løntrykkeri. Stillet overfor et absolut politisk krav 
(formidlet via Socialministeriet i forhandlingerne om konceptet for Projekt Gadebørn i for-
året 1993) måtte anvendelsen af 'frivillige' accepteres som realitet. Men måden, det blev 
realiseret på, var designet til professionel opkvalificering og fastholdelse af det sociale 
ansvar, samt til en opretholdelse af den absolutte adskillelse mellem hjælp og selvhjælp. 
Som jeg allerede har antydet, kunne Tjek-Punkt i vid udstrækning fastholde lønarbejdets 
form, selvom såvel ydelser som modydelser blev omdefineret. 

Sjakkets frivillige var derimod fra starten knyttet til princippet om 'hjælp som selvhjælp' og 
den lokalkulturelle ideologi, som i høj grad anfægtede arbejdsbegrebet. 

4.5.2. Frivillige i Tjek-Punkt 

Kort efter Tjek-Punkts begyndelse definerede leder Flemming Pedersen 4 kategorier af 
frivillige ydelser i Tjek-Punkt: 

1. Eksperter – mennesker, som yder en særlig afgrænset ekspertise uden vederlag. Ek-
sempler var dels den pensionerede dyrlæge, som et par ugentlige timer eller på tilkal-
debasis tilser de unges hunde, dels den pensionerede antropolog, der bidrager til 
kortlægningen af miljøerne; 

2. Andre specialydelser – f.eks. nabokonen, der laver mad til fryseren; 

3. Ulønnede medarbejdere – der indgår i det opsøgende arbejde og får en pædagogisk 
relation til de unge; 

4. Ressourcepersoner i miljøerne, der påtager sig et særligt ansvar som informanter. 

Fællesnævneren for disse fire kategorier var to forhold: For det første var der tale om 
ydelser, som på en reflekteret og organiseret måde blev værdsat som meningsfuldt led i 
Tjek-Punkts arbejde. For det andet blev de ikke honoreret økonomisk.   



 

392                                                                                                          Morten Nissen 

Frivillige 

Hensigten med at opstille dem var at systematisere de erfaringer, som Tjek-Punkt opar-
bejdede. Tro mod Tjek-Punkts forsøgsmålsætning blev interessen især samlet om den 
'optimalt problematiske' variant, nemlig de ulønnede medarbejdere. De fyldte mest i de 
interne diskussioner, de fik størst praktisk betydning, og de vil også blive diskuteret mest 
udførligt her. Ingen af de andre former for frivillige ydelser fik i praksis nogen nævnevær-
dig betydning i Tjek-Punkt, og jeg har ikke prioriteret at udforske dem nærmere empirisk. 
Men lad mig runde dem kort. 

'Ressourcepersoner i miljøerne' var en begrebslig formalisering af den side ved Tjek-
Punkts opsøgende arbejde, som bestod i at personer i det fysiske miljø, som var relativt 
fjerne fra de unges personlige netværk (bartendere m.fl), blev forsøgt inddraget som in-
formanter. Anvendelsen af disse 'ydelser' adskilte sig ikke i Tjek-Punkts selvforståelse 
væsentligt fra det afgrænsede og betingede samarbejde med en lang række andre aktø-
rer. Ressourcepersonerne blev ikke en del af Tjek-Punkt. Samarbejdet med dem var et 
middel. Det blev opfattet som væsentligt for at kunne afgrænse Tjek-Punkts eget fortro-
lighedsforhold til den enkelte unge. At de i denne diskussion overhovedet figurerer som 
'frivillige' må på den baggrund opfattes som en symbolisering af Tjek-Punkts strategi i 
forhold til spørgsmålet om perspektiverne/faldgruberne i frivilligt socialt arbejde: Når res-
sourcepersonerne er en del af de miljøer, der arbejdes med, kan de figurere som arbej-
dets middel og objekt, men aldrig samtidig som dets aktører. 

Specialydelserne indgår derimod på aktør-siden, om end i en slags 'udliciteret' form. Fæl-
les for dem er de velafgrænsede og forhåndsdefinerede ydelser og ydernes ubestemte 
motiver. Ydelsernes afgrænsethed medfører at Tjek-Punkt har fuld kontrol med arbejdet. 
Derfor betyder det, set fra Tjek-Punkts perspektiv, mindre, at ydernes motiver er ukendte 
eller uklare. Tjek-Punkt satsede netop ikke på at udvikle denne side af de frivillige ydelser 
i et omfang, så ydernes mulige motiver blev vigtige (f.eks. i forbindelse med rekruttering), 
eller så selve ydelserne kunne omdefineres eller ligefrem forandre Tjek-Punkts praksis 
som helhed. 

Afgrænsningsstrategien var således medvirkende til, at specialydelserne aldrig blev 
egentlig afprøvet. De omtalte eksempler var idéer fostret i Tjek-Punkts bestyrelse, og det 
er på baggrund af Tjek-Punkts erfaringer vanskeligt at udtale sig om, hvorvidt de ville 
kunne realiseres og hvilken betydning de ville få. Med en højere grad af satsning på dem 
(sådan som bl.a. Tjek-Punkts formand lagde op til ved begyndelsen af projektperioden) 
kunne de muligvis trods afgrænsningen få betydning for Tjek-Punkts indholdsmæssige 
koncept. Det er dybest set igen et spørgsmål om hvervning, og særligt om, at nye midler 
muliggør nye målsætninger. F.eks. ville man formentlig næppe kunne hverve en pensio-
neret dyrlæge uden at dyrevelfærd blev prioriteret højere; en pensioneret antropolog ville 
formentlig sætte sit præg på Tjek-Punkts koncept for det opsøgende arbejde; gratis mad 
ville flytte medarbejdernes indsats i butikken over på mere 'rene' rådgivningsydelser. Men 
alt dette forbliver tankeeksperimenter. 

Af egentlige specialydelser fra projektperioden kender jeg selv umiddelbart kun til ganske 
få. Tjek-Punkt fik professionel, men gratis hjælp til design af logo og informationsmateria-
le, og fik hen ad vejen også foræret nogle ting, som møbler og kontorudstyr. Den for-
mentlig mest betydningsfulde ydelse i projektperioden blev leveret af de såkaldte 'Bade-
brødre', alias 'Badeforeningen af 1990'. Ifølge et af dets medlemmer (telefonsamtale 7/5 
1996) havde foreningen i 1996 ca. 80 medlemmer, som ikke arbejdede med socialt ar-
bejde. Foreningen havde til formål at "højne livskvaliteten for sig selv og andre". Forenin-
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gen sponsorerede via Tjek-Punkt et børnehus på Christiania, og deltog i forsommeren 
1996 i et street-basket-arrangement på Vesterbro.  

Den fungerende leder, H.P., formulerede Tjek-Punkts forhold til dem sådan her 

De går så ind og laver en del af det, ligesom nogle på Christiania – jeg mener, Fælleskøk-
kenet scorede jo også – drikkevarerne, det havde vi jo ikke noget med at gøre. Så Bade-
brødrene kommer, de får så at vide: "Tjek-Punkt, de laver noget, og hvis, hvis I gratis stiller 
en madbod op til dem, der deltager, og bespiser dem: Fint nok!", ikke også. Så det er frivil-
lig-begrebet, vi leger lidt med, et eller andet sted. For de er ikke interesseret i at komme og 
være her hver mandag aften, men de vil godt give den en skalle i en eller anden sammen-
hæng. (Interview 16. april 1996) 

Trods gensidigheden i foreningens formålsparagraf blev der her ikke 'leget' mere med 
frivillig-begrebet, end at dets grundform blev opretholdt: Det var ydelser i en sammen-
hæng, som Tjek-Punkt bevarede kontrollen med, og ydelserne blev holdt udenfor Tjek-
Punkts kerneydelse.  

Det blev således generelt set holdt på en 'velgørenheds'-niveau, der næppe kunne an-
fægte Tjek-Punkts overordnede professionelle strategi. 

Det udvidede karriereforløb 

Langt mere interessante var de såkaldte 'ulønnede medarbejdere'. De var interessante, 
fordi de indgik i Tjek-Punkts kerneydelse og forudsattes at udgøre en substantiel andel af  
Tjek-Punkts ressourcer. De grundprincipper, som Tjek-Punkts personalemøde sanktione-
rede i november 1993, var de følgende: 

• Frivillige rekrutteres primært fra socialarbejderuddannelserne. Metoden er opslag på 
uddannelsessteder og derefter egentlige ansættelsessamtaler, hvor den frivilliges eg-
nethed vurderes og gensidige forpligtelser fastlægges 

• Frivillige må ikke blive for centrale, men heller ikke for uforpligtede, i deres relation til 
Tjek-Punkt. Derfor skal de deltage mindst én, højst to aftener om ugen, og de må al-
drig bruges til at udfylde huller i vagtplanen 

• Frivillige har ingen kompetence – kan ikke repræsentere Tjek-Punkt og ikke træffe 
beslutninger om de unge. Frivillige må aldrig arbejde uden tilstedeværelse af medar-
bejdere. Frivillige udfører primært omsorgsarbejde 

• Frivillige indgår ikke i Tjek-Punkts medarbejderes supervision, men superviseres sær-
skilt af en af Tjek-Punkts uddannede medarbejdere. Via den struktur håndteres delta-
gelsen som et uddannelsesforløb, og uddannelsen er det, den frivillige får i 'løn' for sit 
arbejde. 

Disse principper blev opretholdt igennem hele projektperioden. Især begrænsningen i 
omfanget af de frivilliges deltagelse indebar en naturlig begrænsning i engagement og i 
relationerne til de unge.  

I praksis var princippernes håndhævelse dog varieret, først og fremmest som følge af et 
andet af Tjek-Punkts organisatoriske grundprincipper, nemlig den fleksible og personaf-
hængige arbejdstilrettelæggelse. For det første indebar de stærkt vekslende konkrete 
situationer mange muligheder for 'undtagelser' fra principperne. F.eks. var de konkrete 
ressourcer til at lægge opmærksomhed og kræfter i supervision af de frivillige stærkt va-
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rierende, og begreber som 'tilstedeværelse', 'omsorgsarbejde' og 'kompetence' var langt-
fra entydigt definérbare. Skulle man 'afskedige' en frivillig blot fordi den 'frivillig-ansvarlige' 
ikke havde haft tid til at tage sig af hende en periode? Var en mandlig medarbejder og en 
kvindelig frivillig på gadevagt, og der viste sig en rigtig god grund til lige at kigge ind i 
'Reden' – et værested som var kun for kvinder – og måske hilse på en målgruppeung, var 
det så et brud med principperne? For det andet voksede de frivillige (om end naturligvis i 
varierende grad) ind i Tjek-Punkt som personer: Måske ville det være helt forkert at sen-
de X ind i Reden alene, mens Y derimod efterhånden var kendt som kompetent og må-
ske endda havde et særligt forhold til netop denne målgruppeunge. 

Denne modsigelse mellem på den ene side ønsket om at inddæmme det frivillige sociale 
arbejde og på den anden side princippet om fleksibilitet betød, at håndteringen af de fri-
villige som lærlinge fik stor betydning. Det kunne ikke konkret lade sig gøre at operere 
med skarpt afgrænsede kompetencer, ydelser og modydelser. Kun, hvis den frivilliges 
deltagelse blev opfattet som led i et egentligt karriereforløb, i et fag, som på en særlig 
måde stiller krav om personlig udvikling, kunne de nødvendige elementer hverves til en 
sammenhængende praksis. 

Det betyder for det første, at lønarbejdets udvekslingsform mellem arbejdsplads og arbej-
der er bevaret. Vi har fortsat en klar adskillelse mellem frihed og villighed. Tjek-Punkt 
sætter præmisserne; de frivillige indordner sig, men får noget til gengæld, som de må 
bruge til hvad de vil. Men for det andet er såvel ydelse som modydelse bestemt på en 
ganske særlig måde i hhv. Tjek-Punkts og den frivilliges reproduktion. For at forstå hvor-
dan, må vi have fat i en livsform-teori, altså en teori om forskellige kulturelle former, som 
hverdagslivet reproduceres i (Højrup, 1989a, 1989b, 1995). 

En karriere-livsform er kendetegnet ved, at hverdagslivet (også) i et væsentligt omfang 
betragtes som middel til arbejdslivet. Livsformens reproduktion sker gennem karrieren – 
det, der skaffes i et job, er primært kvalifikationer til det videre arbejdsliv, og først sekun-
dært er det også den nødvendige indtægt til 'baglandet'. Den anden vej er ydelsen ikke 
blot den villige arbejdskraft, men derimod en særligt kvalificeret og engageret indsats. En 
indsats, hvis kvalifikationer er unikke og bygget op gennem karrieren. Arbejderens kvalifi-
kationer stilles loyalt og professionelt til arbejdsgiverens rådighed, men kun så længe det 
samtidig passer med hendes karriereforløb. 

Mens det i en lønarbejderlivsform er en given sag, at man får penge for sit arbejde, også 
når arbejdsgiveren vil have én på kursus, så er det i en karrierelivsform slet ikke urimeligt 
at uddanne sig for egen regning. Ligesom det også forekommer indlysende, at det ind-
holdsmæssige engagement må overskygge formelle regler som givne arbejdstider, vars-
lingsfrister m.v. 

Tjek-Punkts koncept for frivillige kan således betragtes som en konsekvent realisering af 
det sociale arbejde som ramme for en karrierelivsform, og også i den forstand 'professio-
nelt' – ligesom Tjek-Punkts organisationsform stort set i det hele taget var (sml. s. 106 f.). 
Konceptet om frivilligt arbejde som uddannelse var Tjek-Punkts måde at holde sig fri af 
det frivillige arbejdes perspektiv om forandring af arbejdsbegrebet – eller omdefinerede 
det, nærmere bestemt, til en forandring fra lønarbejde til karriere. Det frivillige arbejde i 
Tjek-Punkt var simpelthen et ekstra praktikforløb for de studerende, som var særligt am-
bitiøse og i særlig grad var opsatte på en karriere indenfor Tjek-Punkts felt. Ganske vist 
var det ikke formelt anerkendt som sådan på uddannelsesstederne, men alle havde en 
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(helt realistisk) forventning om, at det ville se godt ud på et CV og også indholdsmæssigt 
kvalificere -  

Jeg må da indrømme, at mit motiv til at være her, det er sådan rent egoistisk, ikke. Det er 
ikke så meget for de brugeres skyld – ja jeg ved godt det lyder mærkeligt, men det er ikke 
så meget for deres skyld jeg er her, jeg er her mere fordi at, jamen hvad kan jeg få ud af 
det, hvad får jeg ud af det rent fagligt. Og det – det får jeg selvfølgelig meget ud af.  

(Frivillig A) 

Det personlige, men ikke private 

Denne struktur kunne i og for sig realiseres i ethvert professionelt arbejdsfelt. Det særlige 
ved det sociale arbejde er her den måde, hvorpå det personlige spiller en rolle. Også 
derved var der tale om et udvidet karriereforløb. 

For det første på den måde, at en kompetenceudvikling i socialt arbejde først og sidst er 
praktisk uddannelse. Der er tale om en kompetence, som ikke kan formaliseres, ikke en-
gang fuldtud forklares, men som i vid udstrækning er bundet til de praktiske kontekster 
og de konkrete personer. Det skyldes ikke kun faglighedens relativt ringe grad af doku-
mentation og teoretisk overbygning, men også, at arbejdet næppe kan (eller bør) stan-
dardiseres. Det sociale arbejde er ikke bare 'situeret' (ligesom alt andet arbejde), og må i 
den forstand læres som situeret kompetence (sml. Kvale & Nielsen, 1999), men det stiller 
også på en særlig måde krav om situationsbeherskelse, netop fordi det er et arbejde 
med det almene reproduktionsspørgsmål i bestemt, lokalt afgrænset form og i et felt af 
modstridende interesser. Situationerne overskrider hele tiden 'facitlisten'. Dette gjaldt 
endda især i Tjek-Punkt, som med det opsøgende arbejde og den responsive organisati-
onsform hele tiden forlod eller omdefinerede egne 'rammer' og dermed løbende udsatte 
sig for uforudsete situationer. 

For det andet spiller socialarbejderens personlighed selvfølgelig en afgørende rolle i en 
dialogisk pædagogik. Den dialogiske pædagogik forudsætter netop, at socialarbejderen 
kan træde brugeren i møde som menneske, i en almen forstand, der rækker udover den 
snævert afgrænsede rolle. Først da kan den mellemmenneskelige responsivitet og identi-
fikation sættes i gang. Som vi så det s. 249  ff. indebærer det i høj grad, at medarbej-
deren træder ind i søgelyset, også for de unge, som person. 

Men ikke som privatperson. Idealet i Tjek-Punkt var netop at være "personlig, men ikke 
privat". Det betyder, at medarbejderen fremtræder som subjekt i situationen, hvilket også 
inkluderer at tydeliggøre deltagelsespræmisser, der har referencer i et hverdagsliv 'uden-
for', men uden at disse referencer i sig selv gøres til genstand. Sammenholdt med den 
dialogiske pædagogiks spejling kan man sige, at man her kan operere med brugerens 
overføringer i identifikationsforholdet, netop fordi de ikke er knyttet konkret til medarbej-
derens livssituation.  

I den psykoterapeutiske tradition er det forhold realiseret gennem en absolut fastholdelse 
af rammen, konteksten for mødet (det 'terapeutiske rum', sml. Nissen, 1990, og Dreier, 
1997a). I forskellige variationer består fagligheden her netop i at undgå mod-over-
føringer, altså at relationen til brugeren bliver afhængig af terapeutens egne 'private' for-
hold. Modoverføringer viser sig i det terapeutiske rum og spejles på den måde for tera-
peuten (evt. via en supervision). Men Tjek-Punkts dialogiske pædagogik var netop en 
anden i kraft af overskridelsen af det terapeutiske rums grænser. Uden et terapeutisk 
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rum er det kun i tankerne, at relationen kan betragtes i sig selv. I praksis bevæger medar-
bejdere og brugere sig rundt i begge parters hverdagsmiljøer. Det 'private' 'overføres' el-
ler 'mod-overføres' dermed ikke til situationen, men er direkte og oprindeligt tilstede i den, 
og grænsen trækkes i stedet ved spørgsmålet om, hvordan medarbejderens forhold ind-
går som vigtig reference i relationen, f.eks. ved at de gøres til genstand for fælles bear-
bejdning, eller ved at de blokerer for relevante aktiviteter eller opmærksomheder. 

Gør vi det helt konkret, så betyder det, at Lises besøg hos HP (se s. 256) – som tydelig-
vis åbnede for at HP's 'private' forhold blev synlige – var medbestemmende for relationen 
og dermed problematisk i netop samme omfang som Lises problematisering af hans par-
forhold blev taget op. Når HP's kæreste skælder Lise ud er det personligt; hvis HP disku-
terer sit parforhold med Lise, er det privat. Et andet eksempel: Det hændte, at der i butik-
ken blev vist TV-udsendelser, som nogle af de tilstedeværende medarbejdere fandt vigti-
ge (f.eks. en fodboldlandskamp eller en episode i en bestemt dramaserie). Når det blev 
brugt som udgangspunkt for et samvær i butikken, hvor medarbejderen viste genkendeli-
ge og identificérbare følelser, var det personligt; hvis det stod i vejen for en nødvendig 
opmærksomhed på de unge, var det privat. Peters sagsbehandler, som vi mødte ovenfor 
(s. 362), fandt det uprofessionelt, når 'Tjek-Punkt-pigerne' så ud til at lægge vægt på at 
se godt ud på niveau med de piger, de opsøgte på Christiania. I Tjek-Punkts faglighed 
var det imidlertid først uprofessionelt, hvis 'Tjek-Punkt-pigernes' egne evt. jalouxifølelser 
eller evt. flirter begyndte at spille en rolle i forholdet til de unge.  

Grænsesætningen mellem det personlige og det private blev i Tjek-Punkt formlen for af-
visningen af det frivillige sociale arbejdes perspektiv om et almengjort selv-forhold: For-
holdets forbindelser ind i medarbejderens liv holdes konsekvent ude af synsfeltet. 

Denne grænsesætning skal læres. Pointen med Lises historie (s. 255) om den frivillige, 
som griner med ad noget, hun egentlig ikke synes er morsomt, er netop, at hun ikke er 
personlig nok. Ved at vise at hun ikke tør være det, bliver hun 'privat' – hendes egen be-
grænsning, og dermed det, at hun har en del at lære, træder frem som problem. Den læ-
ring kan ikke ske på anden måde end gennem praksis og refleksion af praksis, fordi 
grænsesætningen selv er personlig. Det begrunder, at et ulønnet arbejde i Tjek-Punkt 
kunne være en særdeles relevant uddannelsesaktivitet. 

Det personlige initiativ 

Det betyder også, at den dialogiske pædagogik stiller meget høje krav til organiseringen 
af og i praksis hvad angår mulighederne for læring: Dels mulighederne for variation i ar-
bejdsopgaver og selvstændighed, dels mulighederne for praksisreflektion / supervision. 
Hvor således Tjek-Punkts koncept for 'professionelle frivillige' kunne give ressourcer i 
kraft af det sociale arbejdes karrierelivsform, så kostede det også ressourcer til tilrette-
læggelse af et læringsmiljø. Men det var langtfra altid muligt at sætte de fornødne res-
sourcer af til det. De frivillige var samstemmende ganske overvældede af Tjek-Punkt-
medarbejdernes villighed til at forklare og hjælpe, men de berettede også alle om, at det 
kneb gevaldigt med kontinuiteten i supervisionen.  

Der var på den måde ikke tale om noget fintmasket net af opsyn og pædagogiske initiati-
ver overfor de frivillige. Man måtte selv tage initiativ, hvis man ville lære noget: 

Man tager det ansvar man vælger at tage. Mange gange synes jeg også, at jeg er her som 
iagttager. Jeg kan da godt være en hel aften, hvor jeg nærmest sidder inde i stuen, og hvor 
der måske er nogle brugere her, og hvor jeg bare prøver at sidde og iagtttage en situation, 
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som jeg synes er spændende. Og det kan jeg så tillade mig, fordi jeg ikke er lønnet arbejder 
(…) 

Du synes ikke der bliver stillet nogle krav til dig? 

Jo, det synes jeg. Men jeg synes selv at jeg – altså, der bliver stillet nogle krav, som jeg selv 
får lov til at bestemme mængden af. Det er ikke sådan, at der er, når jeg kommer her, at der 
er nogle fastsatte krav til, hvad jeg skal kunne og hvad jeg skal lave. Der er selvfølgelig nog-
le overordnede krav, og nogle regler (...) Jeg synes selv jeg sætter de krav, som der bliver 
stillet til mig.  

(Frivillig A) 

Vanskelighederne med at fastholde en opgaveafgrænsning og vedligeholde et bestemt 
niveau af supervision osv. peger på den måde i retning af, at også hvad dette angår måt-
te der læres gennem praksis og gennem personlig udvikling. Det er den fleksible organi-
sationsforms, ad-hocrasiets, nødvendige og lærerige konsekvenser for en uddannelses-
periode. Sat helt på spidsen: Gennem kaos lærer man at navigere i kaos, for man må 
selv etablere orden ved at tage initiativ.  

Det personlige engagement, der i det hele taget i relativt høj grad regulerede deltagelsen 
i Tjek-Punkt, også som (lønnet) medarbejder, blev sat særligt på spidsen for de frivillige, 
på godt og ondt: 

Jeg har da haft nogle gange, lige her på det sidste, hvor jeg har været temmelig presset 
derhjemme, ikke, hvor jeg så har været hernede og sige, altså: "Jeg kan ikke i dag, det er – 
jeg kan ikke overskue det", og det er der så fuld forståelse for, ikke. Hvor hvis det havde 
været et job, så ville jeg nok, altså, skulle tage en sygedag, eller gå på job alligevel, ikke, 
selvom jeg nok havde følt, at det havde nok været bedst at være hjemme 

Ja. Dvs. man er ikke helt så forpligtet. Men kan man ikke vende det om, og sige: Så må det 
stille større krav til dig – hvis du nogle gange kommer også siger: "I dag kommer jeg ikke, 
jeg er ikke helt på toppen", så må forventningen være, at du er helt på toppen, når du er 
her? Eller hvad? Altså den kan lige vendes om 180°- 
Ja! Det kan den godt. Men altså…nej, fordi at: Fordi du er frivillig, så er du stadigvæk men-
neske, ikke. Det er på den måde at der bliver set på den. Og fordi det så har været et frivil-
ligt job, har jeg i en presset situation haft lettere ved at sige fra hernedtil, fordi jeg har følt, - 
det er ikke noget med mindre forpligtelse, der er mere noget at gøre med…ja, at man er fri-
villig, ikke, altså 

En medarbejder, det er én der, hvis ikke hun er syg, så er hun der bare, fordi det er man, 
fordi man nu engang har det arbejde, man har. Mens at derimod en frivillig, det er én der 
kommer, når – altså, for at yde noget! I det øjeblik du ikke er frisk, så må du spørge dig selv, 
hvad fanden du egentlig er her for - 

Nej men idet- 

-for nu at sætte det lidt på spidsen, ikke? 

Ja, det kan jeg godt se, men idet du er frivillig, så engagerer du dig også som frivillig, og når 
du er frivillig, så gør du det fordi at det er noget, der også interesserer dig, og det er noget 
du har lyst til, og det er noget, at – altså, hvis jeg ikke havde overskuddet til det overhove-
det, så ville jeg jo aldrig have startet, eller have søgt herned, vel. Så idet at du bliver accep-
teret som frivillig, og melder dig selv som frivillig, så ligger der egentlig i det, at det er på di-
ne præmisser, du gør det – tildels, ikke. Og det skal ikke tages som noget: At du er hellig, 
eller at du er noget specielt, fordi du er frivillig, fordi…det er jo bare – det er jo frivilligt! Ikke! 
(Griner) 
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(Frivillig B) 

Der kan naturligvis gøres en dyd af enhver nødvendighed, og det skal ikke bortforklares, 
at også denne uddannelsesform har sine omkostninger. Kombinationen af fleksibilitet 
(læs: Kaos) og personafhængighed indebærer en stærk individualiseringstendens, som 
igen betyder, at problemer ofte skjules. I dette forhold spiller det naturligvis en stor rolle, 
hvor megen opmærksomhed, den enkelte kan tildeles. Lydhørhed og responsivitet skal 
realiseres i en konkret indsats, og udfoldes under alle omstændigheder indenfor den be-
stemte handlesammenhængs begrænsede rækkevidde. Det var et strukturelt træk ved 
Tjek-Punkts pædagogik, som gjorde sig gældende overfor frivillige (og andre medarbej-
dere) ligesom overfor målgruppeunge. Nogle frivillige blev skattede kolleger, som fik mu-
lighed for at sætte deres præg på Tjek-Punkt – og som også overgik til kortere eller læn-
gere lønnede ansættelsesforhold – mens andre gled ud af synsfeltet inden nogen af par-
terne rigtig fik en idé om hvorfor. I et større perspektiv kan man således nok sætte 
spørgsmålstegn ved, om ikke Tjek-Punkts strategi imod frivilligt socialt arbejde som led i 
nyliberalismens socialpolitik fik ligeså nyliberalistiske konsekvenser i uddannelsespoliti-
ske sammenhænge. 

Læring gennem deltagelse 

Det ville dog ikke være dækkende alene at beskrive Tjek-Punkts frivillige ved at opfatte 
deres deltagelse som et (mere eller mindre retfærdigt reguleret) professionelt udveks-
lingsforhold. Når man interesserer sig for læring i praksis, kan man ikke nøjes med at 
zoome ind på den enkelte og hans eller hendes kontraktlige forhold til organisationen. 
Man må også se på, hvordan læring sker gennem deltagelse i et praksisfællesskab. Det 
implicerer dels, at man må tage udgangspunkt i det konkrete arbejde, og dels også, at 
den lærendes deltagelsespræmisser udvikles gennem deltagelsen.  

I forhold til arbejdets indhold er det ikke tilstrækkeligt at tage udgangspunkt i idealet om 
at være "personlig, men ikke privat". I realiteten sagde de fleste af de frivillige, som jeg 
interviewede i Tjek-Punkt, at en af grundene til deres interesse for netop denne type so-
cialt arbejde, og til, at de gerne ville afprøve, om det var noget for dem, var, at de selv i 
deres livsforløb eller blandt deres nærmeste havde erfaringer af en art, som lignede Tjek-
Punkts brugeres. Enten fordi de definerede de unge bredt som 'unge', eller også fordi de 
havde social udstødelse inde på livet i en eller anden form. Det var imidlertid ikke umid-
delbart et led i deres selvforståelse som kommende socialarbejdere, og det var heller 
ikke et tema, der blev taget op og bearbejdet i Tjek-Punkt. Det var så privat, at det hold-
tes helt udenfor synsfeltet. I denne forstand blev hjælp og selvhjælp holdt klart adskilt, og 
evt. indholdsmæssige berøringsflader overladt til den frivillige selv at håndtere. 

Til gengæld tilbød Tjek-Punkt ikke kun et kvalificeringselement i et karriereforløb, men 
også en ideologisk form. Som frivillig i Tjek-Punkt kunne man ikke bare opfatte sig selv 
som kommende/nystartet deltager i det sociale arbejdes store og temmelig diffuse prak-
sisfællesskab, men også som aktuel deltager i udviklingen af det sociale arbejde. I kraft 
af Tjek-Punkts udviklingsarbejde, dets lokalt definerede almene socialfaglighed og dets 
organisatoriske autonomi – m.a.o. Tjek-Punkts ideologiske karakter – kunne det frivillige 
arbejde blive på én gang en uddannelse og en ideologisk tilslutning. Det betød dels, at 
det blev identitetsdannende i lidt bredere forstand end den afgrænsede professionelle, 
og dels også, at den frivillige også kunne yde noget på et andet plan, nemlig til Tjek-
Punkts ideologiske reproduktion. 
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I det følgende uddrag giver den frivillige sin version af Tjek-Punkts målsætning: 

At skabe en tillid til de unge, som de ikke har haft før. At skabe en tro på…på mennesket, 
for dem, igen, for – ikke på mennesker, for…systemet!, som måske ikke så meget er sy-
stemet, men som mere er  det, som de ser som pædagoger, som et kæmpe skrækeksem-
pel, at få manet det til jorden. At der godt kan fungere en kontakt på deres præmisser 

Mm 

Og så vil det selvfølgelig være…perfekt, hvis der også kom nogle stoffri brugere ud af det. 

Men al den mistillid, de har fået gennem hele livet, det har vel ikke været helt uden grund? 

Nej! Nej, nej, nej, overhovedet ikke! 

Så hvorfor skal de have tillid? 

For at få en tro på dem selv, på en eller anden måde 

Hvorfor skal de have tillid til systemet, pædagogerne - 

Det skal de- 

-hvis de har en god grund til at have mistillid? 

-det skal de heller ikke, men for at kunne se en ende på, at det-, at de godt kan, at de, hvis 
de vil, hvis de… 

Mm? 

(Stort suk) 

Er det et svært spørgsmål? 

Ja! Nejmen altså, hvis de får bare en- hvis der bliver vist respekt til dem, så tror jeg også på, 
at de kan gå videre og vise respekt til andre, på en anden måde end de er vant til, ikke? 

OK. Og det er noget særligt ved Tjek-Punkt, som adskiller Tjek-Punkt fra andre? 

Ja, det synes jeg meget. At de bliver- 

Hvad er så det, det kommer til udtryk i, den respekt? 

At de bliver, - når de siger noget, så bliver det i så vid udstrækning som muligt taget alvor-
ligt, ikke 

Mm. Ja 

Altså, der bliver lyttet til dem, og der bliver ikke bare rystet på hovedet og sagt: "Nu skal du 
høre, nu synes vi, at du skal prøve dether!" – på den måde. Og det har jeg indtryk af, at der 
bliver gjort mange andre steder, i hvert fald. 

Hvor har du det indtryk fra? 

Fordi at, altså, der må være en grund til, at ungerne bliver sendt rundt i systemet i – siden 
de er små, og så ryger fra den ene institution til den anden institution, og kommer i familie-
pleje, og ikke noget af det virker. Grunden til, at det ikke virker, må være fordi, at det er gre-
bet forkert an fra starten. Eller undervejs -  

Mja. OK,- 

- fordi at de unge er blevet proppet i nogle situationer, hvor de enten ikke har været klar til 
det, eller at der blev – der har siddet én med en masse gode idéer, som måske har været 
lidt for hurtige, eller – ja, hvad ved jeg? (…) Man vil hellere have den unge placeret, så man 
har det ordentligt i papirerne, med statistikker osv. – altså, det lyder- 
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Jaja 

- så man nogle gange gør tingene forjaget, eller udfra nogle ting, som man …selv synes, i 
stedet for at tænke på, hvad den unge synes 

Men det vil sige – vil det sige, at det er uselvisk, det arbejde der bliver lavet her i Tjek-Punkt 
– mere uselvisk, mere…: Man skeler mindre til sin egen interesse, eller til systemets interes-
ser, projektets interesser? 

Nej, for det kan man jo ikke! Altså, der bliver nødt til at være et samarbejde med systemet. 
Og det er også noget, der er helt vildt svært for mig at sidde og sige, fordi at jeg arbejder 
slet ikke indenf-, med systemet, det er kun hvad jeg hører! (…) Nej, jeg tror ikke at det er 
mere uselvisk hernede, jeg tror bare, at det er- at hele grundidéen, den er,- startet udfra no-
get nyt, hvor folk har haft mulighed for tænke anderledes, og været enige om at tænke på 
den måde, ikke 

(Frivillig B) 

Denne frivillige har kun været med i få uger og opfatter, trods en ret ung alder, sig selv 
som primært kvalificeret til dette arbejdsfelt gennem livserfaring. Hun er heller ikke så 
målrettet mod en veldefineret karriere som de fleste andre frivillige. For hende trådte den 
humanistiske profil frem forrest, og vi får derfor måske her en lidt forenklet version af 
Tjek-Punkts ideologi, og færre af de forbehold, hvormed mere professionelt orienterede 
(såvel blandt frivillige som blandt medarbejderne) signalerer distance. Men hvad angår 
indholdet talte hun i store træk for alle de frivillige, som jeg har talt med. I uddraget her 
finder vi den dialogiske pædagogik kontrasteret skarpt til det traditionelle sociale arbejde; 
i den positive pol knyttet til et humanistisk menneskesyn, i den negative pol er det dygtig-
hedsforestillingen (se s. 102 ff.), der organiserer den kritiske analyse af systemet. Tjek-
Punkts dialogiske pædagogik er således på én gang en særlig, ny og revolutionerende 
tilgang, og en indlysende professionel sandhed – udtryk for et værdibaseret menneskeligt 
fællesskab, der samtidig er 'fagligt' overlegent. 

I denne henseende udgjorde Tjek-Punkt så vidt jeg kunne bedømme et led i et uformelt 
netværk, som især også omfattede Døgnkontakten. Det var ikke mindst væsentligt for 
medarbejdere og frivillige fordi det var med til at give flere muligheder for bevægelser 
mellem positioner. Var man blevet en del af Tjek-Punkt som frivillig, åbnede der sig også 
muligheder for f.eks. tilkaldevikariater i Døgnkontakten. En velanset vikar i Døgnkontak-
ten var en oplagt kandidat til et barselsvikariat i Tjek-Punkt. Baggrunden for det tætte 
forhold kan ikke forstås snævert fagligt, men må også ses som et spørgsmål om person-
lige og holdningsmæssige netværk (i abstrakt faglig forstand havde Tjek-Punkt lige så 
meget eller mere tilfælles med f.eks. Baghuset, Reden og Kridthuset).  

Den frivillige, som indgik engageret i socialpolitiske diskussioner; som afså tid til at delta-
ge i Døgnkontaktens åbne faglige eftermiddage; som blev inviteret med til hel- eller halv-
private sammenkomster; som gav sig til at læse Juul & Ertmann's bog (1991); som lærte 
sig en bestemt kropsholdning og et bestemt sprog i omgangen med de unge og med kol-
leger – kort sagt, den frivillige, som gjorde mere end hvad der egentlig forventedes af 
hende (og som derved også trådte frem som ’menneske’) fik en ganske anden uddan-
nelse end den, der holdt sig til den frivilliges ovenfor nævnte formelle opgaver og kompe-
tence.  

Men forbindelsen gik også den anden vej. Til denne uddannelse hørte en bestemt måde 
at forstå det sociale arbejde alment set, og dermed også et bestemt lys at se sin egen 
professionelle fremtid i. Betragtet som læring gennem deltagelse skabte Tjek-Punkts ide-
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ologiske identitet også, til en vis grad, sine medarbejderes identitet. Til en vis grad, fordi 
karriere-kulturen også rummer at loyaliteten er betinget, og medarbejderen fri til at orien-
tere sig om. Det er måske den allermest afgørende disciplinerings- eller uddannelses-
mæssige (alt efter temperament) force ved strukturen: Nye arbejdsmetoder (modebølger, 
paroler) udbredes relativt hurtigt i organisationer, hvor det gælder om at holde sig til, og 
hvor medarbejderne og organisationerne er frie overfor hinanden – hvor frihed og villig-
hed, altså, fortsat er absolut modstillede, men også smidigt kombinérbare elementer. 
Karrierestrukturen begrænser samtidig den enkelte organisations mulighed for at operere 
efter ideologier, som står i modsætning til de toneangivende i feltet. Kun sålænge den 
dialogiske pædagogik ligner en seriøs kandidat til fremtidens ideologi for socialt arbejde, 
kan den fungere identitetsskabende for professionelle frivillige i Tjek-Punkt og Døgnkon-
takten. At Tjek-Punkt kunne hverve og begejstre ambitiøse unge socialarbejdere var og-
så en lakmusprøve på Tjek-Punkts succes som socialt udviklingsprojekt.  

4.5.3. Sjakkets ressourcepersoner 

Som beskrevet i kapitel 3.3.2 figurerede begrebet 'frivillig' kun delvist i Sjakket, fordi Sjak-
ket selv grundlæggende var en organisering af frivilligt socialt arbejde. Begrebet trådte 
dog mere frem i Sjakkets organisation, efterhånden som de 'frivillige' faktisk blev færre – i 
takt med, at rollefordelingen mellem ressourcepersoner og målgruppe-unge blev mere 
dominerende og mere fast, og (dermed) i takt med rekrutteringsproblemerne for Sjakket 
som lokalkulturel organisation. Alligevel må indkredsningen af, hvad frivilligt socialt arbej-
de betød i Sjakket, mest bygge på den (i Sjakkets sammenhæng) 'klassiske' lokal-
kulturelle organisationsform, som jeg har beskrevet i kapitel 3.3, fordi det er i den, at de 
mest interessante perspektiver kom til udfoldelse. 

Selve beskrivelsen af forholdet mellem frihed og villighed – mellem deltagernes præmis-
ser og standpunkter – er således stort set allerede foretaget med beskrivelsen af Sjakket 
som organisation og de typer af deltagelsespræmisser, som fandtes i Sjakket. Det, som 
jeg her vil tage op, er hvordan dette billede af deltagelse i en lokalkulturel organisation 
kan belyses med spørgsmålene om selvforholdet og arbejdsbegrebet, som jeg ovenfor 
hævdede var afgørende i diskussionen om frivilligt socialt arbejde, og hvilke generelle 
erfaringer, der kan drages heraf. 

Hverdagslivskræfterne  

Som nævnt s. 390 er vi en del, der mener at se meget almene perspektiver i lokale socia-
le udviklingsforsøg. En af dem, der kommer tæt på nærværende projekt hvad angår til-
gang og perspektiver, er nok Birte Bech-Jørgensen. 

Bech-Jørgensen sluttede sit hovedværk Når hver dag bliver hverdag (1994) med en be-
stemmelse af noget, hun kalder hverdagslivskræfterne. Hverdagslivskræfterne er en art 
potentiale for meningsskabelse og modstand, som udvikles i de spillerum af kulturelle 
betydninger, der opstår mellem selvfølgelighed og kaos med udgangspunkt i social re-
sponsivitet (i Asplund forstand, se s. 235 f.). At det er et potentiale indebærer, at det 
hverken blot ligger som givne forudsætninger eller nødvendigvis altid er realiseret – det 
må mobiliseres og udvikles: 

"Hverdagslivskræfterne kan eksistere latent som netværk af psyko-social energi. Det er net-
værk, der bringes i bevægelse, når nogen begynder at gøre noget meningsfuldt sammen. 
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Dette forøger både handlekraft og handlerum. Sådanne netværk af hverdagslivskræfter kan 
generere deres egne virkeligheder, indenfor hvilke der opbygges normer og regler, vaner og 
rutiner, rettigheder og forpligtelser. Der kan defineres forskellige former for handlerum om-
kring disse netværk, og dem vil jeg kalde råderum" (Bech-Jørgensen, 1994, s. 277) 

Bech-Jørgensen byggede sin forskning på undersøgelser af / samtaler med temmelig 
isolerede arbejdsløse unge kvinder, så begrebet er heuristisk – det er ikke så nøje teore-
tisk bestemt og empirisk underbygget, men udpeger en videre forskningsretning. Hendes 
sidste bemærkning i bogen er denne: 

"Det er et åbent spørgsmål, om der lokalt kan udvikles alternative betingelser for hverdagsli-
vet,- betingelser der ikke bare forbedrer mulighederne for meningsfyldte samtidige nærvær 
og for udfoldelsen af hverdagslivskræfter og lokale råderum, men som også involverer an-
dre former for arbejde end lønarbejde. Besvarelsen implicerer forestillinger om ændringer af 
nogle af hverdagslivets strukturer." (Ibid., s. 279-80)  

Bech-Jørgensen har siden, logisk nok, kastet sig over praktiske forsøg på at udvikle 
hverdagslivet, for at finde svar på spørgsmålet (Bech-Jørgensen, 1998). Just denne 
handling gør, at hendes projekt ikke blot indholdsmæssigt ligner mit eget med og i forhold 
til Sjakket – som jeg skal vende tilbage til om lidt – men også metodologisk, som jeg lige 
først vil runde. 

Den konkrete utopi 

Når Sjakkets konkrete erfaringer skal diskuteres udfra nogle overordnede hypoteser om 
udviklingsperspektiver, som rækker udover det, vi forstår ved socialt arbejde, velfærds-
stat og endda arbejde i det hele taget, så er der brug for en refleksion af Sjakkets og 
denne teksts ideologiske betydning.  

At 'bruge' et lokalt udviklingsprojekt som prototype for en almen udviklingstendens er ta-
get for sig selv en logisk følge af aktionsforskningsidéen. Men det indebærer også, at det 
lokale udviklingsprojekt kan skifte betydning, navnlig når forskeren henvender sig til of-
fentligheden med resultater fra samarbejdet med det. Projektet bliver til en 'virkeliggørel-
se', som underbygger et alment ideal, og dermed også støtter de forskere, der taler for 
det. Når projektet samtidig er lokalkulturelt og skaffer sig råderum bl.a. som udviklings-
projekt, så kan der let opstå en selvbekræftende logik. 

For at forstå hvad den kan indebære, kan jeg drage en parallel til Sovjetunionens betyd-
ning for kommunisterne i den vestlige verden som 'den virkeliggjorte socialisme' før mu-
rens fald. Ifølge historikeren Morten Thing (1993), som har studeret 'kommunismens kul-
tur' i Danmark, rejste kommunisterne til Sovjet og "så ting, der ikke var der". Deraf slutter 
Thing, at der var en religiøs dimension i den kommunistiske bevægelse. Det kan Thing 
nok have ret i, men han får ikke rigtig skovlen under denne religiøse dimension. For at få 
det, skulle han efter min mening måske snarere interessere sig for, hvordan de ting, som 
kommunisterne så i Sovjet, faktisk var der. De var der blot ikke i empiristisk forstand, som 
skinbarlig 'realitet', men som ideologiske referencer, der havde ligeså stor betydning i 
Sovjet som blandt danske kommunister – om end en helt anden betydning. Sovjetunio-
nen skulle være en stat, der virkeliggjorte den universelle idé om socialisme, fred og ret-
færdighed, en arbejderstat (ligesom Danmark som liberal velfærdsstat skulle virkeliggøre 
en anden universel idé om 'det gode samfund'). De ting, som Sovjetunionen blev brugt til 
at symbolisere, de var faktisk tilstede, men som det, Garfinkel kalder 'the case of the real 
thing': Virkelige som sociale konstruktioner, som netop virkede ved, at folk henviste til 
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dem som selvfølgelige og naturlige realiteter. Virkelige som 'sorte boxe' i Latours forstand 
(se s. 346 f.). At planøkonomien var retfærdig og social var ligeså selvfølgeligt dér, som 
markedsønomiens evige rationalitet er det her. Hvor der altså for russerne var tale om 
ideologiske naturaliseringer af sociale konflikter, var der for de danske kommunister tale 
om, at en utopi blev virkelig fordi de direkte berørte selv håndterede den som virkelig. De 
samme forhold havde ideologisk betydning for begge parter, men på vidt forskellige, ofte 
modsatte, måder. Talen om, at virksomhederne var styret af arbejderne var f.eks. i Sovjet 
et ideologisk våben vendt (særdeles effektivt) mod enhver spire til en fagbevægelse, 
mens det for de danske kommunister var bevis på, at fagbevægelsen virkelig kunne over-
tage magten. Gennem udvekslingen styrkedes begge ideologier selvfølgelig af, at de 
hvervede hinanden. For de danske kommunister var 'Sovjetunionen' primært et kraftfuldt 
og skelsættende symbol på et værdifællesskab og praktisk fællesskab omkring en politisk 
opposition, og i den funktion var det ikke så afgørende, hvad det præcist var for russerne. 

I forlængelse af denne lignelse kan jeg spørge, om ikke også Sjakket har sine 'venner', 
som kender hinanden på, at vi bruger at nævne Sjakket som eksempel, når de idéer, 
som vi ønsker at sætte op overfor det traditionelle sociale arbejde, skal konkretiseres. Og 
om dette 'venskab' spiller sammen med Sjakkets egen ideologiske konstituering i en 
gensidig bekræftelse, således, at det, jeg skriver om her, er der, i den forstand, at Sjak-
kets deltagere tror på det, og at denne tro er væsentlig for Sjakket og for dets deltagere – 
også selvom 'det', som er der i Sjakket, trods det, at vi (delvist) bruger de samme ord, 
muligvis er noget ganske andet end 'det', som er her i denne tekst og mellem f.eks. for-
skere på en konference om sociale udviklingsprojekter. 

Problemet er ikke løst blot med henvisning til den praksis- og kontekst-baserede opfattel-
se af viden og virkelighed, som jeg har gjort rede for i det almene metodekapitel – hvor 
virkeligheden nødvendigvis må indoptages som reference i forskningssamarbejdet, på en 
eller anden måde. Det, der er den særlige vanskelighed, er nemlig, at den reference, hvis 
muligvis forskellige ideologiske betydninger, jeg vil reflektere, er et ideal (og det var må-
ske også det, der snød kommunisterne). Et ideal skal nemlig ikke nødvendigvis eksistere 
for at virke; det kan i nogle sammenhænge nøjes med at være muligt for at være virkeligt. 

En tidligere ressourceperson i Sjakket er brudt ud og har dannet sit eget projekt. Det tiltræk-
ker de lidt yngre og er langt mere voksenstyret.  

Om Sjakket siger han, at det er kejserens nye klæder: "Du er for dum hvis du ikke kan se 
hvad der hjælper". Han mener, at Søren Magnussen og andre i lokalmiljøet er sammenspi-
ste, og de forhindrer hans projekt ved ikke at hjælpe ham. Lokalt er der ikke nogen, der rig-
tig vil noget. Sjakket kører udenom sin målgruppe, antyder han. De er dér, hvor han laver 
Street Basket. De har brug for at der sker noget, der er noget. Man lytter ikke nok til, hvad 
de unge selv mener – hvad de f.eks. mener om at have sådan nogle som Ali med i Sjakket. 
Jeg foreholder ham, at alle de unge er begejstrede i mine interviews. Han svarer, at når de 
roser Sjakket er det fordi de bruger alle Fællesmøderne til at fortælle hinanden hvor gode de 
er, ligesom Tvind.  

(Fra observationsnoter 14.6.94) 

Sagt på en anden måde er der tale om, at "netværk af hverdagslivskræfter genererer de-
res egne virkeligheder", som Bech-Jørgensen skriver. Eller, med mine egne ord, sådan-
ne netværk kan tage form af lokalkulturelle organisationer, som netop er kendetegnet 
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ved, at de reproducerer hverdagslivets meningsfuldhed ideologisk152. Men hvis det, så-
dan som Bech-Jørgensen og jeg fastholder, er vigtigt at forstå potentialer, normer og 
idealer – f.eks. for at forstå den socialpædagogiske metode og konceptet for frivilligt so-
cialt arbejde i Sjakket – så kan man ikke løse problemet med et neutralt objektivitetsideal, 
hvor man (foregiver at man) kun ser på, hvad der er der i umiddelbar forstand.  

Derfor er det nødvendigt at undgå modstillingen mellem på den ene side en ekstern, ob-
jektiv, kritisk analyse og en alliance som danner et ideologisk, subjektivt perspektiv. 
Praksisforskningens udgangspunkt er en alliance, der udvikles til en kritisk diskussion. 
Videnskabeligheden ligger i ideologiens selv-overskridelse – og dermed også i transfor-
mationen af idealerne både som videnskabelige og praktiske referencer. Og det, at idea-
lerne objektiveres (gøres objektive), i samtaler og i tekster som denne, kan være et red-
skab til denne transformation (sml. s. 40 f.), bl.a. fordi det leder frem til tydeliggørelse af, 
at og hvordan begreberne har forskelligt indhold. 

I forhold til Sjakkets frivillige sociale arbejde betyder det, at jeg hverken skal se Sjakket 
som virkeliggørelse af de nævnte perspektiver, eller se efter, om det, Sjakkets deltagere 
omtaler som idealer, nu også er der som realitet – men kritisk diskutere Sjakkets idealer 
og mine perspektiver i forhold til hinanden og i forhold til de øvrige relevante referencer i 
form af begreber og erfaringer. 

Hverdagslivskræfterne og objektiveringer i og for sig 

Bech-Jørgensens teori om hverdagslivskræfterne er en relevant reference her, fordi den 
bygger på en opfattelse af hverdagslivet, som ikke på forhånd inddefinerer det i en lukket 
livsverden, der er cyklisk reproduktiv og ligegyldig, men samtidig rummer al omsorgen og 
den kommunikative rationalitet. Dermed er 'arbejde' og 'hverdagsliv' heller ikke på for-
hånd defineret modstillede, og altså kan hverdagslivskræfterne sættes i forbindelse med 
frivilligt socialt arbejde, når dette opfattes som noget, der almengør eller kollektiviserer 
selvforholdet, og som noget, der bevæger den gældende definition af arbejde. 

Den forbindelse muliggør Bech-Jørgensen, så vidt jeg kan se, især med sin brug af Ag-
nes Hellers teori om objektiveringer (Heller, 1981). Objektivering betyder, at subjektive 
forhold som handlinger, tanker, følelser og mellemmenneskelige relationer bliver gjort 
objektive, dvs. til muligheder, betydninger, for andre (evt. i princippet alle) subjekter, ved 
at de gives en materiel form. Den sociale responsivitet og hverdagslivets trummerum 
bryder ud af de lukkede cirkler fordi det hele tiden objektiveres påny og stiller sig som 
vilkår. Det gælder ikke kun når der skabes 'ting', men også når der udformes hand-
lemønstre, talemåder, regler, normer, begreber, vaner osv.  – og uanset om det sker 
målbevidst eller upåagtet. Det gælder m.a.o. også, når der skabes og genskabes en lo-
kalkulturel organisation, og en lokalkultur i det hele taget. Det almene begreb om objekti-
vering skal (i denne sammenhæng) henlede vores opmærksomhed på de mere flygtige 
og derfor upåagtede former, som denne proces kan antage – og som er særligt vigtige at 
have øje for, når man skal forstå hvordan lokalkulturer som former for subjektivering kan 
overskride et rent 'kommunikativt' defineret lokalt interaktivt rum.  

                                            
152 Den vigtigste forskel er her, så vidt jeg kan se, at hvor Bech-Jørgensen vil give en bestemmelse af sine 
netværk som noget entydigt positivt, så vil jeg først fastholde en analyse af lokalkulturer på godt og ondt  
som ideologiske – og så dernæst se på, om og hvordan de kan overskride den givne ideologiske form. 
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Objektivering og subjektivering er nemlig tæt forbundne processer. Subjektivering udfol-
des umiddelbart i handlingens mellemmenneskelige refleksivitet – vi gør hinanden og 
derigennem os selv til genstand for vores opmærksomhed og handling. Enhver social 
responsivitet rummer et implicit aspekt af subjektivering (sml. Nissen, 1998d, kap 7.4, 
eller Nissen & Clausen, 1997, kap. 2.11). En videre udfoldelse af subjektivering forud-
sætter imidlertid objektivering. For at spejle sig må man udtrykke sig i noget ydre, og for 
at styre hinanden, hhv. koordinere handlinger må man have en ekstern standard at holde 
sig til153. De objektiverede vilkår og redskaber er helt centrale kulturelle formidlinger, 
hvormed social responsivitet kan forstås som et samfundsmæssigt forholod. 

For at forklare hvordan lokalkultur kan betragtes som hverdagslig objektivering, må jeg 
introducere Hellers (og Bech-Jørgensens) skelnen mellem 3 former af objektiveringer, 
nemlig i sig, for sig, og i og for sig. 

Hverdagslivets objektiveringer er en stadig kørende proces, der i sig selv er selvfølgelig, 
sammenflettet og alligevel heterogen. Her skabes og genskabes den selvfølgelige ver-
den, vi lever i, gennem det daglige, produktive arbejde og det daglige virke i bred for-
stand. I sig selv er hverdagslivets objektiveringer betydninger, men ikke nødvendigvis 
meningsfulde, hvis man med det forstår, at de er logisk sammenhængende eller gode. 
Taget for sig selv, altså ikke længere selvfølgeligt, men tværtimod kunstigt og bevidst, 
kan det meningsfulde, det sande, det skønne eller det gode objektiveres i bestemte for-
mer af videnskab, kunst, religion, filosofi, sammenhængende ideologier m.v.  I og for sig 
kan disse 'kunstige' meningsfuldheder så igen objektiveres som selvfølgelige og hver-
dagslige vilkår at leve i, der alligevel rummer en politisk, videnskabelig, ideologisk osv. 
rationalitet – i form af samfundsinstitutioner, politiske systemer m.v.154  Objektiveringer i 
og for sig er for Heller også udtryk for spillet mellem fremmedgørelse (hvor det menne-
skeskabte bliver noget selvfølgeligt) og samfundsforandring155. 

Når en livsform, en ungdomskultur, en lokalkultur, eller en anden bestemt kulturel form 
sættes på begreb, er det en objektivering indenfor en ideologisk, kunstnerisk eller viden-
skabelig helhed – det er en kultur for sig. Selvom man kan påvise, hvordan der 'spontant' 
reproduceres et meningsfuldt hverdagsliv, så er den logiske sammenhæng ikke et træk 
ved hverdagslivet i sig selv. Meningsfuldheden er udtryk for praktiske nødvendigheder i 
livsformens opretholdelse, men livsformen bliver jo ikke nødvendigvis opretholdt. Når 
man påviser en spontan reproduktion af én meningsfuldhed, ser man bort fra dens (mu-
ligvis) ligeså spontane forandring og fra andre meningsfuldheder i samme praktiske 
hverdagsliv. Det er formentlig uomgængeligt, når man vil sætte bestemte kulturer på be-
greb (for sig). 

                                            
153 Eksempelvis er skriftsproget (eller ritualiserede sproglige former såsom sange, remser m.v.) fra et vist 
niveau nødvendigt for at udfolde en sproglig bevidsthed. 
154 Denne dagligdagens gennemsyrethed af meningsuniverser som bl.a. videnskaben, som modernitetste-
oretikere som Habermas og Giddens kendetegner (sen-)moderniteten med, er efter Hellers opfattelse lang-
tfra noget nyt. Ligesom i øvrigt også hos Berger & Luckmann er det et nødvendigt træk ved en udfoldet 
samfundsmæssighed. 
155 Selve den proces, hvor objektiveringer i og for sig skabes, kalder Heller for objektiveringer for os; det er 
det selvbevidste, subjektive aspekt. I Hellers teori svarer objektiveringer i og for sig til specialiserede institu-
tioner og deres disciplinering. Staten optræder i det hele taget kun i denne egenskab, dvs. den er 
fraværende som konkret almen organisering. Denne alvorlige skævhed søger jeg at råde bod på i min 
måde at bruge Hellers begreber her. Men der forestår et arbejde med nøjere kritisk at udrede Hellers teori. 
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Karakteristisk for en lokalkultur er imidlertid, at den konstrueres som hverdagsliv med en 
bestemt form for (ideologisk) meningsfuldhed for øje – så en lokalkultur objektiveres i og 
for sig. Det betyder at den må forstås i de stadige bevægelser mellem selvfølgelighed og 
bevidst forandringsbestræbelse og mellem usammenhængende totalitet og afgrænset 
meningsfuldhed. Lokalkulturen virkeliggør perspektiver og idealer, ikke (kun) ved at ob-
jektivere dem for sig i form af skrifter og kulturudtryk, men ved at objektivere dem i og for 
sig som 'livskunst' (Madsen, 1996) – som en bestemt, 'villet' måde at leve på, der mulig-
gøres og også løbende forandres gennem de praktiske vilkår, den selv skaber. 

Lokalkulturer kan dermed anskues som løbende objektiverede former for mobilisering af 
det, Bech-Jørgensen kalder hverdagslivskræfter, som de egne virkeligheder, hverdags-
livskræfterne skaber. Men virkeligheder, som sagt, ikke i den snævre betydning af reali-
serede 'ting', men også rummende de potentialer og perspektiver, som er virkelige for 
deltagerne og for forskeren. De mest betydningsfulde praktiske vilkår for en lokalkultur er 
for det første dens økonomiske og ideologiske udveksling med samfundet omkring sig – 
dens arbejdsbegreber, som dels kan tilskrives den (for sig) som ideal, dels er objektiveret 
(i og for sig) i dens redskaber, produkter, lokaler, regler, sprog m.v. – og for det andet 
dens sted, dvs. det, der definerer dens lokalitet. Den lokalkulturelle organisation er i og 
for sig sådan en objektivering, som indeholder arbejdsbegreber og stedforankring. 

Lokalkulturen som objektivering i og for sig sidestiller den med almene samfundsinstituti-
oner hvad angår udvekslingsforholdet mellem vilkår og villethed. Men dens lokalitet giver 
den en særlig kvalitet. Mens f.eks. velfærdsstaten som helhed nok kan siges at repræ-
sentere og 'virkeliggøre' en almen meningsfuldhed (dog indenfor rammerne af en nation 
og på den – vigtige – måde lokalt), så rummer dens forskellige lokale dele, dens enkelte 
institutioner, ikke nødvendigvis (umiddelbart) denne almenhed. Tværtimod realiseres vel-
færdsstatens almenhed i høj grad gennem specialisering. Lokalkulturen betragtet som 
objektivering i og for sig kan derimod ikke differentieres og institutionaliseres ret langt 
uden at miste sin kvalitet. Det betyder ikke, at den kan rumme alt. Den afgrænser sig 
som noget særligt i en stadig aktiv proces. Lokalkulturer er ikke isolerede øsamfund, der 
netop i kraft af isolationen må have alt. Lokalkulturens virkeliggjorte meningsfuldhed er 
en særlig meningsfuldhed, men ikke et specialiseret aspekt ved en meningsfuldhed. 

I Sjakkets praksis 

Hele denne teoretiske analyse giver en bestemt indfaldsvinkel til Sjakkets frivillige sociale 
arbejde: Nemlig den (løbende kritisk anfægtede og videreudviklede) idé, at Sjakket som 
lokalkulturel organisation realiserede  det frivillige sociale arbejdes perspektiver om kol-
lektivisering af selvforholdet og udvidelse af arbejdsbegreber gennem sin løbende ud-
veksling med samfundet omkring sig og gennem de enkeltes deltagelse i denne udveks-
ling. Og at denne realisering af et perspektiv må forstås udfra formlen objektivering 'i og 
for sig' – som en stadig vekslen og forvandling mellem ureflekteret, konstrueret og reali-
seret. 

Beskrivelsen i kapitel 3.3.2 af de forskellige kategorier af deltagere i Sjakket kan tjene 
som en første indfaldsvinkel. Den beskrivelse blev nødvendig fordi der var en væsentlig 
forskel mellem Sjakkets egne kategorier og de alment kendte og anerkendte. At den for-
skel var vigtig, også selvom det set udefra var de alment kendte kategorier, der bestemte 
deltagernes positioner, er et udtryk for lokalkulturens betydning.  
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Det svarer til Højrups præsentation af livsformerne som kulturelle kategorier. En selv-
stændig og en lønarbejder kan f.eks. arbejde side om side på samme fabrik, tjene sam-
me løn og udføre det samme arbejde. Da arbejdet imidlertid indgår i livsformernes kultu-
relle reproduktion på vidt forskellige måder, har det også vidt forskellige betydninger for 
dem. Det kan (tildels) forklare hvorfor folk, der statistisk figurerer som 'lønarbejdere', kan 
repræsentere så forskellige ideologier. Logikken i hverdagslivets reproduktion spiller en 
egen rolle, sålænge livsformen består. Lønarbejdet kan f.eks. være et tilskud til den selv-
stændiges bedrift og samtidig måske en nyttig netværksforbindelse for ham – og derved 
altså, i stedet for at 'strukturere' hans hverdagsliv, blive integreret i det som element – 
sålænge bedriften består, eller sålænge han meningsfuldt kan arbejde på at opretholde 
den. Så indgår det som et middel i en livsform, der har et helt andet arbejdsbegreb end 
lønarbejderens. På samme måde kan lokalkulturens 'livsform' bruge af almene ressour-
cer, sålænge den kan opretholdes.  

Det nok tydeligste eksempel på det forhold i Sjakket var Fællesmødets magt over ansæt-
telserne. En af brudfladerne i etableringen af Sjakkets Aktivitetscenter var kravet (fra So-
cialdirektoratet) om overenskomstmæssigt standardiserede ansættelser af medarbejdere 
for Projekt Gadebørns penge. Udfaldet blev at formalia blev overholdt, mens Sjakket i 
praksis bibeholdt rådigheden over ansættelserne, primært i form af årlige genoptagelser 
af ansættelsesforholdene, dele-jobs, turnus-jobs under skelen til aktiveringsfrister, ind-
komstniveauer m.v. for ledige, o.m.a.  En 'frivillig' kunne således være én, der var res-
sourceperson på understøttelse indtil det (igen) blev hendes tur til at være 'ansat' fordi 
hun faldt for en aktiveringsfrist. Administrationen af den økonomiske ressource forblev 
underlagt Fællesmødets myndighed. Og Fællesmødets kriterier for varetagelsen af den 
var hverken knyttet til 'organisationens mål' i målrationel forstand eller givne almene 
standarder som overenskomster – men blev fastsat og delvist formuleret sideløbende 
med selve ansættelsen. I takt med at beslutningen om hvem der skulle ansættes, og 
hvordan, modnedes (over en periode på et par måneder og flere Fællesmøder) også en 
klarhed over hvorfor. I dette 'hvorfor' blandedes organisationens interesser med de ideo-
logiske principper, der gav den eksistensberettigelse, samt hensynet til de enkelte kon-
krete personer. På den måde var 'medarbejderstaben' og dens reguleringsmåder til en-
hver tid en objektivering af Sjakkets lokalkulturelle identitet. 

Eksempelvis var der i foråret 1995 meget forskellige holdninger til de personer, der hav-
de meldt sig som kandidater til en (hel, halv eller tidsbegrænset) ansættelse. Nogle var 
centrale identifikationsfigurer hævet over enhver diskussion, først og fremmest Søren 
Magnussen. Men andre var ikke så sikre i sadlen. Nogle ressourcepersoner stod for en 
mere konsekvent holdning, mindre rådgivning og mere udadvendthed. Andre var meget 
centrale rådgivere og deltagere i kontaktgrupper, men ikke særlig kendte af andre end 
lige netop 'deres' målgruppeunge. Til disse forskelle svarede også forskelle i holdning til 
Sjakkets pædagogiske metode, strategi osv., og også forskelle i væremåder. Det viste 
sig gennem møderækken om ansættelser, i takt med at et relativt kompromis tonede 
frem, som igen vægtede mellem styrkelsen, ikke blot af de forskellige personer og hold-
ninger, men også væremåder, og som samtidig gjorde det på en måde, hvorved der bå-
de blev sanktioneret idealer for Sjakkets ressourcepersoner og draget omsorg for de 
samme personer. 

De 'egentlige' ansættelser var imidlertid kun toppen af isbjerget hvad angår det forhold, at 
den enkeltes arbejde, altså forholdet mellem hendes bidrag til samfundet og hendes 
egen reproduktion og udvikling, (til en vis grad) var organiseret af Sjakket. Det gjaldt også 
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umiddelbart for de aktiverede, for revalidenter, unge på §33, militærnægtere m.fl. Det var 
Sjakket, der bestemte hvad fornuftig deltagelse var, og hvad der var rimelige vilkår, og 
som satte de almene kriterier udfra hvilke det blev bestemt. Ovenfor s. 349 ser vi et ek-
sempel på, at Sjakket – om end ikke uden forbehold – har rådighed til at definere hvad 
der skal ligge i en § 33 (for Ida) hvad angår bidrag, og også prøver på at påvirke hendes 
forsørgelse (bolig). Det i perioder ret omfattende lommepengesystem, samt diskussio-
nerne om, hvordan og hvorvidt man skulle gøre sig fortjent til lommepenge (se s. 197), er 
endnu et eksempel. 

De overordnede kriterier, som disse arbejdsbegreber blev defineret med, og som rum-
mede Sjakkets ideologiske identitet, udfoldedes altså i de konkrete håndteringer og dis-
kussioner omkring disse forhold, og de blev løbende objektiveret som aftaler, normer, 
osv. – ikke mindst i form af Sjakkets eller Sjakkets Aktivitetscenters mellemkomst i aftaler 
mellem deltagere og det offentlige system. Men de blev også fra tid til anden objektiveret 
for sig i form af tekster og især kunstneriske udtryk af forskellig art. Sammenlignet med 
nok de fleste andre organisationer var Sjakket temmelig fattig på papirer, og de papirer, 
der var, var typisk ret pragmatiske. Den tekstlige sammenskrivning af Sjakkets ideologi 
og kultur skete primært udefra, som i Byriels bog (1994). De fleste og vigtigste objektive-
ringer for sig, som Sjakket arbejdede pædagogisk med, var situationsbundne kunstneri-
ske udtryk af forskellig art, såsom Overlever Twist, Storbyjunglen, eller mere ad hoc 
prægede optrædener ved fester eller festivaler m.v. Typisk var i alle tilfælde, at 'for sig' 
kun delvist og midlertidigt blev løsrevet fra 'i sig'.  F.eks. tog teaterforestillingen udgangs-
punkt i deltagernes situation og  ønsker om aktiviteter, og var omvendt lynhurtigt et givent 
vilkår i form af det, man var sammen om. Selve den kunstneriske form var kun i overgan-
ge styrende, men den var til gengæld væsentlig som et ydre udtryk, selvbevidstheden 
kunne spejle sig i. Kunstneriske udtryks stadige vekselvirkninger mellem skabelse, form 
og perception (se herom f.eks. Bruner, 1986) gjorde dem til indlysende virkemidler i en 
lokalkulturel pædagogik. En tredje form for objektivering for sig af Sjakket var dets øko-
nomiske administration, der til gengæld, som nævnt, hele tiden blev spaltet fra som et 
'ydre' vilkår – ofte i form af personalisering af dets indbyggede konflikter som modvilje 
mod regnskabsføreren – fordi dets systematik stod i strid modsætning til den lokal-
kulturelle ideologi.  

Som nævnt (s. 125) holder kulturen og organisationen sammen på hinanden. Organisati-
onen er defineret ved lokalkulturen, og lokalkulturen en forankret, fastholdt, i organisatio-
nen. Organisationen får eksistens (som det, Bech-Jørgensen kalder samtidigt nærvær) 
på Fællesmøder og i øvrigt i 'samlings-faserne' af sin livsrytme, men den objektiveres i 
sig selv i sit fysiske miljø, sit sted. Stedet er i den forstand en løbende objektivering i sig 
af lokalkulturen. Sjakkets løbende omskabelse af sine fysiske rammer – formidlet over 
Fællesmøde-beslutninger, og med Sjakkets økonomiske administration som vilkår, og 
indimellem også som bevidste gestaltninger af en æstetik – var i den forstand også  en 
objektivering i og for sig af Sjakkets lokalkultur. 

En forårsdag i Sjakket  

Jeg vil her gengive et uddrag af mine observationsnoter, fra en forårsdag i Sjakket i 
1994, for at gøre det hele lidt mere konkret.  

Først i Nørrebrogade 56. 
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Der er aktivitet i forskellig grad. Jørgen, Patricia og Jesper er hele tiden i gang, de andre 
kommer gradvist i gang henover formiddagen. Jørgen siger at de ca. 3 målgruppeunge, de 
har nu, kommer op ad dagen. De fleste venter formodentlig til efter 1.hjælps-kurset, hvor in-
gen målgruppeunge er med.  

2. sal mangler en del for at blive færdig. Lige nu lægger de væv på de nye vægge, næste 
skridt bliver at male, så står de tomme rum der. Heroppe på 4. sal står køkkenet der nu, 
med de store og dyre maskiner, men iflg. Henning (kokken) mangler der stadig meget. An-
vendelse af amatører betyder naturligvis at det bliver langsommere, siger han, men det er jo 
godt nok. 

Salen er en byggeplads. Midt i står et gård-/havebord af træ med bænke. Ved bordet disku-
teres Øresunds-bro-demo'en i eftermiddag lidt og der snakkes lidt musik. Læses avis og 
spises lidt morgenmad. Nu ca. 11.30 er alle i gang med aktiviteter, kun Henning sidder fordi 
han venter på noget, og Jesper kommer forbi, de har personsager at tale om. 

Derefter fortæller Henning, at der hugges en del for tiden - telefoner, boremaskiner, penge. 
Man ved godt hvem det er, og prøver at stable behandling på benene – for det hænger 
sammen med junk. Man gør tydeligt at man ikke bliver snydt og prøver at sikre sig. På den 
måde skaber det problemer, men ikke en truende krise. Men det kommer i bølger. 

A propos taler han om Torben og Jeanette – dramatisk historie, han banker hende, hun kla-
ger, lørdag nat i Ungdomshuset, med fuldt publikum, en støttegruppe tager sig af dem. 
Henning fortæller om hvordan han tager sig af dem, giver dem omsorg og respekt, men 
egentlig ikke synes han rigtig kan gøre noget for dem. Men med Jeanette er der også det at 
hun er så sød, så det er ikke kun til besvær, han gør det også for sin egen skyld. 

Jeg går over i Bull's Eyes. Lokalerne ligner en forbryderbule, men er velistandsat og tjekke-
de. En romantisk signorita pryder den store væg. I lokalet bagved hænger foto-kollager, der 
ligner dem i Butikken. Desuden står et billard-bord, et lokum (ikke tilsluttet) og en håndvask. 
Store lokaler. En smal passage med trappe fører ned til kælderen. Her er så kort til loftet at 
selv jeg må bøje hovedet. Inderst inde en sofagruppe af en kvalitet der minder om et lege-
hus, befolket med en håndfuld 'hashhoveder', der hygger sig. Jeg aftaler med Linda at ven-
de tilbage vedr. nyt interview, som hun stadig opfatter som en gennemgang af det forrige. 

Derfra til Butikken. Sidder nu ved et af café-bordene og skriver. Har lige snakket med Finn, 
han fortæller om hvordan både Bull's Eyes og Hans Tavsens Park-projektet er knopskudt fra 
Sjakket, samme princip og med rødder her. Man tager selv initiativ og skaffer midler, bla. 
gennem Ungdomsgarantien. Finn nævner at han lige har fået besøg af psykologer fra Kri-
minalforsorgen, de ville aldrig have troet det kunne fungere med Bull's Eyes, men det kører 
bare – princippet er vigtigt for ham at tale for.  

På tide at beskrive hvordan her er. Her er en konstant overfyldthed, i en vis kontrast til de 
større og roligere lokaler på ’56’. Måske ca. 20-30 mennesker ad gangen, flere forskellige 
aktiviteter. Der laves stoftryk, cykelværkstedet sættes i stand, der er behandling, der træffes 
aftaler og diskuteres personlige ting. Overfyldtheden svarer til mængden af aktiviteter, og al-
ligevel er der en vigtig aktivitet, der hedder 'at sidde og hænge', den gør det muligt for mig 
og andre at bare komme ind og være. 

Her er temmelig rodet, men ser man efter i detaljerne kan man se at alle, eller næsten alle, 
tingene har en funktion, skal bruges af nogen til noget. Der sker alt for meget til at man kan 
følge med i alt hvad der sker i det samme rum på én gang. 

Får en snak med Sømand, som selv spørger til mig. Sømand er voksen og arbejdsløs. Han 
siger han har været med fra starten. Ingen siger ham imod, skønt jeg næsten ikke har set 
ham før. Det centrale for ham er at de unge hjælper sig selv, hinanden. Hans største ønske 
er at lave narkobehandling, men det skal være her i Sjakket, Sjakket skal selv have et hus 
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på landet og selv lave afgiftning. Da jeg fortæller, at jeg har arbejdet med afgiftning, udspør-
ger han mig om det faglige. Derefter fortæller han, at han har tilbragt 5 måneder, på Kofo-
eds Skole, med at tage en kold tyrker fra druk. 

Linda har gang i nogle ting, skal snakke med Søren Magnussen og sidder nu ved bordet og 
fortæller om de ikke så fortrolige ting – om hendes lejlighed - åbenbart holder den ikke læn-
gere med Frida. Jeg får en endelig aftale med hende fredag. 

Jeg spørger Kim om han vil interviewes om Kulturby 96 projektet. Han er ikke sikker på det. 
Jeg må fiske hans holdning lidt frem. Han siger, han er imod evalueringen, og i det hele ta-
get imod mange ting her i Sjakket. Det ender med, at han vil tænke over, om han vil inter-
viewes om det konkrete arbejde med Kulturby 96. 

Cykelværkstedet er godt på vej. Der hænger kæder til at hænge cyklerne op, der er sat ska-
be og borde op, 'baglokalet' er indrettet. Ude i værkstedet er der 4 drenge, hvoraf ca. kun 
den ene egentlig arbejder med det. Steffen, cykelværkstedets ressourceperson, siger at de 
starter op på mandag. Jeg spørger om de vil sælge cykler, jeg fik min stjålet i dag. Han si-
ger, at jeg sikkert kan købe min egen igen, høhø...men ihvertfald, jo, det kan nok godt lade 
sig gøre... 

Johnny er godt lakket til. Han kigger på akvariet med et fjernt blik: "-Hvor er de bare kedeli-
ge..." 

Sømand: "-Hva' faen mener du med det?" 

Johnny: "-De ligger sgu da bare der og svømmer rundt" 

Sømand: "-Du ligger sgu da også bare og svømmer rundt, hvad er egentlig forskellen?" 

Søren Magnussen griner: "-Nu bliver du da helt filosofisk, Sømand!" 

Johnny: "-Jeg bliver sgu da i det mindste stenet" 

Klokken er nu 15.30, aktiviteten er dalet betydeligt nu. Roslo har gang i behandlingen, men 
ellers sidder vi bare her i butikken og snakker, ca. 10 stykker. Samtaleemnet bevæger sig 
associativt rundt, fisk, venner, hunde, humor, politik, i en pærevælling. Men der holdes fri, 
det er nu ikke længere Sjakket-aktiviteter, der tjekkes op. 

Frivilligt arbejde: Objektivering og subjektivering 

Den meget konkrete historie ovenfor er naturligvis et temmelig spredt indtryk fra en en-
kelt dag. Det er meget langtfra repræsentativt for Sjakket. Organiseret for sig, som ob-
servation og som skriftlig genfortælling, udgør den en anden slags helhed end Sjakket 
gjorde. Alligevel er en af mine pointer med at bringe den sådan at gengive heterogenite-
ten, det usammenhængende, i Sjakkets hverdag. For så nu, med denne forvirrede bag-
grund, at skabe mere system i sagerne og nå frem til det sociale arbejde, som her udfol-
des. 

Når jeg til sidst i noterne konstaterer, at der holdes fri, så er det umiddelbart en observa-
tion i kontrast til mit eget 'karrierelivsform-baserede' arbejdsbegreb. Jeg har spontan for-
ståelse for folk, der ikke trækker grænsen så skarpt mellem arbejde og fritid. Når Sjakket 
bryder med lønarbejdet og danner en egen lokalkultur, skulle de så stadig arbejde fra 9 til 
4? Men i realiteten har jeg først, om formiddagen, set stedet fyldes gradvist med folk og 
aktiviteter, og nu, om eftermiddagen, set fyraftensstemningen brede sig. Det, der nu sker, 
er ikke længere 'arbejde', og i praksis betyder det, at 'Sjakkets' fortætning i tid og sted er 
ved at ebbe ud. Ikke, at en sådan fortætning ikke også ville kunne ske om natten og et 
andet sted, men Sjakket er ikke tilstede overalt og hele tiden. 
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Det kan skelnes fra den dialog, jeg gengiver lige før mellem Johnny og Sømand. Her er 
der bestemt heller ikke tale om, at Sjakket-aktiviteter tjekkes op. Men vi er kommet meget 
nærmere 'arbejde'. Sømand er ikke én af Sjakkets stabile ressourcepersoner, men han 
prøver. For ham er det både arbejde og selvhjælp at forholde sig til Johnnys druk, og for 
Søren Magnussen er det i hvert fald arbejde at støtte ham, og samtidig definere Sjakkets 
tone på en måde, der viser respekten for begge de to andre med den ironiske distance.  

Når det forstås som arbejde at 'lægge en stil', som Søren Magnussen gør her, så er det 
ikke kun fordi 'stilen' udgør en objektivering i sig. Det er også fordi den indgår som nød-
vendigt led i Sjakkets anerkendte eksistens. I uddraget ovenfor kan vi se Sjakket håndte-
re sin anerkendelse direkte gennem Finn, Sømand, Linda og Kim – først er de som per-
soner hvervet som deltagere, dernæst er det dem, der definerer og begrunder Sjakket 
overfor mig og andre. Finn og Sømand begrunder Sjakkets rationalitet, Linda er forpligtet 
til at lade sig interviewe som bruger – og Kim overvejer, om hans forsøg på at forandre 
Sjakket kan komme til udtryk i en åben kritik overfor mig i et interview, i en afvisning af 
mig, eller noget andet. Bagved denne 'overflade' – bag 'kejserens klæder', som i sig selv 
hverver og dermed 'er der' – ligger imidlertid det direkte pædagogiske arbejde som refe-
rence. Sjakkets anerkendelse svæver ikke frit i luften, men må referere til handlesam-
menhænge der kan opfattes som socialt / pædagogisk arbejde. 

Anerkendelsens referencer udgøres af episoder som denne og de andre umiddelbare 
handlinger, der kan transformeres ind i bl.a. vores diskussion og i min evaluering som 
bevidste pædagogiske interventioner. Og som også i relationen til bl.a. Sømand og 
Johnny kan opfattes som rimelige. Hensynet til denne transformationsmulighed er arbej-
dets disciplinerings- eller subjektiverings-side. Jeg tror ikke, Søren Magnussen i den be-
skrevne situation skæver til, om Sømand, Johnny og jeg vil opfatte hans bemærkning 
som pædagogisk, han er blot løbende bevidst om at kunne stå inde for kvaliteten i sin 
indsats, og også om, at den almene kvalitet bl.a. også defineres og anerkendes i relation 
til deltagere og evaluatorer. 

Cykelværkstedet, og køkkenet og byggepladsen i ’56’, er arbejde i den umiddelbare for-
stand, at der skabes objektiveringer i sig – almene nytteværdier. Dets anerkendelse som 
sådan kan imidlertid ikke opnås gennem en vareform, fordi der produceres alt for lidt, alt 
for dårligt og alt for langsomt. Det, som derimod træder frem som værdien, er selv-
bestaltethedens pædagogiske kvaliteter. De objektiveres igen i form af de særlige træk 
ved det fysiske miljø, som svarer til selvbestaltetheden, fremfor alt den lavteknologiske 
fleksibilitet. Cykelværkstedets bestemmelse er mere at danne rum for den gruppe unge, 
der står og hænger ud, end det egentlig er en produktion af cykler. 'Baglokalet', med sit 
køleskab og 'pausebord' og sin ghettoblaster, er oftest der, den egentlige produktion fin-
der sted. Men i denne 'egentlige' produktion indgår også cykelreparation, ellers forfalder 
den som lokalkulturelt meningsfuld. Steffens ironiske bemærkning om at jeg sikkert kan 
købe min egen stjålne cykel udgør ligesom Søren Magnussens ovenfor en objektivering 
som stil – her er indbygget Sjakkets forhold til organiseret kriminalitet, som noget der står 
åbent til diskussion, men som også afvises når det kommer til stykket.  

Selve istandsætningen af ’56’ udgør tilsvarende i sig selv et miljø med sin egen ad hoc 
karakter og dermed imødekommenhed. Det særdeles afslappede tempo, kombineret 
med det enkle samarbejde, rummer gunstige pauser og stille stunder. Men det er pr. de-
finition midlertidigt.  



 

412                                                                                                          Morten Nissen 

Frivillige 

Køkkenet og den endelige istandsætning af ’56’, derimod, objektiverer Sjakket som mål-
rationel organisation. Sjakket må investere mange penge og målrettet indsats af ressour-
cepersoner, ofte uden deltagelse af målgruppeunge, for til sidst at få det lavet i en stand, 
der lever op til de krav, de stiller. De kan ikke blive ved med at have en byggeplads som 
miljø uden at forhindre så meget andet. Og køkkenet er ikke bare en lille værkstedsaktivi-
tet, men også en måde at fastholde den værdifulde ressourceperson Henning – og en 
materiel forudsætning for Sjakkets omsorg for de unge. Men i denne investering trækkes 
der helt konkret veksler på Sjakkets anerkendelse og ressourcer. 

Bull's Eyes er en forbryderbule for offentlige midler. Sagt på en anden måde har de lidt 
ældre med kriminalitetsproblemer her fået skaffet rådighed til at sikre sig et miljø. Samti-
dig indgår de som en del af Sjakkets netværk. De anerkendes i kraft af Sjakkets og Med-
borgerhuset Blågårdens indsats og må via disse relationer også stå inde for det. Herved 
udfører de et kriminalitetsforebyggende arbejde med sig selv som målgruppe. Signorita-
en, lokummet og det interimistisk indrettede kælderrum borger imidlertid for, at der 'inde-
fra' er sat andre mål, en knopskydning fra Sjakket, som definerer sig lidt mere 'hard core', 
udfordrer Sjakkets selvbevidsthed og stil. At man skal dukke hovedet og ned i kælderen 
for at finde Bull's Eyes gruppen objektiverer en mere lukket stil end Sjakkets – men at 
man kan finde dem dér, med skilt på en åben dør, objektiverer trods alt en langt mere 
åben stil end hvis gruppen havde mødtes privat.  

Socialt arbejde: Den enkelte som 'en af os' 

For at forstå Sjakkets hverdag som socialt arbejde kan vi ikke nøjes med at se på hvor-
dan aktiviteterne er socialt anerkendte – subjektiverede – som arbejde og på forskellige 
måder objektiveres. Vi må også gå nærmere ind i, hvordan det er deltagernes hverdags-
liv, der arbejdes med – altså hvordan selvforholdet kollektiviseres. Det er så at sige den 
indholdsmæssige side af spørgsmålet – den der handler om arbejdets konkrete nytte. 

En første tilnærmelse kan være det for næsten enhver socialarbejder bemærkelsesvær-
dige fravær af et rum i Sjakket, som formelt eller uformelt er forbeholdt personalet. Selv i 
Tjek-Punkt, med dets ekstreme åbenhed og pauvre lokaleforhold, var det afgørende at 
styre grænsen mellem medarbejdernes refleksion eller pauser og det pædagogiske sam-
vær i tid og rum. Sjakket havde jo også, som nævnt, sine rådgivnings- og kontakt-
grupper, men langt det meste af det, der på en almindelig institution er 'forbeholdt perso-
nalet', udfoldede sig, ligesom i den beskrevne situation i salen på ’56’, i åbenhed.  

Åbenheden betød selvfølgelig ikke, at enhver personsag blev håndteret offentligt. Også 
Henning og Jesper, og lidt senere Søren Magnussen og Linda, i episoden ovenfor, vur-
derer hvad der er passende at tale om mens hvem er tilstede. Alligevel var den åbent 
tilgængelige håndtering af sociale problemer, som jeg så finde sted næsten hele tiden i 
Sjakket, efter min opfattelse en afgørende metode til at inddrage deltagerne i en 'hjælp 
som selvhjælp' relation. Selvom det kunne være besværligt at hele tiden skulle tysse på 
de omkringsiddende under en vigtig telefonsamtale med en sagsbehandler, så var de 
fysisk åbne rum en vigtig objektivering af det forhold. 

Mere generelt er låse og nøgler en betydningsfuld objektivering i en social institution. De 
låste døre var i Sjakket  døre ind til lokaler med værdier, der skulle beskyttes mod tyveri-
er. De objektiverede ikke personalets særstatus, men organisationens ejendom; og or-
ganisationen rummede, såvidt den kunne, også tyvene. Hennings fortælling om den ak-
tuelle bølge af tyverier var typisk for dette. Selv alvorlige tyverier betragtedes som 'inter-
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ne' problemer, som det står i Sjakkets magt at håndtere, fordi de ses indefra som pro-
blematiske, men forståelige handlinger. Tyven er en af vore egne – og bliver ikke mindst 
gjort til det ved at blive behandlet som sådan. 

Den interne justits er ikke i sig selv et selvforhold, som er almengjort. Det er netop en 
karakteristisk problematik i lukkede, sekteriske lokalkulturer, at intern og ekstern justits er 
modstillet. Selve modstillingen kan i sig selv siges at rumme det almene, fordi der dannes 
en slags mod-kultur; men en bevidst modkultur, som objektiverer lokalkulturen i og for 
sig, implicerer nødvendigvis at den interne justits begrundes med en almen ideologisk 
fordring. Hennings historie rummer således ikke bare en privat selvjustits, men en strate-
gi vedrørende Sjakkets forhold til de unge og til politiet, samt en almen tro på, at hjælp og 
tillid – trods den unges  tillidsbrud – er bedre end kontrol, konfrontation og stempling.  

Det springende punkt bliver derfor, i hvilken udtrækning, denne almene fordring anerken-
des samfundsmæssigt og kan forandres i retning mod almen gyldighed. Det spørgsmål 
blev konkret bl.a. håndteret politisk gennem styrkeforholdet mellem Sjakkets afvisning af 
SSP-samarbejdet og bl.a. Politiets Station 3's forsøg på at tilskrive Sjakket status som 
kriminel eller kriminalitetsbefordrende organisation. Sjakkets mulighed for, som organisa-
tion for socialt arbejde, at afvise SSP, afhang i høj grad af dets evne til at hverve samar-
bejdspartnere i det sociale system og lokalmiljøet omkring den linie. Og betingelsen for, 
at Sjakket ikke dermed blot afviste SSP-arbejdets sociale målsætninger til fordel for en 
privat, 'intern justits', var Sjakkets løbende offensive arbejde med udvikling af en anden 
konkret form for lokalt kriminalitetsforebyggende arbejde. En offensiv, som blandt mange 
andre ting kom til udtryk i Hennings fortælling til mig. 

Det psykosociale: Hjælp og selvhjælp 

Kollektiviseringen af selvforholdet realiseredes selvfølgelig ikke kun ved, at deltagerne 
blev indlemmet som 'en af os', der nød godt af organisationens beskyttelse på en alment 
anerkendt måde. Det skete også ved, at man indenfor denne ramme arbejdede sammen 
om individuelle, psykosociale problemer.  

Kriminalitet, misbrug, seksuelle og voldelige overgreb m.v. er forhold, som traditionelt 
personaliseres som den enkeltes egenskaber eller i det mindste den enkeltes proble-
matik. De kan måske godt sættes i forbindelse med sociale vilkår, men nu hænger de 
ved personen. Individuelle problemer objektiveres i sig som personaliseringer uden at 
kunne forandres for os. Personaliseringen er en fremmedgørelse, som fastholdes med 
den traditionelle psykosociale faglighed, hvor man nok påtager sig et ansvar, men et pro-
fessionelt sådant. Den enkeltes eget ansvar, de pårørendes, velfærdsstatens, og den 
professionelles – bliver meget forskellige størrelser og kvaliteter uden nødvendige ind-
byrdes forbindelser. Psykosocial faglighed er derfor også traditionelt en almengørelse, 
der finder sted gennem løsrivelse af problematikken fra de konkrete, mellemmenneskeli-
ge forhold, den er blevet til i. Via denne faglighed går man fremmed til sig selv og til hin-
anden. Almengørelse er anonymisering – objektivering og subjektivering af 'den anony-
me medborger' (se s. 389).  

En lokalkultur som Sjakkets rummer derimod et særligt psykosocialt mandat (sml. Nissen 
& Clausen, 1997, kap. 5), dvs. en (potentiel) særlig måde at forstå og håndtere den en-
keltes problemer, der har grundlag i lokalkulturens hverdagsliv, og som dermed ikke er 
anonymt. Det er en måde at have med hinanden at gøre på, at 'tage sig af hinanden', 
som Sømand siger, som konkrete personer. Når Sjakkets deltagere kan siges at have 
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'taget samfundets kasket på' og udført arbejdet med at reproducere det ved at reprodu-
cere nogle af dets deltagere – altså har udført socialt arbejde – er det altså ikke fordi de 
har haft med 'anonyme medborgere' at gøre og udfoldet en tilsvarende faglighed.  

Deres indholdsmæssigt almene tilgang lå i stedet i Sjakkets socialpolitiske dimension, 
som i høj grad kom til udtryk i at Sjakket definerede sig som alternativ, altså ved opgøret 
med de gængse forståelses- og praksisformer. Det implicerede på den ene side en refe-
rence til det abstrakte humanistiske 'menneske' (se s. 235) – som må respekteres på 
tværs af hudfarver, problemtyper, ungdomsgrupper, ideologier osv. – men det gjorde på 
den anden side også humanismen konkret ved at den personorienterede responsivitet 
(tendentielt) organiserede et helt hverdagsliv og tilkæmpede sig plads til det. Altså, man 
tog konsekvensen og gjorde de psykosociale problemer til 'en del af os selv' i langt høje-
re grad end det er tilfældet i professionelt socialt arbejde, bl.a. fordi rammen var en orga-
nisation, hvor (tendentielt) alle var 'en af os', og man etablerede hele tiden muligheder 
for, at identifikationen – ansvaret, deltagelsesforholdet – fik bredere grundlag. Dels ind 
mod nye 'målgrupper', dels ud mod nye alliancepartnere, som repræsenterede bredere 
samfundsfællesskaber på forskellige måder. Samarbejdet med Socialdirektoratet var na-
turligt nok den mest betydningsfulde side af det, som jeg vender tilbage til i næste kapitel. 

Både anerkendelsesforholdet, hvor relationerne til det sociale system spillede en afgø-
rende rolle, og den indholdsmæssige selvforståelse som alternativ, medførte et særegent 
forhold, som bl.a. rejser de problemer vedrørende ideologiske alliancer, som jeg har dis-
kuteret ovenfor: Nemlig det forhold, at så meget af Sjakkets lokalkulturelle ideologi måtte 
tolkes ud af en temmelig tvetydig terminologi. Til min store skuffelse talte Sjakkets i øvrigt 
skarpsindige ressourcepersoner ofte i ret traditionelle psykosociale begreber – eller end-
og i begreber hentet fra New Age strømninger med endnu mere individualistiske og halv- 
eller helreligiøse træk. Derved kom de til, syntes jeg, at trække alt for meget i land på de 
revolutionerende perspektiver, som fandtes i deres eget arbejde.  

Som eksempel kan jeg henvise til mit referat af en af kontaktgruppernes diskussion om 
Lars s. 262. Her har kontaktgruppens medlemmer – trods åbenbart noget varierende 
tænkemåder – slet ikke sans for det, jeg kalder 'Sjakkets familie'. De taler om Sjakket 
som en foranstaltning, et redskab overfor Lars' psykiske problemer – og som et redskab 
for Lars' ubevidste motiver. Henning, som i uddraget her ovenfor omtaler Jeanette som 
en, der er så sød, at han er sammen med hende for sin egen skyld, omtaler derimod 
Lars som amatørpsykologisk klient i begreber om overføringsrelationer. Ikke (kun) fordi 
Jeanette er så meget ’sødere’ end Lars, men mere fordi hvor Henning i det første tilfælde 
illustrerer Sjakkets særlige profil som alternativ, så er han i det andet tilfælde med til at 
opretholde en traditionel socialfaglig refleksion.  

Et andet og mere udfoldet eksempel, der skal føre os videre i forståelsen af Sjakkets fri-
villige sociale arbejde, er Alexandra. Alexandra blev præsenteret s. 312, hvor jeg også 
gjorde noget ud af, hvordan de begreber, hvormed selvbevidstheden som gadebarn blev 
organiseret, hang tæt sammen med Sjakkets ideologiske reproduktion. Sjakket blev så at 
sige, hvad angår håndteringen af misbrug, tvunget ind i den traditionelle adskillelse mel-
lem selvhjælp og hjælp. Uklarheden i de referencer, hvormed Sjakkets hjælp som selv-
hjælp, og dermed også dets alternativ til det bestående sociale system, blev håndteret, 
betød en mulighed for hvervning, men netop dermed også en hjælpeløshed overfor glid-
ninger og forskydninger i praksis. Sjakket kunne bevæge sig væk fra de idealer, som ud-
gjorde dets egentlige eksistensberettigelse (tilskrevet det af bl.a. mig), næsten uden at 
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opdage det, fordi disse idealers konkrete betydning som 'case of the real thing' skiftede 
med de konkrete konstellationer af interesser, som de hvervede. En mere udfoldet stra-
tegisk og pædagogisk refleksion, som kunne overskride og forvandle den etablerede ide-
ologi, ville forudsætte et mere sammentømret kollektiv (en højere grad af samling), - som 
derved sikkert også ville gøre hvervningen vanskeligere: Et ægte dilemma for en lokal-
kulturel organisation.  

Selvbevidsthedens almengørelse 

Såvel den ideologiske sammenhæng som dens mulige overskridelse viser hvordan Sjak-
kets sociale indsats kan forstås som arbejde i kraft af dets organisering i almene praksis-
begreber – dets metode, dets ledelse og refleksion. Hvad man gjorde, var ikke tilfældigt 
og idiosynkratisk, selvom det var efter 'lystprincippet', selvom dets praksisbegreber var 
uklare og skiftede indhold, og selvom det var 'ukvalificerede selvhjælpere', der gjorde det. 
Herunder gadebørn. 

Alexandra er et af de gadebørn, der udvikles som selvbevidste gennem sin deltagelse i 
Sjakket. Lidt paradoksalt er hendes selvbevidsthed som gadebarn på én gang afhængigt 
af at hun anerkendes som gadebarn, og at hun deltager i en praksis, der indebærer at 
hun ophører med at være gadebarn. Derved illustrerer Alexandra Sjakkets motto hjælp 
som selvhjælp. Ikke at vi sådan set får ret meget at vide om, hvordan det, hun gør, hjæl-
per veninden, som hun vil have ud af misbruget, eller for den sags skyld hende selv. Men 
vi ser forudsætningsforholdet mellem identiteten som gadebarn og som deltager i Sjak-
ket. 

For det første udtrykker Alexandra stoltheden ved at kunne overleve som gadebarn: Den 
store og usædvanlige livserfaring, den hårdhudede styrke, og den frihedstrang, som har 
vist sin betydning og kompromisløshed overfor systemets anslag. Det er så at sige den 
ideologi, hvorigennem gadebarnslivet bliver gjort til en central forudsætning for at deltage 
i Sjakket. For det andet viser hun begge sider af sagen – både hendes personlige udbyt-
te af Sjakket og hendes vilje til at hjælpe andre i samme situation.  

Når vi ser på Alexandras fortælling som hjælper, skal vi ikke vurdere hendes indsats efter 
professionelle kriterier. En erfaren narkobehandler eller kender af udsatte unge vil nok 
mene, at Alexandras billede af hvad der skal til for at hjælpe veninden er lidt naivt: At hun 
blot skal holdes langt væk fra stofferne, have en veninde og noget sjovt at tage sig til. 
Man vil nok også tvivle på, om Alexandra selv er stabil og stærk nok til virkelig at realise-
re disse planer. Men det ville være helt fejlplaceret at vurdere Alexandra isoleret som me-
re eller mindre kvalificeret. Vi må i stedet forstå hende som deltager i Sjakkets kollektive 
selvforhold. Tre forhold springer her i øjnene. 

For det første er Alexandra ikke definitivt ophørt som gadebarn, fordi hun er hjælper. For-
holdet er ikke, som det oftest er i socialt arbejde, når ex-klienter opnår status af hjælpere, 
at kriteriet for at kunne yde hjælp er, at man selv definitivt har bearbejdet og løst sine eg-
ne problemer. Rigtignok kræver en hjælpeindsats som nævnt en vis stabilitet og mulig-
hed for at trække på ressourcer. Men det krav er på ingen måde absolut. Alexandra be-
høver slet ikke overfor mig lægge skjul på sin egen helt aktuelle status som målgruppe-
ung for at fremstå troværdigt som hjælper. Hendes perspektiv er at 'komme højere og 
højere op' og ikke være gadebarn mere. Men hun indtræder i hjælperrollen fra begyndel-
sen. 
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For det andet er hjælperrollen en rolle i Sjakket. Konkret kommer det til udtryk i hvordan 
Alexandras relation til veninden er knyttet til Sjakkets netværk – det er en 'gammel Sjak-
ket-pige' som hun kender – i at hun søger råd hos ressourcepersoner, og i at hun med sit 
lille projekt har aktier i Sjakkets hus-på-landet-projekt. Mellem linierne kommer det til ud-
tryk i, at hendes historie om hjælpen til veninden er led i hendes fortælling om sin delta-
gelse i Sjakket. Alexandra har et formål med at fortælle mig om det. Som jeg hører det, 
er hendes generelle pointe at præsentere sig selv som deltager i Sjakket og samtidig at 
give sin version af, hvad det er, hun er deltager i.  

Og for det tredje bygger hendes forhold til veninden på en umiddelbar identifikation. Selv-
om Alexandra ikke (iflg. hendes egen beretning) selv har været heroinryger, så er det 
hendes kendskab til problemerne på første hånd, der giver hende adgang til at forstå 
veninden. I Alexandras identifikation med veninden går forståelsen begge veje. Gennem 
sit forhold til veninden spejler Alexandra også træk ved sig selv, netop selvstændigheds-
trangen, hadet til institutioner og behovet for noget sjovt at tage sig til.  

I denne relation bliver altså en selvbevidsthed til, som er af en principiel anden art end 
den spaltede selvbevidsthed (afviger/normal), som udvikles i den introjektive identifikati-
on, der udfolder sig i et hjælp-til-selvhjælp-forhold. Den umiddelbare identifikation bliver 
'ophævet' i et selvforhold, som er formidlet over Sjakkets fællesskab. Det er Sjakkets fæl-
les ideologi som ung-til-ung hjælpeorganisation for institutionstrætte men initiativrige un-
ge, som danner ramme for Alexandras billede af både veninden og sig selv. På denne 
måde er Sjakkets lokalkulturelle fællesskab det, som formidler mellem Alexandras selv-
billeder som gadebarn og som ikke-gadebarn. Begge billeder er forvandlet gennem den-
ne formidling. Gadebarnet er en positiv og ressourcerig figur, hvis kontinuitet til hjælperen 
i Sjakket er direkte, fordi hjælperen er en umiddelbar ophævelse af gadebarnsfiguren i 
Sjakkets fællesskab. 

Man kan derfor sige, at selvbevidstheden i Sjakket er almengjort. Selvom Alexandra kun 
eller næsten kun taler om sig selv og om sin veninde, så gør hun det i et sprog, som 
rummer fællesskabets almene erfaringer og definerer fællesskabet.  

Den umiddelbare ung-til-ung-relation, som Alexandra demonstrerer, er et afgørende fun-
dament i Sjakkets anerkendelse af målgruppeunge som deltagere. Det går igen som 
kendetegn i en meget stor gruppe af de målgruppeunge, som jeg har interviewet.  De 
fleste har prøvet at agere hjælpere overfor bekendte, f.eks. ved at stille deres bolig til 
rådighed for andre i kortere eller længere tidsrum, og en del  har deltaget i foredrags-
gruppen. I foredragsgruppen organiseres den praksis, som jeg også møder i mine inter-
views, og som går igen i mange sammenhænge i og omkring Sjakket: Nemlig at de unge 
taler om 'de unge' eller om 'gadebørn' og leverer sig selv som eksempler. Derudover lig-
ger dette princip som en vigtig side ved måden, hvorpå Sjakket udvikler aktiviteter: Det er 
de deltagende og planlæggende unge, som tager bestik af, hvad de selv og dermed 'un-
ge som dem' kunne have lyst til at arbejde med. I de konkrete planlægningsprocesser er 
der konkrete og fleksible overgange mellem de overvejelser, som angår mobilisering af 
evt. grupper af unge, som man har udpeget som mål for opsøgende indsats, de der an-
går hvilke ressourcepersoner, Sjakket kan stille med, og de der direkte angår egen lyst.  

Som jeg også fremhævede s. 312 f. forudsatte udfoldelsen af disse principper, at de enk-
le og uklare begreber for Sjakket som 'hjælpeorganisation for udsatte unge' – som hver-
vede de unge via en umiddelbar identifikation, og de professionelle samarbejdspartnere 
via brugerpræmissernes diskurs – blev givet substans og indhold i konkret praksis på en 
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bestemt måde. Den løbende objektivering af Sjakket som lokalkultur i og for sig symboli-
serede og muliggjorde hele tiden måden hvorpå selvforholdet på én gang var et arbejde 
og et deltagelsesforhold, en interpellation (sml. s. 37). I Alexandras eksempel var det 
konkret et spørgsmål om hvordan Sjakkets aktiviteter muliggjorde hendes intention om at 
give veninden 'noget sjovt at tage sig til', hvordan Sjakket rummede strukturer for aner-
kendelse og understøttelse af Alexandras første skrøbelige skridt som ressourceperson, 
herunder de nødvendige forandringer af hendes egen livssituation osv.  

Produktion af ressourcepersoner 

Her træder Sjakkets pædagogiske arbejde med uddannelse af sine ressourcepersoner 
frem som væsentligt alment problemfelt. I modsætning til Sjakkets grundlæggende hjælp-
som-selvhjælp forhold, som klart og tydeligt definerede de meget potentielle ressource-
personer som Alexandra, så var Sjakkets fælles bevidsthed omkring uddannelse af dem, 
man ofte kaldte 'mellemgruppen', de mere aktuelle og reelle ressourcepersoner, spora-
disk og delvist konfliktfyldt og skjult.  

Betragtet som en helhed ville det være skævt at fremstille en livscyklus for Sjakket, som 
var domineret af en rekruttering af målgruppeunge og en videre uddannelse af dem til 
ressourcepersoner, der til sidst er blandt de mest centrale. Dette perspektiv var tilstede 
som væsentligt ideal, der også blev realiseret (se Nissen, 1996b, for et prototypisk ek-
sempel). Men kun i mindre omfang. Ganske få af de mest centrale ressourcepersoner 
var reelt 'selvhjælpere', og ingen af dem havde gjort hele turen med gennem Sjakkets 
eget system. Selvom hjælp-som-selvhjælps-forholdet var tilstede overalt, så var det do-
minerende billede, at Sjakket rekrutterede deltagere af alle slags, og havde behov for 
det. Mangfoldigheden af deltagerpræmisser og deltagelsesmåder var et af Sjakkets lokal-
kulturelle træk. Det indebar, at Sjakket ikke kunne objektivere overgangene fra selvhjælp 
til ressourceperson for sig som en formaliseret trinfølge, sådan som det er tilfældet i insti-
tutionssystemer med selvhjælpselementer som Minnesota, Phoenix House, Daytop m.fl.  
En sådan objektivering ville jeg da også, i forlængelse af mine kritiske overvejelser s. 310 
ff., betragte som en form for fremmedgørelse gennem installering af et dogmatisk syg-
domsbegreb og en fastlåst modstilling mellem afhængighed og egetansvar. Fraværet af 
den stillede de enkelte deltageres udviklingsveje som problem påny i hver enkelt situati-
on, og holdt den løbende proces med objektivering/ subjektivering åben.  

Men det indebar også, at der bestod en voldsom spænding mellem tidsrytmerne for Sjak-
kets reproduktion. For det første var der Sjakket eksistens og aktivitetsrytmer som pro-
jekt; de forandredes fra år til år gennem samarbejdsrelationer, anskaffelse/indretning af 
lokaler, fondsbevillinger m.v. og kan næppe siges på noget tidspunkt at have været stabi-
le – enhver situation bar nyhedens præg. For det andet var der de enkeltes 'deltagelses-
baner' gennem Sjakkets egen organisation; positioner som 'nye' og 'gamle', erfaringer 
med bestemte delprojekter, graden af ubeskrevethed på godt og ondt osv. For det tredje 
var der de reelle personlige udviklingsforløb, der bl.a. rummede den enkeltes psyko-
sociale problematik; selvom en deltagelsesbane gennem Sjakket måske kunne rumme 
'det hele' i form af en vej fra målgruppeung til ressourceperson, så stod det altid i et be-
vægeligt og løbende revurderet forhold til de enkeltes livsperspektiver i mere almen for-
stand. For det fjerde, endelig, var den reelle læretid som ressourceperson næsten altid, 
også for de deltagere, der begyndte som 'ungdommer', 'studenter' eller 'projektmagere', 
væsentligt længere og mere omfattende end selve læretiden i Sjakket.  
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I nogen grad var dette spændingsforhold ophævet i Sjakkets indlejring i de løsere define-
rede lokalkulturelle netværk. 'Familien Sjakket', det mere ubegrænsede netværk, hvori 
såvel uddannelsesforløb som personlige udviklingsforløb tænktes ind, trådte i realitet 
gennem forløbet fra Ama’r Total-Teater eller gennem netværksrødderne i Børnemagt, 
BZ, Byggeren eller Firkantens Boldklub. Men det var oftest svært at tolke de meget for-
skellige slags aktiviteter og organisationer ind som blot manifestationer af samme net-
værk og samme lokalkulturelle 'ånd'. Forholdet mellem Sjakkets egne, i tid og rum for-
holdsvis begrænsede, udviklingsforløb og deltagelsesbaner, og de mere omfattende livs-
forløb, som de for den enkelte var indlejret i, var i langt højere grad kendetegnet ved 
sammenfletninger, som indebar nogle meget mere heterogene løbende ideologiske 
hvervninger, tolkninger og re-framings. Der var således en 'læring gennem deltagelse' i 
Sjakket, som kunne tage form af relativt langstrakte forløb, men som også kunne tage 
form af relativt hurtige skift i livsperspektiver og omtolkninger af livshistorier.  

Disse sammenfletninger var på ingen måde rent sproglige konstruktioner – fortællinger. 
Deltagerne håndterede objektive forhold mellem handlesammenhænge, når de flettede 
dem meningsfuldt sammen i et muligt livsforløb (sml. Dreier, 1997b). Forhold, som var 
materielt forankret og samfundsmæssigt formidlede. Det drama mellem Jeanette og Tor-
ben, som Henning skildrer i eksemplet ovenfor, fortæller ikke kun et glimt af historien om 
Sjakkets forhold til Ungdomshuset, men også af Jeanettes (se også Nissen, 1996b). For 
Jeanette var Ungdomshuset det miljø, som Sjakket kom til at udgøre en relevant forlæn-
gelse af. Det var ikke i kraft af et vilkårligt retorisk kneb, men reelle kulturelle og ideologi-
ske berøringsflader, samt et langvarigt og målrettet arbejde fra Sjakkets ressourceperso-
ners side, at den mulighed blev skabt. Og det var Jeanettes praktiske livsførelse, der rea-
liserede den. Det gjorde hun bl.a. ved at trække på objektive muligheder og overvinde 
hindringer i forstadskommunens socialforvaltning og sit forhold til sin far. Faderens mildt 
sagt skeptiske forhold til Sjakket var således lige ved at ødelægge det hele.  

Udviklingsperspektivernes praktiske, materielle forankring ligger desuden også i ’krop-
pen’. En livserfaring som gadebarn giver særlige erfaringer og dispositioner, som bety-
der, at ikke en hvilken som helst forbindelse kan etableres mellem f.eks. Ungdomshuset 
og Sjakket. Gadebarnets idiosynkrasi (sml. s. 290) indebærer, at disse forbindelser ofte 
er vanskelige at forstå og i hvert fald kræver andet og mere end den ideologiske overfla-
de, som den Alexandra fremstiller for os, som grundlag: For denne konstruktion af me-
ningsfuldhed udgør kun den – absolut nødvendige – første indfaldsvinkel, hvis videre ud-
vikling fordrer en praktisk substans i alle de sammenhænge, der flettes sammen. 

De meget forskellige baggrunde og livsperspektiver flettedes imidlertid heller ikke sam-
men uden at Sjakket selv havde den fornødne vilje og de fornødne vilkår. At etablere og 
forandre på substansen i sammenfletninger af udviklingsforløb kræver handlekraft. Det 
gælder for så vidt for alle slags udviklingsforløb – de vanskeligste psykosociale proble-
matikker og de mest dybtgående og omfattende kvalificeringsforløb som ressourceper-
son var hvad dette angår ret parallelle. Hvis ikke Sjakkets lokalkulturelle ideologi også 
blev fortættet til organisatorisk handling gennem en samling, og hvis ikke ideologien kun-
ne trække på relevante materielle ressourcer, så ville netværket gå fra hinanden.  

Det kan Malene tale med om. Jeg interviewede Malene i foråret 1995, bl.a. fordi hun må-
ske kunne fortælle mig en del af historien omkring Thorsgade-drengene. Hun var netop 
blevet ansat som medhjælper på legepladsen i Meinungsgade i en (fra legepladsens le-
ders side) bevidst bestræbelse på at knytte netværksforbindelsen mellem de to ’steder’ 
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tættere. Indtil da havde hun været ’frivillig’ i Sjakket, dvs. hun havde deltaget som res-
sourceperson næsten helt fra starten, finansieret på forskellige måder. Hendes arbejde i 
Sjakket var helt umiddelbart afhængigt af denne finansiering, som forudsatte Sjakkets 
anerkendelse som placering i forskellige aktiveringsordninger. Ikke mindst var kontinuite-
ten i hendes deltagelsesbane gennem Sjakket noget langtfra givet, og det betød i sig 
selv, at hun – trods talenter for det – næppe ville kunne rekrutteres som en af de centrale 
ressourcepersoner.  

Malene var ellers en af dem, der illustrerede hvordan Sjakket anvendte og genskabte 
lokalkulturelle ressourcer. Før hun og et par af hendes venner kom ind i Sjakket havde 
hun været dybt involveret i Børnemagt. Hun opfattede også sin deltagelse i Sjakket som 
en ’hjælp som selvhjælp’, skønt hun ikke fandt det relevant at fortælle mig præcist hvor-
dan. Men hendes baggrund gjorde at hun især opfattede Sjakket som en naturlig forlæn-
gelse af sit tidligere engagement i politisk-kulturel forstand og som personligt netværk. 
Sjakket var bl.a. et virkeliggjort alternativ til det autonome miljøs elitære og sekteriske 
tendenser. Selvom Malene her i over 4 år havde været med i Sjakket, så var det også på 
denne livshistoriske og politisk-kulturelle baggrund, at hun havde den kompetence, som 
hun havde som ressourceperson.  

Men trods betydningen af denne livshistoriske baggrund, og selvom Malene nu formentlig 
var på vej videre i retning af en uddannelse som socialarbejder, og med ansættelsen på 
legepladsen tog skridtet ud af Sjakkets umiddelbare lokalkulturelle fællesskab, så var 
organisationen Sjakket som enhed – Sjakkets samling – noget, der betød noget for hen-
de. Hun opfattede Rådgivningsgruppen som lidt af et fremmedelement i Sjakket – ikke på 
grund af deres struktur og arbejdsmåde i sig selv, men på grund af dens kobling til en 
ekstern supervisor. Hun oplevede, at supervisor lidt for ofte blev betragtet som en given 
autoritet – folk havde et religiøst forhold til ham, mente hun. Selve det, at Sjakket i sin 
midte udpegede deltagere som værdige til deltagelse i Rådgivnings- eller Kontaktgrupper 
(som hun selv indgik i), opfattede Malene ikke som problematisk. Det var måske svært at 
tale direkte om, hvem der var og hvem der ikke var værdige til en sådan tillid, men at 
Sjakket som fællesskab dannede ramme om en almen tillidserklæring af denne art var for 
Malene uomgængeligt. Modsigelsen mellem Sjakkets socialpolitiske alternativ og ’hjælp-
som-selvhjælp’ på den ene side, og på den anden side Kontaktgruppernes lukkethed og 
adskillelse mellem hjælp og selvhjælp var for Malene konkret formidlet, dvs. det var no-
get, som Sjakket som konkret fællesskab under konkrete omstændigheder måtte have 
med at gøre. At denne modsigelse fandtes i Sjakket som fast struktur, var således en 
objektivering af Sjakket som bestemt, ideologisk opretholdt fællesskab i sig selv. Og til-
dels endda også for sig selv, på den måde, at tænksomme folk som Malene var aldeles 
ubekymrede over den principielle selvmodsigelse, og i det hele taget vægtede Sjakkets 
konkrete liv og videreførelse højere end et abstrakt princip – vel at mærke samtidig med, 
at Sjakkets konkrete værdi forblev ideologisk bestemt, som (relativ) virkeliggørelse af 
idealer.  

Når problemet med den overdrevne afhængighed af supervisor kunne opstå, så var det 
altså ikke fordi en supervisionsstruktur i sig selv var imod Sjakkets principper, men mere 
fordi Sjakket forsømte at diskutere og videreudvikle sit konkrete arbejde som noget fæl-
les. Det var for Malene også bagggrunden for Sjakkets problemer med rekruttering og 
uddannelse af ressourcepersoner: 

Jeg synes ikke der er vildt mange ressourcerige unge i sådan en mellemgruppe lige for ti-
den. Og jeg synes dem der er, de har ikke rigtig så forbandet meget at lave, egentlig. Hvis 
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du tænker på Camilla, f.eks., som sidder nede i Shoppen, - hvad har hun at lave, hun sidder 
og passer telefon, og et eller andet andet, og hun ku lave en hel masse fede ting 

OK. (…) Men hvordan kan det være – hvorfor? Der er jo masser af ting, der kan laves? Eller 
hvad? 

Ja, men der sker ikke så forfærdeligt meget! 

Hvorfor ikke? 

(Slår ud med armene) 

Men a propos det der med – når man snakker med Søren, ikke -  

Ja (smiler) 

- så kan han line op: Der sker det og det og det – eller rettere: En del af de ting, han snakker 
om, det er jo selvfølgelig noget, han har i gang, og som skal til at vokse og sådan noget – så 
det er noget med at der er åbne muligheder, og det er bare: Der mangler nogle folk, og så-
dan noget, ikke. Der mangler nogle stabile folk til det der Unge på Pladsen, ikke; Lange, han 
viste sig ikke at være så stabil og har problemer, og Finn, han går rundt med Lommepenge-
projektet, - og hva så? Så når man snakker med ham, så er det ikke fordi der mangler ting at 
rive i. Men det er meget forskelligt: Når man så kommer over i Nørrebrogade, f.eks., så er 
det mere: Åh, død stemning, og vi ved ikke hvad vi skal lave 

Ja. Men det er også – jeg ved ikke, men det er måske også fordi – der er ikke sådan et fæl-
les ryk, altså, det er meget enkeltpersoner, der rykker. Så en gang imellem, hver 3., 4. må-
ned, så laver vi et eller andet stort, hvor vi alle sammen rykker sammen 

Nåja, så er det sådan en eller anden festival, eller – 

Jaja, lige præcis. 

Ja? Men øh – hvorfor sætter I jer ikke sammen, og finder ud af hvad I skal gøre? 

Ja…det er vel også fordi vi har nogle forskellige holdninger til, hvad Sjakket har udviklet sig 
til, og er, og…så videre 

Aha? Sådan forskellige linier, der står overfor hinanden, eller hvad? 

Nej, altså mere noget med – jeg synes Sjakket har ændret sig enormt meget, allerede på 
det stykke tid, du har været her, det må du vel også ku bemærke 

Ja – på mange måder – det er jo også blevet meget mere…etableret, eller sådan noget, ik-
ke? 

Ja. Men det er lidt – jeg synes lidt – og det ved jeg godt, det kan Søren hidse sig ekstremt 
meget op over, det må han så gøre, så tosset han vil – jeg synes lidt, den der græsrodsfor-
nemmelse, den er gået fløjten, til fordel for, at alting skal være så enormt tjekket, og – altså 
også, at det er Finn alene, der rykker på Lommepengeprojektet – det er igen det der med, at 
tingene er meget individuelt opdelt.... 

Ja? 

Ja. Jeg ved ikke…Jeg synes bare, før i tiden var der en fornemmelse af, at vi er her sam-
men, og vi prøver at få det her sted til at køre sammen, - nu er det lidt blevet sådan: Vi er 
her allesammen, men det – ressourcepersonerne skal løbe rundt og lave aktiviteter, og så 
sidder der nogle målgrupper i hjørnet og ved egentlig ikke rigtigt om de gider eller ej, og – 
jeg ved ikke, der mangler en eller anden gejst, eller – eller en eller anden fornemmelse af, at 
– jeg ved det ikke. Det er sådan mange småting, jeg synes man kan se det på. Hele stem-
ningen. (…) 
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Jeg kan også huske, for ikke så længe tiden, til et Fællesmøde, jeg tror ikke du var der – så 
kommer Anette Bülow op, og så siger hun: Vi har fået en bod ude til NGO156, og nu skal vi 
have folk til at stå i den, og hurra hurra, ikke. Og hvor jeg har det sådan, jeg gider ikke del-
tage i det der NGO! At tage sådan en diskussion – den bliver ikke taget. Så siger jeg: Ja-
men, hvad nu hvis der ikke er nogen, der har lyst til at tage derud, altså, hvem siger overho-
vedet vi skal deltage i NGO, og så siger Simon: Jamen folk må jo selv vurdere om de vil ta-
ge derud eller ej. Og så mener jeg, at der mangler vi bare en helt principiel diskussion: Sy-
nes vi det der NGO, det er en god ting for os at deltage i – det bliver bare sådan noget: Jah, 
juhu, det vil vi gerne, ikke. Fordi at det er der nogle folk, der synes vi gerne vil! (…)  

I det hele taget bliver der jo ikke diskuteret en brik lige for tiden, altså. Jeg kan ikke huske 
hvornår vi sidst har haft en overordnet diskussion om Sjakket. 

Når Sjakket forsømte sine diskussioner, så gik det ud over Sjakkets enhed som organisa-
tion. Så mangler sanktioneringen af, om en aktivitet er en aktivitet for Sjakket eller ej.  
Det kom også til udtryk i Sjakkets spredning på Nørrebro. Efter Malenes (og flere andres) 
opfattelse var der begyndt at ske det, at de nye projekter var enkeltpersoners projekter, 
og ikke så meget Sjakkets. I spredningen på Indre Nørrebro var aktiviteternes anerken-
delse som noget, der hørte Sjakket til, ikke så væsentlig. Her var Sjakket kun én aktør 
blandt mange i et lokalt netværk, og det var de individuelle ressourcepersoner (fremfor alt 
Søren Magnussen), der var i centrum som uundværlige tovholdere. Det var ikke kun med 
til at gøre Sjakket som samlet organisation mere sløret, men det gjorde også udviklings-
perspektiverne i en ’intern’ deltagelsesbane mindre oplagte for ressourcepersoner fra 
’mellemgruppen’ som Malene. Spredningen kunne således måske betyde en rekruttering 
af flere potentielle deltagere, også ressourcepersoner, i de enkelte projekter og samar-
bejdsrelationer, men gik til gengæld ud over den mere langsigtede uddannelse af res-
sourcepersoner gennem deltagelse i Sjakket, fordi de dybere niveauer af ideologisk re-
kruttering, som forudsatte at Sjakket holdt sammen på sin identitet og derudfra anvendte 
og reproducerede ressourcer, blev ladt i stikken.  

Os og dem 

Produktionen af 'frivillige' ressourcepersoner i og for den lokalkulturelle organisation kræ-
ver samling og handlekraft. Det kræver, at det sociale arbejde er den lokalkulturelle orga-
nisations eget, som ikke er bundet af de 'funktioner' som ser ud til at skulle udføres, når 
man anskuer tingene fra et etableret velfærdsstatsligt perspektiv. Og det kræver en lokal 
magt, som igen kun kan opretholdes i et stadig balancegang mellem på den ene side de 
hvervningsprocesser, der skaffer råderummet, og på den anden side lokalkulturens ob-
jektivering i og for sig, som fastholder hvad det skal bruges til. Mens Søren Magnussen 
sikrede Sjakkets uafhængighed ved at give den offensive forhandlingslinie overfor Soci-
aldirektoratet substans gennem Sjakkets spredning på Indre Nørrebro, så oplevede Ma-
lene og andre hvordan Sjakket i den samme proces gradvist mistede fornemmelsen for 
sig selv.  

Det måske lidt nedslående i denne analyse kommer af, at balancegangen er et udtryk for 
mit fokus på den lokalkulturelle organisations opretholdelse og uafhængighed. Men dette 
fokus er utilstrækkeligt. I realiteten er det nødvendigt at tilføje et blik for lokalkulturens og 
organisationens udvikling og for, hvordan den ikke blot holder sig fri af velfærdsstatens 
funktioner, men også bidrager til at forandre dem. 
                                            
156 NGO-forum ved Det Sociale Topmøde i Bellacentret, foråret 1995 
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Disse problemstillinger vil jeg behandle lidt mere i det næste kapitel. 

 

 



 

4.6. Partnerskab 
Projekt Gadebørn var organisatorisk indrettet som to partnerskaber mellem Københavns 
Kommune og hhv. (den private organisation) Kristelig Forening for bistand til Børn og 
Unge (KFBU) og (den frivillige organisation) Foreningen Sjakket – hvis udviklingsarbejde 
blev koordineret i en fælles Styregruppe. Dette kapitel analyserer Projekt Gadebørns er-
faringer med partnerskabsorganisering. 

’Partnerskab’ er et mangesidet modeord – tænk f.eks. på registreret partnerskab, part-
nerskab for fred eller Partnership for a Drug-Free America. I den sociale sektor er det i 
nogle udgaver blot et positivt synonym for samarbejde, med associationer til det private 
erhvervsliv. Ofte anvendes ordet i forbindelse med forsøg med 'virksomhedernes sociale 
medansvar', men det anslår også en metaforik, hvor socialt arbejde mere eller mindre 
bevidst afbildes som en målrationel produktion, der kan og bør moderniseres. I industrien 
bruges partnerskaber ofte i forbindelse med en rationaliseringsstrategi kaldet 'outsour-
cing'. I modsætning til de mere traditionelle bestræbelser på at søge kontrol med en pro-
duktionslinie ved at opkøbe underleverandører eller kunder, drejer det sig her om at udli-
citere virksomhedens sekundære aktiviteter til specialister. Rationaliseringsgevinsten for-
udsætter da til gengæld et tæt samarbejde om at optimere den samlede produktionslinie, 
og dette samarbejde kaldes partnerskab.  

Selvom partnerskaber indenfor socialt arbejde givetvis kan opfattes efter dette mønster, 
og dette sikkert er en af grundene til princippets politiske gennemslagskraft, så rummer 
det meget andet og mere end den beskrevne formelle rationaliserings- og udliciterings-
strategi. Partnerskabsorganiseringen er en hjørnesten i moderne socialpolitik. I den 
forenes vigtige indholdsmæssige strategier: Decentraliseringen med lokal kvalitetsstyring, 
det aktive samfund med ansvarliggørelse af aktører udenfor staten, og i nogen grad bru-
gerorienteringen. I partnerskabstanken kan man desuden se perspektivet om en funda-
mental omorganisering af velfærdsstaten – fra et centralistisk byrokrati til en eller anden 
variant af et associativt demokrati.  

Projekt Gadebørns partnerskaber rummede reelt hverken 'outsourcing', målrationel opti-
mering eller inddragelse af det private erhvervsliv. Ganske vist udfoldede de kommunale 
embedsfolk ofte en retorik om, at KFBU og Sjakket var en slags 'specialister' på deres 
felter, som det var 'hensigtsmæssigt' at overlade hhv. Tjek-Punkts regnskabsføring og 
mobiliseringen af de unge på Nørrebro til – men der var aldrig tale om nogen kvantitativ 
præcisering af ydelser og kvalitetsstandarder overfor omkostninger fra det offentliges 
side. Og ganske vist var der tale om samarbejde mellem kommunen og to ikke-offentlige 
organisationer – men ingen af de to 'private' partnere var kommercielt drevne service- 
eller produktionsvirksomheder hvis forhold til det offentlige havde karakter af en handel. 
Derfor kan Projekt Gadebørn ikke give erfaringer med udlicitering. Udlicitering af offentli-
ge arbejder til private, kommercielt drevne firmaer indebærer en modsigelse mellem de 
fastlagte kvalitetsstandarder, som er nødvendige givet organisationernes væsensforskel-
lige målsætninger (til forskel fra de fælles mål om økonomisk optimering, som kendeteg-
ner industrielle partnerskaber), og partnerskabets smidige og tillidsfulde samarbejdsfor-
hold. I Projekt Gadebørn var der ingen sådan nødvendighed af en fastlagt kvalitetsstan-
dard. 
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I stedet kan Projekt Gadebørns erfaringer med partnerskaber måske derfor bruges til at 
give mere substans til alternativer til udlicitering som organisatorisk model for kvalitetsud-
vikling, lokal ansvarliggørelse og brugerorientering. 

Ser vi således bort fra udliciteringsforholdet – samarbejdet mellem offentligt og privat, 
samt standardiseret kvalitetsmåling – så prægede selve idealet om optimering af en hel-
hedsmæssigt betragtet 'produktionslinie' gennem et tæt og fleksibelt samarbejde mellem 
selvstændige organisationer i høj grad Projekt Gadebørn, i form af princippet om at 'der 
er ingen, der ikke har ansvar' og helhedssynet. I kapitel 4.4.4. er erfaringerne med denne 
organisationsform diskuteret indgående, og i dette kapitel vil nogle af de almene organi-
satoriske konsekvenser af disse erfaringer blive draget.  

Generelt vil jeg i dette kapitel lægge vægten på forbindelserne mellem de indholdsmæs-
sige/pædagogiske og de organisatoriske problemstillinger. Dels fordi det er her, de mest 
interessante af Projekt Gadebørns erfaringer ligger, dels fordi den øvrige universitetsba-
serede evaluering af Storbypuljen har sociologisk og organisationsteoretisk tyngde. De 
konkrete historier om de skiftende samarbejdsforhold mellem aktørerne i styringen af 
Projekt Gadebørn, samt deres baggrunde i de respektive organisationers interne forhold 
m.v., har jeg, efter en kort introduktion, valgt at nedtone. De er kort omtalt i kapitel 3 og 
vil i øvrigt kun blive nødtørftigt henvist til her. 

Partnerskab som fleksibilisering og form for kvalitetsudvikling 

I løbet af 1995 havde samarbejdsforholdene i Projekt Gadebørn i det store hele fundet 
deres form. Sjakket bevarede en rest af uforudsigelighed hele vejen igennem, men den 
havde Socialdirektoratet lært at leve med. Fra den tid og frem havde de involverede par-
ter næsten kun lovord for hinanden. Man udvekslede ord som 'åbenhed', 'tillid', 'professi-
onel' og 'indholdsorienteret'. I individuelle interviews sagde deltagerne stort set det sam-
me som de sagde til hinanden. 

Det var ikke tilfældet i efteråret 1993, da Projekt Gadebørns samarbejdsforhold begyndte 
og endnu ikke var institutionaliseret. Da udfoldedes nemlig ikke blot den forventelige 
gensidige skepsis og agtpågivenhed, men også en slags kamp om partnerskabsprincip-
pet. En anekdotisk illustration kan være en i øvrigt betydningsløs episode ved Tjek-
Punkts åbningsdag. Formanden ville udsende pressemeddelelser og invitationer til pro-
minente gæster – herunder den københavnske socialborgmester. Men Socialdirekto-
ratets repræsentanter var grundigt socialiseret i embedsapparatets hierarki. Man sender 
aldrig noget til den politiske top udenom sine foresatte. Brevet blev stoppet. Først efter 
ophedede principielle diskussioner blev det siden fastslået, at Tjek-Punkt som selvejende 
partnerskab naturligvis kunne henvende sig direkte til hvem som helst.  

De involverede aktørers tilvænningsproblemer ved begyndelsen er uinteressante. Det 
interessante er implikationerne af et partnerskab på den ene partners nåde. Når episoder 
som denne kunne opstå, så hang det nemlig sammen med, at partnerskabet, især om-
kring Tjek-Punkt, bar præg af et meget skævt styrkeforhold mellem partnerne. Så skævt, 
at den ene partner, og dermed partnerskabet i det hele taget, fra tid til anden simpelthen 
blev glemt. Givet Storbypuljens krav om partnerskaber var KFBU en relevant samar-
bejdspartner for Københavns Kommune i skikkelse af kredsen omkring Tjek-Punkts dan-
nelse. Men på dette grundlag var intet udover en formalitet givet. Hen til over midten af 
projektperioden var der stadig embedsfolk i Socialdirektoratet, som mente at hele Tjek-
Punkts organisatoriske form var midlertidig og forbundet med projektformen; efter pro-
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jektperioden skulle Tjek-Punkt således, såfremt det viste sig at være brugbart, ind-
lemmes som en institution ligesom alle de øvrige kommunale institutioner. Ikke mindst 
fordi KFBU fastholdt som præmis, at de ikke medfinansierede. Med det perspektiv var 
det ikke mærkeligt, at Tjek-Punkt (v. lederen Flemming Pedersen) som selvstændig or-
ganisation orienterede sig kraftigt mod sit kommunale bagland, eller at embedsfolkene 
opfattede Tjek-Punkt som stort set 'deres eget'. Dertil bidrog også Tjek-Punkts ret entydi-
ge faglige baggrund i Døgnkontaktens udviklingsarbejde.  

KFBU kunne naturligvis opløse partnerskabet hvis de blev sat helt udenfor indflydelse – 
selvom samarbejdet om Tjek-Punkt selvfølgelig også var underlagt bredere strategiske 
hensyn til samarbejdet mellem organisationerne. Kommunen var på den måde bundet af 
KFBU's i-sidste-instans-vetoret. Men det forklarer ikke – ligeså lidt som Kommunens (sik-
kert velunderbyggede) høflighedsfraser om KFBU's professionalisme som regnskabsfø-
rer – hvorfor billedet gradvist vendte, således at partnerskabet fortsatte også efter pro-
jektperioden, og stadig uden KFBU’s medfinansiering. 

For at forstå det, må vi se på, hvordan partnerskabet taget for sig selv kan have betyd-
ning som styringsform. Det kan det, fordi netop i kraft af forhandlingsforholdet mellem 
partnerne kan der etableres en lokalt selvstyrende, fleksibel enhed, som ikke er bundet 
af eller danner præcedens for nogen af partnernes interne organisatoriske forhold, og 
heller ikke af de fastlagte standarder og opgavefordelinger, som kendetegner vareforhold 
(entreprise). Partnerskabet er mere fleksibelt end både institutioner (eller afdelinger) un-
der en stor organisation (offentlig eller ej) og selvejende institutioner, som er fritstående 
og må finansieres gennem driftsoverenskomster eller entrepriseaftaler, fordi de kombine-
rer den selvejende enheds organisatoriske autonomi med den store organisations res-
sourcer og handlekraft – forudsat, at partnerne investerer den fornødne beslutningskom-
petence i styringen. Partnerskabet er organisatorisk set et princip om 'den permanente 
revolution', i den forstand, at den særlige bevågenhed og undtagelsesberedskab, som 
bliver nyetablerede institutioner til del, før driftsoverenskomst, entreprise eller kompeten-
cefordeling fryser fast, forsøges gjort til blivende styreform, og det stiller krav til beslut-
ningskompetencen. Uden den fornødne kompetence (samt selvfølgelig viljen til at bruge 
den) degenererer den permanente omstilling til rent formelle omstruktureringer. 

I Tjek-Punkts bestyrelse var Kommunen repræsenteret på relativt højt niveau. Da man 
først havde lært at udnytte styrkerne i partnerskabsformen viste bestyrelsen sig at være 
et værdifuldt redskab i Tjek-Punkts løbende organisatoriske og indholdsmæssige profil 
og omstillinger. Sådanne omstillinger griber nemlig ind i hele netværket af organisationer 
i 'det sociale system'. En konflikt som den jeg beskrev ovenfor i kapitel 4.4, s. 368 ff., 
hvor der står en hård kamp om at repræsentere et adækvat helhedssyn, ville uden Tjek-
Punkts partnerskab alt for hurtigt finde en løsning: Var Tjek-Punkt en kommunal institu-
tion, ville en formel kompetencefordeling lægge låg på konflikten; var Tjek-Punkt blot 
selvejende på evt. entreprisebasis, ville samarbejdet simpelthen blive indstillet. Med Tjek-
Punkts partnerskab var der derimod både mulighed for at definere målgruppe og ar-
bejdsopgaver selvstændigt, og at stille krav til det etablerede sociale system – m.a.o. en 
særdeles relevant organisatorisk formel for den kvalitetsudvikling, som var Tjek-Punkts 
formål.   

I første række var partnerskabsformen derved med til at muliggøre den organisatoriske 
responsivitet og socialpolitiske 'opportunisme', som kendetegnede begge Projekt Gade-
børns projekter og gav substans til den dialogiske pædagogik. Det skal naturligvis ikke 
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forstås sådan, at bestyrelserne eller partnerne (generelt) blev inddraget direkte i enkelt-
sager eller konstant måtte sanktionere beslutninger om dem. Det, partnerskaberne i form 
af bestyrelserne sanktionerede, var en særdeles fleksibel og sagsorienteret styring af 
projekterne (for Tjek-Punkts vedkommende kan man kalde det et 'adhocrasi', se s. 106 
ff.) – hvilket først blev realiseret gennem bestyrelsernes de facto henholdende arbejds-
måde, siden ved en mere konkret og udfoldet indholdsorientering – samt en opbakning 
og opfølgning i de tilfælde, hvor responsiviteten overfor brugerne førte til konflikter af 
administrativ, samarbejdsmæssig eller politisk art.  

Opretholdelsen af en bevidsthed hos de enkelte deltagere – og i denne sammenhæng 
må vi sige: Ikke kun i Sjakket, hvor det var oplagt, men også i Tjek-Punkt – om, at næ-
sten enhver given standard var åben for forhandling, og at denne åbenhed i sig selv var 
en væsentlig del af projekternes eksistensberettigelse, var afgørende for den dialogiske 
pædagogik. Det krævede ikke blot åbensindede medarbejdere og ledere, men også det 
løbende arbejde med nydefinering af projekternes identitet og indplacering i det samlede 
sociale system, som kunne give en generel fornemmelse af åbne muligheder. 

KooMis-forummet kan også nævnes som en form for partnerskabsorganisering (se kapi-
tel 3.5.3). Forummet kan næppe fremvises som eksemplarisk for sin handlekraft og flek-
sibilitet, men det var også i sit perspektiv – om at koordinere hele den københavnske so-
ciale indsats overfor unge misbrugere – væsentligt større og mere ambitiøst end Projekt 
Gadebørn. Forhandlingsforholdene var samtidig langt mere komplekse – med flere part-
nere – og hæmmet af, at forummet udgjorde et supplement til de egentlige beslutnings-
processer omkring behandlingssystemets udvikling og omkring de enkelte institutioners 
virke, som var forlagt andetsteds. Betragter vi imidlertid forummet med mindre ambitiøse 
briller, altså uden perspektivet om en egentlig organisatorisk realisering af en helheds-
mæssig indsats, så kan det ses som et forsøg på at tilføre det københavnske behand-
lingssystems temmelig usikre samarbejdsforhold (vedr. unge misbrugere) en indholdsori-
entering. Systemet var præget af usikkerhed efter at det fra starten af 1994 blev omstruk-
tureret, så det blev mere decentralt styret, og samarbejdsforholdene mellem kommunale 
og selvejende institutioner overgik fra driftsoverenskomst til entreprise. Da den øgede 
decentrale selvstændighed imidlertid ikke fulgtes med en klarhed over den enkelte insti-
tutions (bevillingsmæssige) ledelsesvilkår, som følge af områdets voldsomme faglige og 
ideologiske turbulens, var der stærkt behov for kanaler til indholdsmæssig dialog. Adskil-
lelsen mellem den indholdsmæssige dialog og den egentlige styringsproces var således 
indbygget fra starten og satte de betingelser, hvorunder KooMis kom til at fremstå så fru-
strerende afmægtigt. 

KooMis var et eksempel på, hvordan de abstrakte målgrupper udgjorde en særdeles 
håndfast barriere for udvikling af det konkrete (sam-)arbejde. Derfor var KooMis' bestræ-
belse på at introducere et brugerperspektiv også særligt belastet af en adskillelse mellem 
brugerrepræsentationens formelle og reelle side: De unge, der var egentlige 'brugere', 
var allerede i sagens natur kategoriseret på en måde, der gjorde deres perspektiv alt for 
snævert i forhold til forummets udviklingsbestræbelser. En formel brugerinddragelse ville 
forudsætte en fast kategori af brugere, mens en reel lydhørhed overfor unges forhold til 
rusmidler og behov for hjælp så ud til tværtimod at forudsætte en stadig problematisering 
og bevægelse af brugerkategorien. Jeg skal nedenfor diskutere hele spørgsmålet om 
mekanismer for brugerinddragelse i partnerskabsorganisering – men uanset mekanismer 
er det afgørende, hvordan der organisatorisk skabes mulighed for en indholdsmæssig 
responsivitet. 
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Ad-hoc-institutionens princip 

For at realisere den responsive og 'opportunistiske' arbejdsmåde er fleksibilitet og ledel-
sesmæssige beføjelser absolut nødvendige, men fra et vist punkt ikke tilstrækkelige, for-
udsætninger. Det centrale er det indholdsmæssige – at orienteringen mod konkrete mål-
grupper muliggøres organisatorisk. Og her var der forskel mellem de to projekter. Trods 
Tjek-Punkts i øvrigt forbilledlige organisatoriske fleksibilitet er det især Sjakkets Aktivitets-
center, der kan bruges som eksempel på, hvordan partnerskabet kan udgøre den organi-
satoriske form for arbejdet med konkrete målgrupper. Det skyldes to forhold. 

Dels er det fordi Sjakkets Aktivitetscenter ikke som Tjek-Punkt var bundet til at udføre sit 
arbejde gennem en given organisation. Hvor Tjek-Punkts partnerskab var en overbygning 
på en institution, så var Sjakkets Aktivitetscenter et samarbejdsforhold, hvor den givne 
'udførende' organisation kun var én part, og hvor der til stadighed kunne dannes nye or-
ganiserede aktiviteter, såvel indenfor som udenfor dets egne rammer. Sagt på en anden 
måde udgjorde Sjakkets Aktivitetscenter et netværksknudepunkt, hvori der løbende kun-
ne knopskydes nye projekter, uden at det automatisk indebar en overførsel af ressourcer 
og kompetence fra systemet til en given organisation, og dermed en forrykkelse af magt-
balancerne mellem givne aktører i systemet. De relevante aktører kunne selv have 'akti-
er' i de nye knopskudte projekter og behøvede ikke pr. definition blokere for dem. Det 
muliggjorde igen, at indsatser kunne styres 'opportunistisk', så der kunne tilføres ressour-
cer og interessenter hvor relevante projekter tiltrak brugere og deres sociale problemer. 

Dels var Sjakket ikke blot 'udførende organisation' for Sjakkets Aktivitetscenter, men og-
så en direkte repræsentation af arbejdsindholdet, i kraft af selvhjælpsforholdet og lyst-
princippet. Hvad Sjakket kunne/ville mobilisere sine deltagere til, var hvad man kunne/ 
ville mobilisere de unge til. Sjakkets brugerflade og organisation var ét og det samme, 
ikke 100%, men i tilstrækkelig grad til, at en responsivitet var indbygget allerede i en gi-
ven aktivitets eller et givent delprojekts tilsynekomst i Sjakket.  

Tilsammen kan vi kalde disse to forhold – knopskydningsprincippet og identiteten mellem 
organisation og brugerflade – når de føres ud i deres konsekvens, for designet for ad-
hoc-institutioner157. Denne betegnelse skal udtrykke, at ad-hoc-karakteren gælder hele 
institutionen, og ikke blot dens enkelte aktiviteter eller tiltag. I stedet for, altså, at betragte 
projektet som en blivende organisation, der har et flow af deltagere (medarbejdere og 
brugere), og som evt. indretter sig efter ad-hoc-opgaver organisatorisk (som et 'adhocra-
si') så er projekterne fra start til slut bundet til en bestemt gruppe unge og en bestemt, 
tid- og stedbunden konstellation af øvrige aktører. M.a.o. er institutionen  – dvs. den pæ-
dagogiske aktivitets organisatoriske udformning – frisat fuldstændig til opportunistiske 
hvervningsprocesser. 

Det forudsætter en partnerskabsorganisering, hvor begge /alle parter kan leve med, at de 
konkrete projekter ikke nødvendigvis kan og skal leve, hvor forhandlingsforholdet m.a.o. 
er en konstant aktuel realitet og aldrig fastfryses helt. Ad-hoc-institutionen kan ikke selv 
være optaget af egen overlevelse, men forudsætter så meget desto mere, at de delta-
gende partnere har (og gives vilkår til at have) en egen vilje, dvs. ikke blot overlevelse, 
men også mulighed for at forfølge strategiske målsætninger udover selve overlevelsen.  
                                            
157 Krakilske sociologer, især med baggrund i interaktionisme, vil måske mene, at termen her er selvmod-
sigende: En institution er for dem en struktur af gentagne handlinger. Så meget desto værre for interaktion-
ismens forsøg på at erstatte materiel forankring med rutinens træghed. 
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Den tilsyneladende paradoksale konsekvens er, at det offentliges tillidsfulde samarbejde 
med – eller engagerede og ligeværdige kampforhold til – relativt blivende og selv-
stændige brugerorganiseringer er forudsætningen for ad-hoc-institutioner. I Sjakkets Akti-
vitetscenter betød de politiske styrkeforhold – langt mere end i Tjek-Punkt – en reel for-
handlingssituation, som tvang partnerne til gensidig anerkendelse og siden et tillidsfor-
hold. Sjakkets organisatoriske og pædagogiske selvstændighed var grundlaget for den 
proces, der er beskrevet i kapitel 3.4.4, hvor der på én gang skete en spredning af Sjak-
ket og en nyudvikling af sociale projekter på Indre Nørrebro.  

Konkret var det Sjakkets strategi i forhandlingerne om Sjakkets Aktivitetscenter fra star-
ten af at formulere indsatsbehov og projektmuligheder med direkte henvisning til konkre-
te ungdomsgrupper og aktiviteter. I første omgang søgte Sjakket at argumentere for en 
udvidelse af bevillingen til selve Sjakkets Aktivitetscenter. Dels som en fortsættelse af 
den offensive forhandlingslinie overfor Kommunen, som havde vist sig virkningsfuld, dels 
som følge af Sjakkets indbyggede vanskeligheder med at prioritere ressourcer, altså for 
at undgå at tage konsekvensen af knappe ressourcer og blive til en målrationel organisa-
tion. Det mødte imidlertid en blank afvisning. Efter Socialdirektoratets opfattelse var det 
opgaven i Sjakkets Aktivitetscenters forhandlinger at sanktionere stadige ændringer af 
Sjakkets (gennem Projekt Gadebørn finansierede) aktiviteter indenfor den givne økono-
miske ramme.  

I denne situation (forår 1994) stod de to parter temmelig stejlt overfor hinanden: Skulle 
Sjakket hugge sig ukontrollabelt ind på Kommunens øvrige prioriteringer, eller skulle 
Kommunen opnå egentlig kontrol med Sjakkets aktiviteter? Ingen af de to muligheder var 
realistiske eller ønskværdige. Sjakkets interne diskussioner rummede en højspændt op-
mærksomhed på faren for, at den organisatoriske og pædagogiske autonomi ville gå tabt 
som følge af den økonomisk særdeles mærkbare afhængighed af Kommunen, og kun 
gennem en stadig politisk pression kunne den fare afbødes. Socialdirektoratets repræ-
sentanter var, på den anden side, dels eksplicit bekymrede for kontroltabet over 'foran-
staltningsbehovet', dels opmærksomme på faren for, at Sjakket ville miste sin energi og 
dermed potentiale som lokal udviklingsdrivkraft, hvis det 'fik for mange penge'. 

Når udgangen af denne hårdknude blev den beskrevne opblødning og efterfølgende rea-
lisering (i hvert fald delvist) af ad-hoc-institutionens princip, så skyldes det for det første 
muliggørende træk ved begge de to partnere. Socialdirektoratet havde behov for flere 
lokale samarbejdspartnere for at igangsætte et lokalt udviklingsarbejde uden at løbe sur i 
de komplicerede forhold mellem hierarki og decentralisering i samarbedjsforholdet til de 
lokale socialcentre; og Sjakkets spredning/samling-dynamik rummede i sig selv en ten-
dens henimod knopskydninger. For det andet skyldtes det måden, hvorpå Sjakkets Akti-
vitetscenter (dels tilfældigt, dels bevidst) var i stand til at indoptage en ret bred vifte af 
reelle interessenter, defineret på flere forskellige måder, i sine forhandlingsprocesser. 
F.eks. betød formanden Jesper Langebæks placering som Medborgerhusets formand, 
medlem af Borgerrepræsentationen og senere, ved Bydelsrådsvalget i 1996, hans kåring 
som 'Kongen af Nørrebro', dels kort vej til en række væsentlige lokale netværksforbindel-
ser, dels en politisk styrke, der – ligesom Oscar Plougmanns bestyrelsespost som re-
præsentant for Kirkens Korshær, men uofficielt også som embedsmand i Socialministeri-
et – influerede på baglandet for de kommunale repræsentanter. Jens Ahm blev inddra-
get, dels som repræsentant for Socialcenteret Blågård, men dels også som ungemedar-
bejder med egne berøringsflader til Socialdirektoratets fora for lokale ungemedarbejdere, 
samt, uofficielt, også som en person, der allerede for længst havde vækket tillid hos Sjak-



 

Projekt Gadebørn                                                                                         429 

Mål og midler 

ket og dets netværk. Lone Clausen kunne repræsentere en direkte samarbejdspartner 
(nemlig revalideringsprojektet Bruger-Service), men også en socialrådgiver-faglighed, 
samt til en vis grad – sammen med Klaus Henriksen – det lokale projektmiljø. Det omfat-
tende sammenfald af 'kasketter', som også indebar et væld af konstellationer af samar-
bejdsforhold lige udenfor selve bestyrelsen, betød at man sjældent forhandlede på uflek-
sible mandater, samt at mulighederne for ad-hoc-konstruktioner blev øget, fordi de så at 
sige allerede med bestyrelsen ofte havde de fleste relevante aktører hvervet. 

Imidlertid kan man spørge, om brugerne nu også egentlig var med. Overfor hele argu-
mentationen om ad-hoc-institutioner kunne man indvende, at selve projekternes ad-hoc-
karakter som skræddersyede til konkrete brugere nok forudsætter en løbende dialog med 
disse brugere (og et bagland, der gør den mulig) men ikke nødvendigvis en egentlig iden-
titet mellem organisation og brugerflade, og ejheller nødvendigvis en brugerorganisation 
som den ene partner i deres styring. Hvilken rolle spillede det m.a.o., at Sjakket rumme-
de en selvhjælpsdimension og dermed repræsenterede brugere?  

Exit, voice og interpellation 

Det svar på dette spørgsmål, som jeg allerede har givet i kapitel 3.4, er i store træk det 
følgende. I Sjakkets Aktivitetscenters konkrete forløb var Sjakkets styrkeposition overfor 
Kommunen, også indirekte i kraft af dets netværksalliancer, afhængigt af dets anerken-
delse som repræsentation af (nogle af) de unge. Sjakkets repræsentanter i bestyrelsen 
kom ikke ud for som 'ledelse' at skulle implementere en bestyrelsesbeslutning og derved 
repræsentere Sjakkets Aktivitetscenter overfor medarbejdere og brugere. Sjakkets egne 
beslutninger var pædagogisk set ikke hypoteser, intentioner og metoder, men umiddelba-
re realiteter. Det indebærer, at responsiviteten overfor brugerne og den magtbasis, som 
gjorde partnerskabets forhandlinger reelle, var ét og det samme. Derved blev det undgå-
et, at partnerskabsorganiseringen udartede til en af de lidet handlekraftige 'koordinerin-
ger' mellem institutioner, hvor det, at alle hver for sig taler udfra hvad de opfatter som en 
dialog med brugerne, på ingen måde garanterer at det samlede resultat kan blive re-
sponsivt. 

Dette svar på spørgsmålet forudsætter imidlertid, at Sjakket faktisk, som partner og som 
operativ organisation, ikke blot repræsenterede, men også var brugerne – i relevant ud-
strækning. I spektret mellem 'identitet' og 'repræsentation' er der en problematik, som er 
væsentlig for spørgsmålet om brugerinddragelse og responsivitet i partnerskabsorganise-
ret socialt arbejde. Det er en fundamental kendsgerning i ethvert demokrati, at repræsen-
tation af interesser rummer en forvrængning af dem, fordi de udtrykkes ind i det politiske 
systems egen logik, og selv nokså direkte repræsentation er stadig repræsentation158. 
Uanset hvem der sad til møde i Medborgerhusets lokaler på Sjakkets vegne, så var de 
repræsentanter. At der fra tid til anden sad målgruppeunge med om bordet som f.eks. 
referenter, der også blandede sig i diskussionerne, var nok symbolsk betydningsfuldt, 
men det indebar ikke at repræsentationsproblemet var irrelevant. Lad os derfor gå lidt 
nærmere ind i spørgsmålet om hvordan brugerinddragelsen så ud i Sjakket og i Sjakkets 
Aktivitetscenter.  

                                            
158 Iflg. Mayo (1997) bliver community partnerships i England ofte organiseret efter en ‘Godfather’ model: De 
stærke interessenter i lokalsamfundet, som er nemme at kontakte og under alle omstændigheder nødven-
dige at tage i ed, ‘repræsenterer’ et stærkt konfliktfyldt lokalsamfund. 
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Udfra en almen betragtning fremhæver nogle (se f.eks. Højrup & Jensen, 1993, Hirst, 
1993) kombinationen af to mekanismer i brugerindflydelse, som i organisationssociologi-
en kaldes voice og exit (Ahrne, 1990). Højrup & Jensen taler om 'det demokratiske dob-
beltgreb'. Voice er brugernes direkte repræsentation i organisationernes ledelse, og exit 
er brugerens frie valg af organisation. Hver for sig er både markedsmekanismen og det 
repræsentative demokrati belastet af svagheder i forhold til en intention om brugerindfly-
delse, som kombinationen antages at kunne overvinde igennem en demokratisk lære-
proces, der udfolder sig i en vekselvirkning mellem at brugerne øver indflydelse gennem 
efterspørgsel og repræsentation.  

Hirsts (1993) vision om et associativt demokrati kan være et billede på partnerskabsor-
ganiseringen trukket ud i sin konsekvens som velfærdsstatslig organiseringsform. Staten 
er i dette perspektiv stærkt formindsket. Udover ’natvægterstatens’ opgaver skal den blot 
(forenklet beskrevet) fordele midler til associationer, der udfører velfærdsstatens nuvæ-
rende opgaver. Det gør den ved at sikre, at alle organisationer muliggør voice og exit – 
altså gennem lovgivning og kontrol håndhæve individets ret til frit at vælge service-
udbyder, samt at ydelserne styres gennem repræsentation af alle relevante interessen-
ter. De skatter, som inddrives udfra almene politiske målsætninger, fordeles så til de as-
sociationer, som borgerne vælger. Denne organisationsform kan iflg. Hirst – som trækker 
på en politisk-filosofisk tradition der går tilbage til Proudhon midt i 1800-tallet – gøre sig 
gældende næsten overalt i samfundet, i kraft af sine både demokratiske og økonomiske 
fordele. 

Som bekendt eksperimenteres der efterhånden bredt, om end tøvende, indenfor den of-
fentlige sektor, både med brugerbestyrelser og med frit institutionsvalg, og der viser sig 
forskellige slags hindringer, særligt sådanne, som har en tæt sammenhæng med indhol-
det i de respektive offentlige ydelser. Sætter vi den formelle brugerindflydelse i forhold til 
indholdet særligt i Projekt Gadebørn, kan vi udfra det foregående pege på en række mo-
difikationer af idealet om det 'demokratiske dobbeltgreb' og dermed også spørgsmål til 
visionen om et associativt demokrati. 

1. Responsiviteten overfor de konkrete brugere i den konkrete praksis har en lang række 
forudsætninger, der ikke uden videre kan tilvejebringes blot med en bestemt sty-
ringsmetode, men som også stiller krav om, at alle de elementer, som praksis er 
sammensat af, kan bevæges (inkl. målgruppebegreber). 

2. Brugerorienteringen indebærer ikke, at de unges præmisser står alene i styringen af 
det sociale arbejde. Tværtimod må en responsiv organisering af et socialt arbejde 
som Projekt Gadebørns nødvendigvis indeholde en form for repræsentation af en 
lang række andre aktører, hvilket rejser spørgsmålet om deres indbyrdes (magt-) for-
hold. 

Disse to hindringer er taget for sig selv kun præciseringer af indholdet i begrebet om det 
demokratiske dobbeltgreb og associativt demokrati. Det forudsættes, at der igangsættes 
lokale læreprocesser, som rummer mulighed for kvalitetsudvikling i den mest omfattende 
forstand. Hos Hirst er også fælles udviklingsfonde medtænkt, som gør det muligt at lø-
bende lancere nye 'associationer', sådan at man ikke med den demokratiske forankring 
også er dømt til konservatisme. Og det forhold, at demokratisering forudsætter repræ-
sentation af andre aktører end brugerne, behøver heller ikke give anledning til problemer, 
blot brugerne er repræsenteret tilstrækkeligt til, at brugerinteresser får en egen, betyd-
ningsfuld 'stemme' i styringen.  
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Vanskeligere er det nok med de følgende problemer: 

3. Projekt Gadebørns brugere lod sig ikke uden videre repræsentere, fordi de ikke blot 
af tilfældige praktiske grunde, men med nødvendighed var udenfor det etablerede sy-
stems rationalitet – det var faktisk det, der var Projekt Gadebørns eksistensberettigel-
se. Tænkes brugerrepræsentation statisk, er den derfor selvmodsigende – enten i 
modsætning til arbejdets overordnede målsætninger, eller en integreret del af den 
pædagogiske praksis, og dermed overflødig (se Nissen, 1998d). 

4. I Projekt Gadebørns tilfælde bliver det tydeligt, at det offentlige udgør en selvstændig 
part med egne målsætninger, der ikke nødvendigvis er sammenfaldende med nogen 
enkel instans i den (stadig mere differentierede) kommunale eller statslige organisati-
on, men som kommer til udtryk i alle disse (og andre) instansers forsøg på at repræ-
sentere en almeninteresse. 

Disse to problemstillinger rejser hele spørgsmålet om, hvordan hhv. brugere og vel-
færdsstaten konstitueres som sådanne i forhold til hinanden, et spørgsmål, som ikke 
uden videre kan behandles indenfor rammerne af en diskussion af mekanismer og orga-
niseringsformer, der forudsætter begge dele i udgangspunktet. Men lad os diskutere det 
nærmere i forhold til Sjakket.  

Sjakket kan i første omgang siges at have realiseret mekanismerne voice og exit i forhold 
til de unge, i en helt anden udstrækning og konsekvens, end det normalt er tilfældet i 
ungdoms- og behandlingsarbejde, i kraft af lyst-princippet og det direkte demokrati i Fæl-
lesmøde og i projektgrupper. Læg dertil, at Sjakket havde strukturelle forhold, som mulig-
gjorde en handlekraft, som kunne gøre disse mekanismer virkningsfulde. Når de unge 
fravalgte et projekt eller en aktivitet, så blev ressourcerne hurtigt omallokeret, ikke blot til 
fordel for et nyt ’tilbud’, men helt nye konstruktioner hvad angår alle elementer. Og Sjak-
ket var designet ret optimalt hvad angår det at få de unges stemmer hørt uden at stille 
urealistiske krav til deres deltagelsesmåder. Her tænker jeg ikke snævert på formelle reg-
ler som det enkle basisdemokratiske princip el.lign. – hvis reelle vægt man altid vil kunne 
betvivle – men mere bredt på, hvordan omgangsformen inviterede til og lagde betydning i 
de unges bidrag og perspektiver på alle organisationsniveauer. 

Alligevel kan man ikke se Sjakket som modellen for en topmoderne institution, som er 
fuldstændig kynisk i sin fleksible brugerorientering. Sjakkets måde at realisere ’voice’ og  
’exit’ var nemlig paradoksalt nok afhængig af disse mekanismers tilsyneladende mod-
sætninger.  

Når Sjakket kunne flytte ressourcer rundt og lave nye konstruktioner løbende, så var det 
blandt andet fordi Sjakket og dets bredere netværk – Sjakkets ’familie’ – gjorde det mu-
ligt. Kun relativt sjældent var et projekt eller en aktivitet en alt-eller-intet-satsning. Fleksi-
bilitet forudsætter tryghed. Dette gjaldt i større eller mindre grad alle deltagere, og det 
gjaldt også ofte projektidéer. De unge, som fravalgte én aktivitet, var stadig med i andre, 
eller hang stadig ud et af stederne. Ressourcepersoner, der ikke kunne hverve deltagere 
til deres kæphest, fik hurtigt andre muligheder for at sætte deres præg på aktiviteter. De 
projektidéer, der mislykkedes, dukkede snart op  igen i andre, let modificerede former. 
Det forhold, altså, at Sjakket og omegn udgjorde et bredere fællesskab eller netværk, 
som opsugede frafaldne og spontant muliggjorde alternativer, gjorde det også lettere at 
bruge ’exit’ som mekanisme. De unge stod ikke overfor at måtte forlade det hele, at bry-
de med deres yndlings-ressourcepersoner el.lign., hvis de ville vælge noget fra. Sjakket 
var et åbent system, og der var hele tiden også deltagere, som brød definitivt med Sjak-
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ket. I det lange løb var Sjakket derfor også afhængig af hvervning af nye deltagere. Men 
det var samtidig stort nok og diffust nok som miljø til at rumme en temmelig omfattende 
’exit’-mekanisme internt159.  

De unges ’voice’ i Sjakket var også i høj grad realiseret gennem sin tilsyneladende mod-
sætning. Afgørende for den var nemlig den måde, hvorpå Sjakket dannede et sprog og et 
rum, de kunne tale i. Sjakkets reframing af de unges subkulturer (se s. 264 ff.), Sjakkets 
inddragelse af de unge som foredragsholdere m.v., organiseringen af kulturelle udtryk, 
fastholdelsen af en omgangsform, der gjorde de unges ytringer betydningsfulde – alt det-
te gav de unge stemme i Sjakkets styring, men dét netop i samme omfang som de unge 
formedes i Sjakkets billede som deltagere med en stemme. Det er denne sammenhæng, 
som Alexandras historie (s. 312 og 415) viser.  ’Gadebørn’, og de senere ’rødder’, eller 
for den sags skyld ’unge’, blev politisk og pædagogisk set skabt i de samme processer, 
som tillagde deres perspektiver betydning.  

Disse iagttagelser skal efter min opfattelse ikke bruges til at konkludere, at ’voice’ og ’exit’ 
er meningsløse. Blot viser Sjakkets eksempel, at begge mekanismer alment betragtet 
forudsætter en tredje, mere omfattende, nemlig brugernes interpellation som deltagere i 
et fællesskab (se s. 37): Et alment fællesskab, hvorindenfor ’exit’ er mulig fordi det ikke 
fundamentalt truer eksistens eller identitet, og en proces, hvorved brugerne konstitueres, 
bliver til som deltagere der har ’voice’ i fællesskabet. Samt ikke mindst ideologiske (de-
mokratiske) mekanismer, hvorigennem fællesskabet dannes og opretholdes. Lægger vi 
denne tredje slags mekanisme til, kan vi måske tale om et ’demokratisk tripelgreb’.  

Et sådant mere fuldstændigt billede af brugerinddragelsens former hjælper også til at 
forstå hvordan Sjakkets Aktivitetscenters responsivitet blev organisatorisk muliggjort. Når 
interpellationsforholdet er vægtet tilstrækkeligt, behøver repræsentation og identitet ikke 
længere være så absolut modstillede. Den lokalkulturelle organisation hænger netop 
sammen ved at formidle de to forhold igennem sin ideologi. Det gav naturligvis ingen ga-
rantier: Sjakkets bestyrelsesrepræsentanter, måske især de uddannede pædagoger, 
kunne f.eks. i princippet udmærket tænkes at bruge bestyrelsen som platform for en pro-
fessionel karriere og omtolke de unges behov og muligheder derudfra (med nokså dialo-
giske intentioner). Interpellationsforholdet peger blot på måden hvorpå der kunne arbej-
des med forholdet, nemlig som en løbende genskabelse af Sjakkets identitet og samtidig 
de unges.  Historien om hvordan Sjakkets Aktivitetscenter som partnerskab udvikles til et 
tillidsfuldt samarbejde er samtidig historien om Sjakkets spredning og historien om hvor-
dan politisk selvbevidste gadebørn forvandles til rødder med kriminalitetsproblemer. 

Specielt i forhold til de to sidst nævnte problemstillinger ovenfor – gadebørnenes nød-
vendige marginalitet og almeninteressens organisering – bliver interpellationsforholdet 
vigtigt. Inddragelse af gadebørn som deltagere, kulturelt og praktisk, forudsætter dannel-
sen af et samfundsfællesskab af en anden art end dem, de har været marginaliseret fra, 
og samtidig omdannelsen af gadebørnene selv: M.a.o. netop den kombinerede nyska-
belse af arbejdsbegreber og selvforhold, som jeg argumenterede for i sidste kapitel. 

                                            
159 Hirst skelner mellem ‘communities of fate’ og ‘communities of choice’ – hvor skæbnefællesskaber (som 
traditionelt familien, staten og lokalsamfundet) er kendetegnet ved at ‘exit’ er umulig eller vanskelig. Sjakket 
og andre lokalkulturelle organisationer viser sig som en sjov hybrid, fordi dets eksistensberettigelse er helt 
almen og dets forankring er et sted. 
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Konfliktinstitutionalisering,  hvervning og almengørelse 

Vi er her nået til et sidste springende punkt i hele diskussionen om partnerskabsorgani-
sering, adhoc-institutioner og brugerinddragelse.  

Jeg har argumenteret for, at partnerskabsorganiseringen viste en særlig kvalitet i Sjak-
kets Aktivitetscenter. Her kunne den blive den organisatoriske form, der muliggjorde en 
omfattende responsivitet overfor konkrete målgrupper, fordi den ’selvbestaltede’ lokalkul-
turelle organisation stod overfor det offentlige i et direkte og bevægeligt kamp-
/forhandlings-/tillidsforhold, der kunne komme til udtryk i stadige knopskydninger af 
adhoc-institutioner. Hertil hørte dels de smidige, lokale hvervningsprocesser, men dels 
også den mere almene brudflade mellem den offentlige social- og ungdomspolitik på den 
ene side, og på den anden side Sjakkets lokalkulturelle ideologi: De arbejds- og selv-
begreber, som Sjakket kunne nyskabe, måtte ikke alene kunne hverve de unge, men 
også skaffe anerkendelse i den politiske proces omkring Sjakkets Aktivitetscenter. Og  
denne anerkendelse forudsatte igen ikke blot en defensiv fastholdelse af en organisato-
risk uafhængighed, men også en offensiv selvbevidsthed, der muliggjorde en reflekteret 
udvikling af lokalkulturen såvel som af den velfærdsstat, den stod i forhold til (se. s. 421). 

Hvad angår dette almene aspekt kan Projekt Gadebørn antyde erfaringer, der udvider og 
tildels reviderer de teser om de sociale udviklingsprogrammers perspektiver som demo-
kratiseringsstrategi, som Lars Hulgård (1997) har fremsat. I Hulgårds (Weber-baserede) 
udlægning bliver det offentlige til i en stadig konflikt-institutionalisering, hvori civilsamfun-
dets modstridende interesser løbende akkumuleres ind i statens faste former. Specielt i 
forhold til lokale udviklingsprojekter vil nye statslige strukturer blive præget af ’livsver-
dens-baserede’ person-netværker, som bærer deres værdirationalitet ind i de velfærds-
statslige ’funktionsammenhænge’ og institutionaliseres heri. Projekt Gadebørn, også 
Sjakkets Aktivitetscenter, kan i mange henseender uden videre forstås udfra denne ana-
lyseramme – de konkrete institutioner, det har aflejret (Sjakkets Aktivitetscenter selv, 
men også Lommepengeprojektet, Ung i Parken, De Vilde Unge, Gadepulsen m.fl.) har 
institutionaliseret det lokale interessefelt, og de nævnte kasket-sammenfald i Sjakkets 
Aktivitetscenters bestyrelse kan forstås som et løst afgrænset personnetværk, der har 
båret den ideologi, der har formidlet processen. Jeg har i øvrigt også flere gange peget 
på et ideologibærende person-netværk omkring Døgnkontakten/Tjek-Punkt som vigtig 
faktor.  

Når jeg alligevel synes, at denne analytiske tilgang må udvides, er det i forlængelse af 
min tidligere (s. 338 f.) luftede reservation overfor modstillingen mellem livs- og system-
verden. Det er for upræcist og for lidet analytisk befordrende at kendetegne ideologibæ-
rende netværker som livsverdens- og værdirationalitets-baserede (måske navnlig når de 
værdier, der på dette grundlag kan fastslås, ikke er andet end den selvsamme idealise-
ring af det lokale). Omvendt giver forestillingen om en konfliktinstitutionalisering et indtryk 
af, at staten er et stift og formelt system, som interessekompromis’er skrives ind i – og 
ikke også selv kan opfattes som aktør, et subjekt, som er løbende afhængig af sin hverv-
ning af deltagere og bevægelig med den. I dette perspektiv bliver almeninteressen fast 
knyttet til en institutionaliseringsproces, hvor samtidig responsiviteten går tabt. Dannelse 
af institutioner med byrokratisk inerti kan her sidestilles med etableringen af faste kvali-
tetsstandarder til udveksling af varer og tjenesteydelser. Konsekvensen er, trods en er-
klæret sympati for lokale udviklingsprojekter, at der tegnes et billede af, hvordan progres-
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sive idealer nødvendigvis vendes til deres konservative modsætning, i takt med, at de får 
almen betydning.  

I modsætning til dette billede var Projekt Gadebørns, især Sjakkets Aktivitetscenters, 
partnerskaber kendetegnet ved stadige hvervningsprocesser, der hele tiden ombestemte 
og omorganiserede almene interesser, hele tiden interpellerede deltagere på ny, og hele 
tiden tog forskellige ideologiske skikkelser. De problemstillinger omkring ’helhedssynets’ 
fortolkning og organisatoriske forankring, som jeg har beskrevet ovenfor i kapitlet om 
brobygning, gik igen på det styringsmæssige niveau, men i en anden form: Hvor håndte-
ringen af ’helhedssynet’ i brobygningsarbejdet knyttede sig til samarbejde mellem givne 
organisationer, så kunne det i den fleksible partnerskabsstyring udtrykkes i måderne, 
hvorpå der knopskudtes nye projekter. Det indebar en slags komplementaritet mellem 
ideologisk konfrontation/udveksling og bevægelighed. Hvor de ideologiske modsætninger 
mellem forskellige varianter af et helhedssyn blev relativt tydelige i konflikterne omkring 
brobygning, fordi aktørerne søgte at hverve ved at tale deres sag, så blev de utydeliggjort 
i de stadige kompromis’er, der kendetegnede knopskydningsprocesserne omkring Sjak-
kets Aktivitetscenter. Men under alle omstændigheder fandt en ideologisk hvervning sted, 
der også rummede en organisation af en almeninteresse. 

Lad os tage et eksempel. Det var som sagt relativt centralt for Sjakkets identitet, at det 
kunne have råderum for egne arbejdsbegreber. Hertil hørte, at selvom revalidering i tradi-
tionel forstand indgik som et blandt flere konkret mulige perpektiver for nogle unge og 
nogle af de lidt ældre deltagere, så var perspektivet om ’kvalificering til et normalt arbej-
de’ meget langtfra at være noget, der kunne danne udgangspunkt for Sjakkets pædago-
giske arbejde. Alligevel optrådte denne målsætning igen og igen i bestyrelsen for Sjak-
kets Aktivitetscenter, til tider modificeret med en bevidsthed om, hvor langt gadebørn var 
fra at realisere det, men kun sjældent anfægtet som overordnet politisk og etisk værdi.  

Det var ikke fordi den modsigelse ikke var synlig. Idas beklagelser ovenfor s. 349 ff. for-
tæller lidt om afstanden mellem sagsbehandlerens og Sjakkets opfattelser af selvansvar-
lighed, og samtidig også om, hvordan der sker en hvervning af ’sorte boxe’ overfor hin-
anden (anerkendelsen af Sjakket contra det juridisk fastsatte selvforsørgelsesideal) bag-
ved konflikten om, hvem der bør lytte mere til hvem. Hverken Idas ’at gå i Sjakket’ eller 
sagsbehandlerens cirkulærer og paragraffer kan problematiseres og bevæges. Sjakkets 
lokalkulturelle organisering af almeninteressen (men altså ideologisk understøttet af bl.a. 
Socialministeriet) står uformidlet overfor bistandskontorets.  

I modsætning hertil forandredes både kommunen og Sjakket gennem samarbejdet om 
projektknopskydning på Indre Nørrebro. Finns og Ramis historie om Ung i Parken (s. 
180) er langtfra blot en fortælling om smidigt og konfliktfrit samarbejde. Projektets fødsel 
var vanskelig, og dets responsivitet overfor de enkelte deltagere var efter Ramis opfattel-
se stærkt hæmmet af hvad han kalder ’papirnusseri’ i lokalkontoret (som i øvrigt netop 
hang sammen med projektets overgang fra ad-hoc status til mere permanent foranstalt-
ning). Men den rummer alligevel et slags gennembrud for Socialdirektoratets udviklings-
arbejde i bydelen. Med Sjakkets Aktivitetscenters mellemkomst forpligtedes lokalkontoret 
på et adhoc-projekt, der blev til på de unges (pædagogisk understøttede) initiativ; det 
blev samtidig modelprojekt for arbejdsformen for lokalkontorets Unge-Team (som igen 
var understøttet af Socialdirektoratet via kommunale puljemidler og faglig støtte). Lokal-
kontorets firkantede opfattelse af revalideringsmålsætninger (herunder altså arbejdsbe-
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greber) måtte opblødes en hel del i konkretiseringen til Ung i Parken. Set i dette perspek-
tiv var der tydeligt tale om en særdeles aktiv ’velfærdsstatslig selvoverskridelse’. 

Den rummer også et af knudepunkterne i Sjakkets spredning, fordi Ung i Parken funge-
rede med (væsentlige) netværksforbindelser til Sjakket, men ikke under Fællesmødets 
kontrol. Ung i Parken var i den forstand et af de ’enkeltmandsprojekter’ som efter Male-
nes og andres mening blev til uden at Sjakket havde taget ordentlige diskussioner om det 
overhovedet var noget for Sjakket (se s. 421). Det kan også ses på Finns og Ramis be-
skrivelser af projektet, hvor Sjakkets hippie-ideologi nedtones til fordel for en opfattelse 
af, at ’alle mennesker har brug for et spark i røven, så de kan se sig selv i spejlet’. Det er 
en helt anden form for selvrespekt end f.eks. Hannahs (s. 286 ff.), som bygger på en 
fremhævet modkultur. Også her er der overskredet vigtige grænser. 

På overfladen var der imidlertid aldrig nogen skillelinier. Det ideologibærende netværk 
omkring Sjakkets Aktivitetscenter, som muliggjorde dannelsen af Ung i Parken, hæftede 
sig ikke ved andet end selve orienteringen mod de unge og lokalmiljøet. ’Det aktive sam-
funds’ diskurs og den ’tredje decentraliserings’ form var rummelig nok til at formidle mel-
lem dem, og dermed til at danne ideologisk  fællesnævner for en bestemt organiseret 
version af almeninteressen. Den socialpolitiske konfrontation omkring arbejdsbegreber 
holdtes så stangen, dels med det albuerum, som partnerskabets tillidsforhold gav, dels 
med den elastik, der lå i opfattelsen af de unge som værende langt fra arbejdsmar-
kedsparathed.  

Vi har altså her, så at sige, en ideologisk form, som er lokalt bevægelig og responsiv – 
med et andet ord, en hvervning. En proces, der bl.a. altså hvervede et lokalt ideologibæ-
rende netværk, men ét, som på ingen måde kan siges at være livsverdensbaseret. Det 
var et netværk, som samledes om og definerede en velfærdsstatslig opgave for offentlige 
midler, og som med tydelige referencer til en samfundsmæssigt udbredt diskurs og 
grundlæggende styrende værdier bevidst bidrog til reform af det sociale system. Der er 
ingen grund til at antage, at diskurser og værdier hentedes ind fra en ’livsverden’. 
Tværtimod ville de deltagende individers hverdagsliv nok trække i meget forskellige ret-
ninger. Det aktive samfunds og brugerpræmissernes diskurs ville omvendt næppe give 
megen mening som f.eks. ledetråd for embedsmandens hverdagsliv, og da i hvert fald en 
helt anden end for projektmagerens. I stedet var partnerskaberne om etableringen og 
styringen af Sjakkets Aktivitetscenters ad hoc projekter ikke bare ’funktionssammenhæn-
ge’ for disse diskurser, men snarere deres arnested og praksisforankring. 

Den bevægelige lokale hvervningsproces havde ikke bare det almene og det statslige 
som sit endepunkt, men også som sit udgangspunkt og sin forudsætning. Man kan godt 
fortælle historien med start i Sjakket, eller endda Ama’r Total Teater osv. Men man kan 
også begynde i Folketingets etablering af en Satspulje. Sjakkets Aktivitetscenter er i hvert 
fald historien om hvordan Sjakket kommer til at blive anerkendt og opfatte sig som delta-
ger i det sociale systems reform af sig selv. Det var i høj grad Sjakkets evne til netop det-
te, som muliggjorde Sjakkets Aktivitetscenters partnerskabs relative succes, først med 
Sjakkets selv, siden med sine knopskudte projekter på Indre Nørrebro.  

Endelig er endepunktet for hele denne proces i en forstand snarere en relativ fragmente-
ring af den offentlige indsats, til flere mindre institutionelt differentierede enheder – jvnf. 
det ovenfor (s. 232) beskrevne ’holografiske’ princip – end en akkumulation til ét, mere 
og mere differentieret institutionssystem, eftersom de begreber, som definerer den lokale 
indsats som anerkendelsesværdig velfærdsstatslig indsats, bliver så relativt få, abstrakte 
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og rummelige, at de lokale hvervninger i stigende grad får betydning for hvad det overho-
vedet er for en velfærdsstat, der udfolder sig i praksis.  

Den responsive, men indholdstømte stat? 

En sidste overvejelse. I det omfang, vi således kan betragte Sjakkets Aktivitetscenter og 
dets samarbejdsforhold omkring knopskydning af ad-hoc-projekter som en bevægelig og 
responsiv organisering af en almeninteresse – en hvervning i modsætning til en konflikt-
institutionalisering – og hvis denne almeninteresse kan ses i overordnet forstand at inter-
pellere subjekter, altså udgøre den bestemte form for et samfundsfællesskab, som unge, 
ressourcepersoner, socialarbejdere, embedsfolk og forskere kan opfatte sig selv som 
mennesker i – i modsætning til blot at være en pragmatisk associativ konstellation af ak-
tører – så står vi overfor et særligt samspil mellem organiseringsformer og ideologi.  

Karakteristisk for det er tilsyneladende en proces i tre faser: 

1. Den traditionelle velfærdsstatslige form for socialt arbejde mister legitimitet og sø-
ger at overskride sig selv ved delvist at overdrage magt til selvbestaltede ideologi-
ske (lokalkulturelle eller andre) organisationer 

2. I de lokale samarbejds- og kampforhold realiseres en responsivitet igennem kon-
struktive kompromis’er, der indarbejder aspekter af nye ideologiske grundformer 
(f.eks. arbejdsbegreber) 

3. I stedet for en fastlagt og institutionaliseret dannelse af en indholdsmæssigt foran-
dret velfærdsstat (som f.eks. hviler på et rummeligere arbejdsbegreb) bliver selve 
samarbejdsformen videreført og med den en særlig abstrakt ideologi og interpellati-
onsform. 

Der sker altså så at sige et diskursivt skift på et helt andet og mere abstrakt plan end det, 
hvorpå den selvbestaltede organisation definerede sig oppositionelt, og det er forbundet 
med, at de organiserede former, der varetager og legitimeres med almeninteressen (dvs. 
i teoretisk terminologi staten) forandres. Hvor processens første skridt indebærer en an-
erkendelse af lokalkulturelle og andre former for frivilligt socialt arbejde, med indholds-
mæssige perspektiver om forandring af arbejdsbegreber i retning af mere omfattende 
integration af det sociale spørgsmål, så ser det ud til, at den almengørelse, der derefter 
sker i hvervningsprocesserne, på én gang opløser eller opbløder organisationsformer og 
indholdstømmer ideologier. 

Disse processer er på mange måder nødvendige at udforske meget nærmere for at 
komme bagom. Specielt er det vanskeligt at få greb om hvad det indebærer, at en slags 
abstrakt meta-ideologi definerer samfundets og dets medlemmers normer og værdier og 
holder sammen på staten – altså at ’værdirationaliteten’ selv bliver en slags værdi. Inde-
bærer det en kulturel frisættelse (som iflg. Ziehe eller Giddens) eller tværtimod en ny 
dominerende kulturel etik (som iflg. Foucault)? Er det aktive samfunds abstrakte begre-
ber uklare kompromis’er mellem ideologiske former, der fortsat støder sammen under 
overfladen, eller selv en jernhård ideologisk form (eller både-og)? Er de ideologibærende 
netværker (som iflg. Hulgård) nu som før et nødvendigt folkeligt input til en demokratisk 
stat, er de (som iflg. Hirst) spirer til en ny slags associativt demokrati (til erstatning for en 
stat), eller er de måske snarere udtryk for en ny, fragmenteret statsform (som jeg har an-
tydet ovenfor)? 
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5.2. Tabeller og bilag 
 

Tabel 1. Interviews i Projekt Gadebørn  

 

Type af respondent Antal  
personer 

Antal  
interviews 

Målgruppeunge, Tjek-Punkt 11 13 

Målgruppeunge, Sjakket  20 23 

I alt målgruppeunge 31 36 

Tjek-Punkts leder 2 8 

Sjakkets leder 2 15 

Ressourcepersoner i Sjakket  21 22 

Medarbejdere i Tjek-Punkt  13 20 

Frivillige i Tjek-Punkt  4 5 

Embedsfolk/ledere i Socialdirektoratet  8 10 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, Sjakkets A.C.  4 5 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, Tjek-Punkt 3 5 

Samarbejdspartnere 14 14 

Pårørende 1 1 

Andre aktører 5 6 

I alt øvrige aktører 76160 110161 

I alt i alt 107 145 

 

                                            
160 Sammentællingen af personer har her ikke taget højde for, at den samme person over tid kunne skifte fra en kate-
gori til en anden – som f.eks. Jens Ahm fra Socialcentret Blågården, der først er samarbejdspartner, siden medlem af 
Sjakkets Aktivitetscenters bestyrelse. Det relle antal forskellige enkeltpersoner er derfor lidt mindre 
161 Heraf optog jeg 86 på lydbånd. 
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Tabel 2. Aldersfordeling blandt Tjek-Punkts brugere 

 

 13-15 år 16-17 år 18-19 år Over 20 år 

Ialt  20 43 45 27 

M / K 10 / 10 25 / 18 17 / 28 19 / 8 

 



 

 Tabel 3. Antal indskrevne brugere i Sjakket oktober 93 –august 96 – alder og køn 
 

 Okt. 
93 

Marts 
94 

Juni 
94 

Sept. 
94 

Dec. 
94 

Marts 
95 

Juni 
95 

Sept. 
95 

Dec. 
95 

Juni 
96 

Aug. 
96 

Ialt 

14 år    1   1 3  1 3 8 

m / k    0 / 1   1 / 0 3 / 0  1 / 0 1 / 2 6 / 2 

15 år 1 1  1 2 2 2 1 1  1 12 

m / k 0 / 1 1 / 0  1 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0  1 / 0 11 / 1 

16 år 4 3   6 3 6 3 2 6 1 34 

m / k 2 / 2 2 / 1   2 / 4 2 / 1 4 / 2 1 / 2 2 / 0 5 / 1 1 / 0 21 / 13 

17 år 6 1 1 2 4 2 4 6 2 5 1 34 

m / k 1 / 5 1 / 0 0 / 1 0 / 2 3 / 1 1 / 1 3 / 1 4 / 2 1 / 1 3 / 2 0 / 1 17 / 17 

18 år 2 3 1  1 1  1 1 2  12 

m / k 1 / 1 1 / 2 1 / 0  0 / 1 1 / 0  0 / 1 1 / 0 2 / 0  7 / 5 

19 år 4 4  2       1 11 

m / k 3 / 1 2 / 2  2 / 0       1 / 0 8 / 3 

20 år  1 1         2 

m / k  1 / 0 1 / 0         2 / 0 

Uopl.           1 1 

m / k           0 / 1 0 / 1 

I alt 17 13 3 6 13 8 13 14 6 14 8 115 

m / k 7 / 10 8 / 5 2 / 1 3 / 3 7 / 6 6 / 2 10 / 3 9 / 5 5 / 1 11 / 3 4 / 4 72 / 43 

Kum. 17 30 33 39 52 60 73 87 93 107 115 115 

m / k 7 / 10 15 / 15 17 / 16 20 / 19 27 / 25 33 / 27 43 /30 52 / 35 57 / 36 68 / 39 72 / 43 72 / 43 

Indskr 17 30 28 33 32 31 38 41 34 47 63162  

m / k 7 / 10 15 / 15 13 / 15 18 / 15 15 / 17 18 / 13 24 / 14 29 / 12 24 / 10 35 / 12 43 / 20  

                                            
162 Tallet her skyldes en ændret optællingsmåde, hvor flere af de gamle, sporadisk tilknyttede unge tælles med. 



 

 Tabel 4. Indskrevne brugere i Sjakket – brugernumres forløb (et nummer = en person) 

Indskr. 
ved  

Brugernumres forløb (fed skrift = stadig indskrevet  aug. 1996) Antal 
ialt 

Antal 
1-39 

Antal 
40-87 

Antal 
88-115 

% af 
mulige 

%  kor-
rig. 163 

% 
Kum 164 

1 opt. 1, 2, 11, 21, 28, 35, 37, 39, 44, 52, 61, 65, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 87, 108-115  28 8 12 8 24 19 100 

2 opt. 5, 5, 6, 11, 12, 31, 32, 33, 38, 42, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 70, 94-107 33 9 10 14 41 20 87 

3 opt. 7, 19, 23, 29, 43, 46, 46, 48, 48, 51, 88-93 16 4 6 6 17 11 65 

4 opt. 5, 10, 14, 15, 16, 26, 30, 36, 76, 80, 82, 83, 85, 86 14 8 6  16 11 51 

5 opt. 1, 4, 13, 34, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 14 4 10  19 7 41 

6 opt. 8, 17, 56, 59, 60 5 2 3  8 4 27 

7 opt. 18, 20, 22, 27, 40, 41, 45 7 4 3  13 10 21 

8 opt. 3 1 1   3 3 10 

9 opt.  0 0   0 0 10 

10 opt. 24, 25 2 2   7 0 10 

11 opt. 9 1 1   6 0 6 

2 forløb 1, 11, 46, 48 4 2 2     

3 forløb 5 1 1 0     

                                            
163 Dvs. % af mulige, men fratrukket de unge, som kun kunne have været med højst dette antal gange 
164 Betyder ca. “hvor mange er tilbage efter x optællinger” 
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Tabel 5. Enkeltbrugeres deltagelse i Sjakkets aktiviteter 1993-1995 (et nummer = en per-
son) 

 

Brugernumres del-
tagelse i aktiviteter 
93-95 

Okt  
93 

Marts  
94 

Juni  
94 

Sept.  
94 

Dec.  
94 

Marts  
95 

Foredrag, praktikan-
ter m.v. 

1, 6, 16 1, 6, 17 1, 15, 17, 27 1, 17 1, 17, 27, 
38 

9, 17 

Møder 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 13, 15 

1, 3, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28 

1, 3, 4, 9, 15, 
17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31 

1, 4, 5, 9, 11, 
15, 17, 18, 22, 
23, 26, 27, 38, 
39 

Ikke opgjort Ikke opgjort 

Værksteder (cykel, 
syning, bil/metal) 

1, 2, 4, 7, 
12, 13, 16 

1, 4, 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 21, 
22, 27 

1, 4, 17, 22, 27 22, 30, 34 3, 22, 24, 
34, 40, 44 

3, 18, 22, 
24, 40, 51, 
60 

Behandling og styr-
ketræning 

1, 2, 4, 10, 
16 

1, 4, 8, 9, 20, 
21, 25, 26, 30 

1, 4, 10   43 

Istandsættelse 3, 5, 11, 12 3, 11, 12 14, 
18, 22, 23, 28 

1, 3, 4, 9, 15, 
17, 18, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
30, 31 

1, 18, 19, 24, 
30 

45 56, 59 

Sport (især kamp-
sport) 

1, 8 1, 3, 8, 11, 14, 
18, 22, 23, 30 

1, 18, 19, 24, 
30 

1, 8, 14, 19, 
22, 23, 30, 31 

1, 30, 42, 
47 

3, 18, 22, 
40, 42, 47, 
55, 59 

Kreative aktiviteter 
(dans, video, rolle-
spil, tegning) 

4, 5, 6, 15 5, 10, 15, 20, 
25 

4, 15, 26 4, 9, 15, 38 4, 9, 13, 38 9, 18, 40 

Projekter 1, 4, 6, 9, 
13, 14, 17 

1, 3, 4, 6, 12, 
13, 14, 18, 22, 
23, 24, 27, 29, 
30 

1, 4, 9, 14, 15, 
17, 18, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 
33 

1, 5, 18, 30, 
38, 39 

1, 4, 5, 8, 9, 
17, 20, 22, 
24, 25, 26, 
27, 30, 36, 
38, 40, 42, 
47, 48, 49 

24, 42, 43, 
45, 47, 48, 
49, 53 

Enkeltstående begi-
venheder, især ud-
flugter, rejser, fester 

1, 3, 4, 5, 6, 
13 

1, 3, 4, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28 

1, 3, 4, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 
31, 32 

1, 4, 5, 8, 9, 
13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 38, 
39 

9, 13, 22, 
27, 30, 34, 
38, 40 

 

Mad / køkken 1, 4 1, 6, 17, 27 27, 29 27, 38 27, 34 51 

Butik, senere kontor 1, 2    26, 41 17, 41 

Skole   3, 18, 22 18, 22 18, 22, 30  

Chauffør 3      

Mor i Bar'n      20 

 



 

 

Tabel 6. Antal brugeres deltagelse i Sjakkets aktiviteter 1993-1995, køn  

 

Antal brugere  i 
aktiviteter 93 -95 

Okt  
93 

Marts  
94 

Juni  
94 

Sept.  
94 

Dec.  
94 

Marts  
95 

Foredrag  3 3 4 2 4 2 

M / K 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 2 0 / 4 0 / 2 

Møder 8 20 16 14   

M / K 5 / 3 12 / 8 8 / 8 6 / 8 Ikke opgjort Ikke opgjort 

Værksteder 7 11 5 3 6 7 

M / K 1 / 6 4 / 7 1 / 4 3 / 0 5 / 0 6 / 1 

Beh. og styrke 5 9 3 0 0 1 

M / K 0 / 5 2 / 7 0 / 3   0 / 1 

Istandsættelse 4 8 15 5 1 2 

M / K 2 / 2 7 / 1 8 / 7 4 / 1 1 / 0 2 / 0 

Sport 2 9 5 8 4 8 

M / K 1 / 1 8 / 1 4 / 1 7 / 1 3 / 1 8 / 0 

Kreative akt  4 5 3 4 4 3 

M / K 2 / 2 1 / 4 1 / 2 1 / 3 1 / 3 2 / 1 

Projekter 7 15 18 6 20 8 

M / K 3 / 4 10 / 4 10 / 8 3 / 3 9 / 11 7 / 1 

Enkeltbegivenhed 6 22 23 22 8 0 

M / K 3 / 3 11 / 11 12 / 11 12 / 10 5 / 3  

Mad / køkken 2 4 2 2 2 1 

M / K 0 / 2 1 / 3 1 / 1 0 / 2 1 / 1 0 / 1 

Butik, kontor 2 0 0 0 2 2 

M / K 0 / 2    0 / 2 0 / 2 

Skole 0 0 3 2 3 0 

M / K   3 / 0 2 / 0 3 / 0  

Chauffør 1 0 0 0 0 0 

M / K 1 / 0      

Mor i Bar'n 0 0 0 0 0 1 

M / K      0 / 1 
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Tabel 7. Enkeltbrugeres deltagelse i Sjakkets projekter 1993-1995 (et nummer = en per-
son) 

 

Brugernumres 
deltagelse i pro-
jekter 93-95 

Okt  
93 

Marts  
94 

Juni  
94 

Sept.  
94 

Dec.  
94 

Marts  
95 

Rumænske børn 1      

Julemarked 4, 9, 13, 17 4, 12, 13,   5, 30, 38 1, 4, 5, 9, 17, 
20, 22, 25, 
26, 27, 30, 
36, 38, 40, 
48, 49 

 

Bulls Eyes 14 14   42, 47  

Diskotek 6 1, 3, 6, 14, 
18, 23, 24,25, 
29, 30 

    

Don’t Fight   1, 4, 9, 14, 
15, 17, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 29, 
30, 31, 32, 33 

   

Bogprojektet   1, 4, 15, 17, 
18, 23, 26,  

   

No Hope With 
Dope 

   1, 18, 39 1, 8, 17, 26, 
38,  

48, 49, 53 

Radio     1, 17  

Unge på Pladsen      42, 47 

Power Gym      43, 45 

Andet  27 27, 29  24 24 

 



 

 

Tabel 8. Brugeres deltagelse i Sjakkets aktiviteter, alder (et tal = en persons alder)  

 

Brugeraldres delta-
gelse i aktiviteter 
93-95 

Okt  
93 

Marts  
94 

Juni  
94 

Sept.  
94 

Dec.  
94 

Marts  
95 

Foredrag, praktikan-
ter m.v. 

17, 17, 19 18, 18, 16 18, 18, 16, 18 18, 17 19, 17, 18, 
17 

18, 17 

Møder 17, 17, 16, 
17, 17, 19, 
19, 18 

18, 16, 18, 18, 
19, 17, 17, 16, 
19, 19, 18, 16, 
16, 16, 18, 15, 
16, 18, 18, 19 

18, 16, 18, 17, 
18, 16, 16, 20, 
19, 18, 15, 16, 
18, 18, 17, 18 

18, 18, 16, 18, 
17, 19, 17, 16, 
16, 18, 18, 18, 
17, 19 

Ikke opgjort Ikke opgjort 

Værksteder (cykel, 
syning, bil/metal) 

17, 17, 17, 
17, 16, 19, 
19 

18, 18, 16, 19, 
18, 19, 16, 20, 
19, 16, 18 

18, 18, 16, 16, 
18 

16, 17, 19 17, 16, 15, 
19, 15, 17 

17, 17, 17, 
16, 15, 18, 
16 

Behandling og styr-
ketræning 

17, 17, 17, 
18, 19 

18, 18, 19, 17, 
19, 19, 16, 18, 
17 

18, 18, 18   16 

Istandsættelse 16, 15, 16, 
16 

16, 17, 16 19, 
16, 16, 18, 19 

18, 16, 18, 17, 
18, 16, 16, 16, 
18, 15, 16, 18, 
18, 17, 18 

18, 16, 20, 15, 
17 

15 16, 15 

Sport (især kamp-
sport) 

17, 19 18, 16, 19, 17, 
19, 16, 16, 18, 
17 

18, 16, 20, 15, 
17 

18, 20, 20, 20, 
16, 18, 17, 18 

19, 17, 17, 
16 

17, 17, 17, 
15, 17, 16, 
17, 15 

Kreative aktiviteter 
(dans, video, rolle-
spil, tegning) 

17, 15, 17, 
18 

15, 18, 18, 19, 
16 

18, 18, 18 18, 18, 19, 17 18, 18, 20, 
17 

18, 17, 15 

Projekter 17, 17, 17, 
17, 19, 19, 
17 

18, 16, 18, 18, 
16, 19, 19, 16, 
16, 18, 15, 18, 
19, 17 

18, 18, 17, 19, 
18, 16, 16, 16, 
18, 15, 16, 18, 
18, 19, 17, 18, 
17, 20 

18, 16, 16, 17, 
17, 19 

19, 18, 16, 
20, 18, 17, 
19, 16, 15, 
16, 18, 18, 
17, 14, 17, 
15, 17, 16, 
16, 17 

16, 17, 16, 
15, 16, 16, 
17, 18 

Enkeltstående begi-
venheder, især ud-
flugter, rejser, fester 

17, 16, 17, 
15, 17, 19 

18, 16, 18, 18, 
17, 17, 16, 19, 
19, 18, 19, 16, 
16, 20, 19, 19, 
16, 18, 16, 18, 
18, 19 

18, 16, 18, 17, 
18, 19, 19, 18, 
19, 16, 16, 20, 
19, 16, 18, 15, 
16, 18, 18, 19, 
17, 18, 17 

18, 18, 16, 20, 
18, 20, 20, 19, 
17, 16, 20, 19, 
16, 18, 15, 16, 
18, 18, 17, 18, 
17, 19 

18, 20, 16, 
18, 17, 19, 
17, 15 

 

Mad / køkken 17, 17 18, 18, 16, 18 18, 19 18, 17 18, 19 18 

Butik, senere kontor 17, 17    18, 16 17, 16 

Skole   16, 16, 16 16, 16 16, 16, 17  

Chauffør 16      

Mor i Bar'n      20 



 

 

Tabel 9. Brugertyper i Projekt Gadebørn - baggrund 

 

Brugertype  Ca. 
antal  

Køn Alder Problemsymptomer 165 Kommer fra 

Vesterbros 
misbrugsmiljø 

35 Flest kvin-
der 

Flest 19-20 år, afta-
gende i antal ned mod 
15 år 

Konstant prostitution, heroinmisbrug, 
blandingsmisbrug og kriminalitet. Ca. 
en fjerdedel også alvorlige psykiske 
lidelser 

Kommer alle vegne fra. En mindre del 
har rødder i miljøet (har f.eks. misbru-
gende forældre), de fleste er kommet 
til i en social deroute. 

Andre “gade-
børn” uden fast 
miljø 

20 50/50 Flest 18-20 år, afta-
gende i antal ned mod 
15 år 

Kriminalitet, hashmisbrug og periodisk 
blandingsmisbrug. Ca. en fjerdedel 
også alvorlige psykiske lidelser 

Kommer alle vegne fra. En mindre del 
har rødder i  misbrugsmiljøet (har 
f.eks. misbrugende forældre), de fleste 
er kommet til i en social deroute. 

Christiania 30 Flest 
mænd 

Næsten alle omkring 
16-17 år 

Periodisk småkriminalitet, hashmis-
brug 

Kommer alle vegne fra. Et mindretal 
bor på Christiania, mange opholder sig 
dér meget 

Ungdomshus  15 50/50 Jævnt fordelt Hash- og alkoholmisbrug, periodisk 
blandingsmisbrug, småkriminalitet, 
nogle psykiske lidelser 

Kommer alle vegne fra. Et mindretal 
bor i Ungdomshuset, mange opholder 
sig dér meget 

Enkeltkontakter 30 50/50 Flest 15-17 år Varierende / ikke kendte  Kommer alle vegne fra. Opsøges på 
Christiania eller Vesterbro 

Miljøunge, Nør-
rebro 

50 Flest 
mænd 

Jævnt fordelt, flest 16-
17 år 

Kriminalitet, hashmisbrug, en trediedel 
har periodisk blandingsmisbrug 

Bor på Nørrebro. De fleste opvokset 
her, en mindre del er (1. generations) 
indvandrere 

Miljøunge, NV 20 Flest 
mænd 

Jævnt fordelt, flest 16-
17 år 

Kriminalitet, hashmisbrug, en trediedel 
har periodisk blandingsmisbrug 

Bor i Nordvest. Halvdelen er opvokset 
her, halvdelen er indvandrere 

                                            
165 Her nævnes kun de mest iøjnefaldende og typiske. Under denne overflade bliver billedet for varieret til et skema som dette 



 

 

Tabel 10. Brugertyper i Projekt Gadebørn – brug af indsatser 
 

Bruger-
type  

Brug af det sociale system Brug af Tjek-Punkt Brug af Sjakket 

Vesterbros 
misbrugs-
miljø 

Mange og lange institutions-forløb, brudte kontakter, ofte flere 
institutioner involveret på kort tid. Vanskelig kontaktflade til 
narkosystemet 

Ofte langvarig og gentagen brug 
af Tjek-Punkt, alle Tjek-Punkts 
ydelser. 

 

En håndfuld løst tilknyttet Sjakkets rådgivning 
frem til sommer 1994 

Andre “ga-
debørn” 
uden fast 
miljø 

Mange og lange institutions-forløb, brudte kontakter, ofte flere 
institutioner involveret på kort tid 

En håndfuld har brugt Tjek-
Punkt, de fleste sporadisk, enkel-
te i længere forløb 

Mange har relativt langvarig tilknytning til Sjak-
ket. Heraf vokser en mindre del ind som faste 
deltagere, andre forbliver on-off forbundne, 
som brugere, atter andre mister kontakt. Flest 
til og med 1994. 

Christiania En del gadebørn med mange institutions- og behandlingserfa-
ringer, en del helt uden forbindelse med det sociale system, 
de fleste i mindre grad, f.eks. ungdomspension, ofte kontakt 
via familien  

Mange opsøges og rådgives på 
Christiania (især fra og med 
1995), en håndfuld kommer i 
butikken, enkelte bruger alle 
ydelser 

En håndfuld med i samarbejdsprojekter, fra 
1995 ikke flere 

Ungdoms-
hus  

Enkelte gadebørn med mange institutions- og behandlingser-
faringer, en del helt uden forbindelse med det sociale system, 
de fleste i mindre grad, f.eks. ungdomspension, ofte kontakt 
via familien  

Ingen  Inddraget via samarbejdsprojekter eller mere 
løse berøringsflader i Sjakket. Nogle bliver 
faste brugere, heraf enkelte faste deltagere 

Enkeltkon-
takter 

Enkelte med mange institutions- og behandlingserfaringer, en 
mindre del helt uden forbindelse med det sociale system, de 
fleste i mindre grad, f.eks. ungdomspension, ofte kontakt via 
familien  

Opsøges på Christiania, Vester-
bro og transitmiljøerne og rådgi-
ves og formidles efter ønske til 
sociale myndigheder og/eller 
familie 

Ingen 

Miljøunge, 
Nørrebro 

En del har ingen eller få erfaringer, de fleste har fået dem i 
løbet af ungdomstiden via problemer i skole og klubber, siden 
via kriminalforsorgen 

Ingen Inddraget via samarbejdsprojekter og aktivi-
teter i Sjakket som deltagere og efterhånden 
som brugere. En mindre del hænger ved og 
bliver faste 

Miljøunge, 
NV 

En del har ingen eller få erfaringer, de fleste har fået dem i 
løbet af ungdomstiden via problemer i skole og klubber, siden 
via kriminalforsorgen 

Ingen  Inddraget via samarbejdsprojekter og aktivi-
teter i Sjakket som deltagere og brugere.  



 

 

Bilag. Sjakkets netværk på Nørrebro, december 1995 

Det følgende er en rekonstrueret ordret gengivelse af en skrivelse, som Søren Magnussen fremlagde til Bestyrelsen for Sjak-
kets Aktivitetscenter i januar 1996. 
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SJAKKETS NETVÆRK PÅ NØRREBRO 

 
Følgende institutioner, projekter, grupper m.m., er  
en del af Sjakkets og dermed Sjakkets unges netværk  
på Nørrebro. 
Der er ikke tale om nogen form for prioriteret rækk e-
følge. 
 
1.  UNG I PARKEN.  
Sjakket via Finn Østergård har været af afgørende 
betydning ved opstarten af projektet. Sjakket er me d 
til at finde og motivere unge til projektet. Sjakke t 
har tæt kontakt til projektets to ledere og de to 
projekter støtter hinanden i den løbende lokal- so-
cialpolitiske debat. Projektet har tidligere hjulpe t 
Sjakket ved istandsættetse af Powergym og er for 
tiden meget afgørende ved istandsættelse af Sjakket s 
Fabrik. Næsten alle deltagere i projektet føler en 
tæt tilknytning til Sjakket - de deltager i en del 
af Sjakkets aktiviteter, de bruger Sjakkets hjælpe-
muligheder i forskellige situationer og de har ven-
ner eller familie, der har været, eller er en del a f 
Sjakket.  
Projoktet bruges mere og mere som en naturlig for-
langelse af forløbet i Sjakket, nemlig når de unge 
er parat til "noget der minder mere om en almindeli g 
arbejdsplads”. 
 

2.  KRIMINALFORSORGEN. 
Sjakket har et tæt samarbejde med flere af Kriminal -
forsorgens medarbejdere (specielt Birgit Henriksen 
og Marie Louise). 
De to parter bruger hinanden også på mere uformel 
plan, forstået på den måde, at nogle af vores fælle s 
unge har så anstrengt forhold til myndigheder, at e t 
meget fintfølende og uformelt samarbejde er nødven-
digt for at noget skal lykkes.  
Sideløbende foregår det mere formelle samarbejde om  
f.eks. alternativ afsoning for ”fælles bekendte”. 
 
3.  RABARBERLANDET (Byudvalgsprojekt) .  
Sjakket har fået flere personer ansat via aktive-
ringsordninger gennem Rabarberlandet. Sjakket får 
udført noget arbejde på denne måde uden at bruge 
energi på administration af ordningen – og de berør -
te personer får den arbejdsplads de gerne vil have.  
Sjakket, De Vilde Unge og projektet samarbejder for  
tiden om et initiativ i forhold til 14-18 årige i o g 
omkring Hans Tavsens Parken. 
 
4.  MEDBORGERHUSET – BLÅGÅRDS PLADS. 
Lederen af Medborgerhuset (Jesper Langebæk) er sam-
tidig bestyrelsesformand i Sjakkets Aktivitetscen-
ter. 
Sjakket bruger ofte huset til diverse møder. 
Sjakket og Medborgerhusets personale har ofte arbej -
det sammen i forbindelsee med fælles deltagelse i 
større bydelsfestivaler og lignende., 
 
5.  MEDBORGERHUSET – KAPELVEJ 44. 
Sjakket har i samarbejde med Medborgerhuset afholdt  
diskoteks-arrangementer, med det formål at forebygg e 



 

 

problemer mellem Medborgerhuset og de unge i områ-
det. 
 
6.  MUSIKSTEDET – STALINGRAD.  
Sjakket har i flere tilfælde holdt samarbejdsmøder 
med personalet på musikstedet, med det formål at 
stoppe konflikter mellem musikstedet og en speciel 
gruppe af unge i området. 
 
7.  NA – ANONYME NARKOMANER. 
Sjakket stiller gratis lokaler til rådighed for NAs  
Aktiviteter. Sjakket er involveret i et projekt gå-
ende ud på at lave et værested i høj grad med NAs 
arbejdsmetoder som udgangspunkt. 
Flere af Sjakkets frivillige samt målgruppeunge har  
med stort udbytte deltaget i Nas mødevirksomhed. 
 
8.  BLÅGÅRDS KIRKEN. 
Sjakket samarbejder med Kirken om at etablere to 
genbrugsbutikker i Blågårdsgade. I butikkerne skal 
Sjakkets unge arbejde sammen med frivillige som Kir -
ken skaffer. 
 
9.  ASKOVGÅRDENS UNGDOMSKLUB. 
Sjakket afviklede i efteråret 94 et samrbejde med 
Klubben om aktiviteter i forhold til en gruppe unge , 
som holdt til i det værested som Sjakket havde etab -
leret i samarbejde med en gruppe ældre unge fra om-
rådet (Bulls Eye i Wesselsgade). 
 
10. JAGTVEJSPROJEKTET (Byudvalgsprojekt). 
Sjakket arbejdede i 95 med en gruppe unge fra Thors -
gade/Meinungsgade/Fennsmarksgade. Dette arbejde ble v 
finansieret via en bevilling fra Jagtvejsprojektet.  
 
11. BLÅGÅRDSKONTAKTEN. 
Sjakket har i over 3 år deltaget i dette samarbejds -
organ mellem institutioner, projekter m.m. på Nørre -
bro. 
Dette forum har været meget vigtigt i forhold til a t 
skabe gode samarbejdsrelationer mellem Sjakket og d e 
omtalte institutioner, projekter m.m. i området. 
   

12. UNGETEAMET. 
Sjakket har et tæt samarbejde med Ungeteamet. 
Ungeteamets medarbejdere fungerer som en slags bro 
mellem Sjakkets unge og ”systemets repræsentanter” 
(sagsbehandlerne på Socialcenter Blågård). Fornylig  
har Sjakket startet et samarbejde med Ungeteamet, 
med et formål, at Sjakket får hjælp til at sikre, a t 
de unge ikke bare forlader Sjakketi 18-19 års alde-
ren, efter et længere forløb i Sjakket, uden at 
fortsætte i et andet hensigtsmæssigt forløb. 
Sjakket, De Vilde Unge og Ungeteamet forsøger for 
tiden at etablere to projekter : Parkfirmaet samt 
Ungdomsformidlingen. 
 
 
Under Ungeteamet må også det overordnede samarbejde  
med Socialcenter Blågård nævnes. En stor del af de 
unge der gennem tiden har været indskrevet i Sjak-
kets Aktivitetscenter iht. Bistandslovens paragraf 
33 kommer fra dette Socialcenters område. 
Dette har betydet at Sjakket har samarbejdet med 
langt de fleste af Familieafsnittets medarbejdere. 
Sjakket har flere gange haft møder med Socialcen-
trets leder Jørgen Segall, som er interesseret i 
flere af Sjakkets ideer til fremtidigt samarbejde. 
Socialcentret finansierer Lommepengeprojektet. 
 
13. UNGEFORUMMET. 
Ungeforummet er etableret af Ungeteamet, men i høj 
grad på basis af det samarbejdsorgan (møde omkring 
de unge på Blågårds Plads), som Døgnkontakten og 
Sjakket iværksatte efter store problemer i området.  
Sjakket har deltaget meget aktivt i alle Ungeforum-
mets møder og er i meget høj grad med til at sætte 
dagsordenen for diskussionerne, idet Sjakket som 
regel altid har kendekab til de ungdomsgrupper elle r 
problemstillinger, der er tale om. 
 
14. DØGNKONTAKTEN. 
Sjakket udbygger i denne tid kraftigt sit samarbejd e 
med Døgnkontakten, både på grund af de mange fælles  
samarbejdsorganer vi deltager i, og på grund af den  
nye Leder af Døgnkontakten, som har lagt op til et 
tættere samarbejde. 



 

 

 
15. PÅ GADEN. (husstandsomdelt avis på Indre Nørre-

bro).  
Denne avis lægger meget ofte op til socialpolitisk 
debat på Nørrebro. Sjakkets initiativer har i høj 
grad været omtalt i avisen, som også bruger Lomme-
pengeprojektets muligheder. 
  
16. BOLIGFORENINGEN BLÅGÅRDEN. 
Denne store boligforening samarbejder Sjakket med 
via Lommepengeprojektet. Boligforeningen tilbyder e n 
meget stor del af de arbejdsopgaver, som formidles 
via Lommepengeprojektet. 
 
17. SKURET OG BUMSERNE PÅ BLÅGÅRDS PLADS. 
Sjakket samarbejder med Skuret om den båd som, Sku-
ret ejer. Det er endnu kun blevet til få sejlture, 
men planerne er store. 
Det er meget vigtigt for Sjakket at have et godt 
forhold til bumserne, både fordi de er en stor og 
vigtig del af hele miljøet på Nørrebro, og fordi 
deres børn i høj grad er en del af Sjakkets potenti -
elle målgruppe.  
Sjakket har flere gange stillet lokaler til rådighe d 
til ”gravøl”, når nogle af rødderne er døde. 
 
18.FIGHT KICKBOXING – KLUB.   
Sjakket har et tæt samarbejde med klubbens cheftræ-
ner. Sjakket betaler kontingent for målgruppeunge i  
klubben – og sponsorerer kampsportsudstyr til klub-
ben. Sjakket står endvidere som medsponsor ved mang e 
af klubbens stævner.  
Klubben og Sjakket har netop startet et samarbejde 
omkring de albanske drenge fra Nordvestkvarteret. 
 
 
19. UNDERGRUND 96 – KLUBBEN. 
Klubben er en såkaldt indvanderklub, beliggende i 
Blågårdsgade. Klubben er blevet et tilholdssted for  
specielt unge mænd af arabisk oprindelse i alderen 
17-30. En stor del af de yngste er de unge, som før  
brugte værestedet Bulls Eye som tilholdssted. Sjak-
ket forsøger at have et så godt forhold til klubben s 

leder som muligt, så det er muligt at ”lave opsøgen -
de arbejde” i klubben uden problemer. 
 
20. DEN GULE FLYVER. 
Sjakket har efterhånden haft en del ”fælles bekend-
te” med Den Gule Flyver, og har i flere tilfælde 
brugt Den Gule Flyver til de unge, som efter et for -
løb i Sjakket får mod på skolegang. 
 
21. DE LOKALE GÅRDMÆND. 
Gårdmændene bruger i større og større omfang Lomme-
pengeprojekter til opgaver. 
 
22. UNGDOMSHUSET PÅ JAGTVEJ. 
Sjakket samarbejder med Ungdomshusets aktivister om  
at tilbyde aktiviteter, rådgivning osv. for de mål-
gruppeunge, der kommer i huset. Sjakket har endvide -
re lavet mange kulturelle arrangementer i huset. 
 
23. SOCIALCENTER NØRREBRO – BALDERSGADE. 
Sjakket har en del unge fra Socialcentrets område 
indskrevet iht. Bistandslovens paragraf 33. Sjakket  
har haft flere samarbejdsmøder med en udegående med -
arbejder fra Familieafsnittet, med det formål at 
følge udviklingen i Thorsgadeområdet. 
 
24. KØBENHAVNS BYCYKLER. 
Sjakket har i ca. et halvt år i 95 haft et fælles 
cykelværksted med Københavns Bycykler. Værkstedet 
havde til huse i de gamle Bulls Eyes lokaler i Wes-
selsgade, og målgruppeunge fra Sjakket arbejdede på  
værkstedet. 
 
25. LOKALE HÅNDVÆRKERE. 
Sjakket har i meget høj grad benyttet sig af hjælp 
fra lokale håndværkere, når der skulle udføres ar-
bejde, som Sjakket ikke selv kunne udføre. 
 
26. BUTIKKER I BLÅGÅRDSGADE. 
Sjakket samarbejder på mange forskellige niveauer 
med de fleste af de forretningsdrivende i Blågårds-
gade. 
Eks.: Vi køber vores bagerbrød i den lokale bager, 



 

 

vi har modtaget 1000 kr fra Cafe Floras til vores 
indsamling til Fabrikken, en tidligere medarbejder i 
Sjakket har åbnet et madsalgssted, som Sjakket støt -
ter, en lokal kioskejer har en søn tilknyttet Sjak-
ket, vi samarbejder med Blågårdskirken om de to gen -
brugsbutikker osv. 
 
 
 
 
27. ØKOLOGISKE IGANGSÆTTERE 
Sjakket har fra starten haft et tæt samarbejde med 
Økologiske Igangsættere. En af lederne fra projekte t 
sidder i bestyrelsen for Sjakkets Aktivitetscenter,  
de to projekter udveksler jævnligt socialpolitiske 
holdninger og har ofte samarbejdet omkring kulturel -
le aktiviteter. 
 
28. PROJEKTKOMPAGNIET 
Lederen af Projektkompagniet sidder i bestyrelsen 
for Sjakkets Aktivitetscenter, de to projekter ud-
veksler jævnligt socialpolitiske holdninger, projek -
terne samarbejdede i sommeren 95 omkringet større 
kulutrarrangement i Nordvestkvarteret og forbereder  
for tiden flere samarbejdsprojekter blandt andet 
omkkring ”arbejdsformidling”. 
 
29. TIC. (TEKNOLOGI OG INFORMATIK CENTERET).  
Sjakket har ofte benyttet sig af TICs muligheder fo r 
at få udført grafiske opgaver i forbindelse med pje -
cer og plakater.  
Tidligere administrerede TIC udbetaling af løn for 
personer, der var aktiveret i Sjakket. 
 
 
 
 

PÅ SJAKKETS VEGNE SØREN MAGNUSSEN.” 


