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Abstract 

 

I de velfærdsstatslige institutioner der arbejder med socialt arbejde, behandling, og pædagogik er 

der i stigende grad fokus på at styre med standarder og evidensbaserede metoder. Samtidig er der 

også stadig mere omfattende krav om at praksis tilpasses og udformes i dialog med brugerne. Nogle 

professionelle kritiserer hvordan standardisering vanskeliggør inddragelse af borgerne og 

disponerer for ’behandlingsmodellen’. Men der arbejdes også med at forene disse tendenser, ved at 

der udvikles standardiserede former for brugerdialog og skræddersyede tilbud. I dette kapitel ser vi 

på hvordan man i det sociale arbejde arbejder med standardiserede former for brugerdialog og 

skræddersyede tilbud, men også hvordan der eksperimenteres med at inddrage brugerne i en mere 

omfattende forandring af de standarder, som definerer ‘kerneydelsen’. Det sociale arbejde er i den 

sammenhæng særligt interessant, fordi det ofte er bevægeligt, hvad der foregår og hvordan man skal 

forstå det: Er det behandling, rådgivning, pædagogik, lokale kulturelle projekter eller ...? Vores 

kapitel tager empirisk udgangspunkt i en dialog med professionelle og brugere i institutioner for 

unge rusmiddelbrugere i København og Helsingør. Her finder vi dels en avanceret form for 

skræddersyet rådgivning i form af pragmatisk brug af skemaer til brugerfeedback (“Feedback 

Informed Treatment”) og “skalaspørgsmål” (a la: “på en skala fra 1 til 10, hvordan går det med…”); 

dels også nogle mere grundlæggende eksperimenter med at skabe nye standarder i dialog med 

brugerne, fx gennem modulation af stemninger og omformning af rådgivning til fælles arbejde med 

offentlige fremstillinger af de unge.  

 

Kapitlet inddrager dermed læserne i de diskussioner vi har ført med professionelle om standarder og 

brugerinddragelse, Det viser hvordan standarder ikke bare er faste, men antager forskellige former 

og udvikles gennem inddragelse af brugerne på forskellige måder. Kapitlet er dermed også et blik 

på hvordan vi kan forstå de nye typer af trans-disciplinære professionelle, der gennem 

brugerinddragelse udvikler og omformer velfærdsstatens institutioner.   

 

Indledning  

Professionelle i velfærdsstatens institutioner oplever i stigende grad at områder som pædagogik, 

medicin og socialt arbejde styres og udvikles med standarder. Nogle professionelle indoptager 

begejstret de standardiserede metoder. De ser det som en velkommen tilgang til at skabe mere 

orden, viden og forudsigelighed og som en mulighed for at få anerkendt og synliggjort deres 



arbejde. Det er fx en synlig - om end ikke uimodsagt - tendens i mange sygeplejerskers 

professionsstrategier (Bowker & Star, 1999). Mange andre – i pædagogisk og socialt arbejde nok de 

fleste – har det svært med standarder. De oplever at standarderne er en underkendelse af deres 

faglighed og især af deres faglige dømmekraft (se fx Hegnsvad, 2014). Det handler blandt andet 

om, at standarderne gennemtvinges på tværs af konkrete situationer og ofte bliver til mål i sig selv. 

Det medfører en masse ekstra arbejde med at tilpasse praksis til standarder, der ikke sjældent 

forekommer meningsløse eller parodiske. Fordi standarder ofte fremstilles som neutrale ’redskaber’, 

bliver det også tit vanskeligt at kritisere hvordan de forandrer fagligheden og omformer forholdet 

mellem velfærdsstatens professionelle og borgerne. Standardisering kan dermed give anledning til 

diffus stress, indignation eller apati  (Hviid & Lima, 2011; Rankin & Campbell, 2006). Men kritik 

af standardisering er vanskelig. Hvem kan være imod at man gør det, der virker? Eller at man står til 

regnskab for, om det virker eller ej? Hvem vil forsvare det 20. århundredes autoritære 

professionalisme? Eller endda før-moderne idealer som intuition og dømmekraft, bundet til 

konkrete situationer og uden generalisérbarhed? 

I denne artikel vil vi forsøge en produktiv kritisk analyse som et alternativ til at være enten for eller 

imod standarder. Vores udgangspunkt er, at der findes forskellige slags standarder; at de kan være 

brugerdrevne på forskellige måder; og at de derfor har forskellige betydninger for de brugere og 

professionelle, som bruger dem og lader sig definere af dem.  

 

Vi situerer diskussionerne i feltet socialt arbejde, hvor paradokser og problematikker omkring 

standarder træder særligt tydeligt frem. Det gør de fordi socialt arbejde er et broget felt, hvor 

forskellige standarder, professioner og institutionstyper møder hinanden, og hvor indsatser ofte 

udvikles, gentænkes eller genetableres. Her er der i lighed med andre velfærdsområder et stærkt 

pres for standardisering i form af evidensbaserede metoder, samtidig med et øget krav om at 

ydelserne udformes i dialog med brugerne, ved inddragelse af selvhjælp m.v. Området er et 

veritabelt laboratorium for studier af standarder og standardisering. 

 

Standarder og standardisering  

Standarder er idealer for ting og handlinger. Standardisering er når standarder fastholdes med 

forskrifter for at regulere praksis og ting på tværs af situationer, og dermed homogenisere, 

stabilisere og koordinere (Bowker & Star, 1999; Busch, 2011). I moderne tider har videnskaben 

spillet en særlig rolle i standardisering, og på stadig flere områder. Personlighedstests,  

diagnosesystemer og evidensbasering af rådgivningsformer er eksempler på hvordan særligt 

psykologien og psykiatrien medvirker til at standardisere ikke bare tekniske, men også humane og 



organisatoriske forhold. I mainstream forskningen findes der ofte en ureflekteret forestilling om at 

sådanne standarder er neutrale, pragmatiske værktøjer, der muligvis er ufuldstændige, men kan 

benyttes uproblematisk til at objektivere og vidensbasere gode intentioner om fx hjælp til socialt 

udsatte. Fra bl.a. science and technology studies (STS)  post-strukturalistiske og marxistiske 

forskningstraditioner anlægges der derimod et mere kritisk og refleksivt blik (fx Jensen, 1983; Mol, 

2002; Rose, 1999).I disse traditioner arbejdes der med selvfølgelighedsopbrydende analyser af 

hvordan standarder produceres, distribueres og forandrer praksis. Eksempelvis hvordan omsorgen, 

fagligheden og den menneskelige kontakt i sygeplejearbejdet tilsidesættes eller forandres som en 

effekt af de standarder der er indbygget i registreringssystemer (Rankin & Campbell, 2014) eller 

hvordan evidensbaserede metoder i det sociale arbejde disponerer for kortsigtede, individuelle og 

ofte medikamentelle former for behandling (Worrall, 2010). Med sådanne analyser, der svinger fra 

deskriptive til eksplicit kritiske, bliver det tydeligt at standarder ikke bare er noget vi skaber og 

benytter frit. Standarder privilegerer også særlige former for viden, ekspertise og magt, og de 

former os, vores praksisser og arbejdsliv på både intenderede og uintenderede måder. Nødvendige 

og væsentlige som disse kritiske analyser er, så efterlades man dog ofte med en kynisme eller apati, 

fordi det at gennemskue virkningerne af standarder, standardisering, og de magtforhold det 

indebærer, ikke nødvendigvis sætter os i stand til at formulere et alternativ. Spørgsmålet er hvad vi 

skal stille op med denne viden?  

 

Analysestrategi     

For at bringe os videre herfra er det vores kundskabsambition at arbejde med mere kritisk-

produktive måder at til at forstå, reflektere og praktisk udvikle vores brug af standarder og 

standardisering.  Her er vi inspireret af bl.a. Uffe Juul Jensen (1983, 1992; Jensen & Andersen, 

1994) og Annemarie Mol (2002, 2008) og deres dialoger med sundhedsprofessionelle. Vores 

forståelse er, at det at skabe, anvende, diskutere og modificere standarder faktisk er et fundamentalt 

aspekt ved enhver praksis.  

Med denne forståelse undersøger vi hvordan professionelle udvikler en faglighed, der netop består i 

at fremstille, håndtere, modificere og diskutere forskellige standarder. I den dialogiske forskning – 

også kaldet praksisforskning - som vi arbejder med (Kousholt, 2014; Mørck & Nissen, 2005; 



Nissen, 2009), har vi  dialoger med de professionelle, og benytter teoretiske begreber til at forstå og 

beskrive deres praksis. Dette bidrager både til at kvalificerede de professionelles refleksive 

faglighed, og til at relevansforankre og udvikle vores teorier og forskningstraditioner. Dermed er 

vores forskningssamarbejde også selv en fremstilling af standarder, der som tekster og teorier bliver 

både modeller af og modeller for - praksis. Når vi - forskere, professionelle, brugere m.fl.. - 

artikulerer praksis i sådanne modeller, er det kritisk. Dermed mener vi ikke negativt og nedgørende, 

men tværtimod en affirmativ kritik orienteret mod den udvikling og udfoldelse af potentialer, som 

bliver mulig, når man stiller spørgsmålstegn ved de grundforhold, som er i spil, når der anlægges en 

standard
1
. I det sociale arbejde gælder det fx det spørgsmål, om man skal tænke i en 

behandlingsstandard eller snarere pædagogiske standarder, når man står over for unge, der kan siges 

at ryge for meget hash; hvad det nærmere vi sige at møde dem på en anerkendende måde; og 

hvordan de unge kan få indflydelse på behandlingen afhængigt af hvilke standarder der er i spil.  

 

U-turn og Helsingung 

For at studere standarder i og for socialt arbejde har vi gennem en årrække samarbejdet med 

institutionerne U-turn i København og HelsingUng i Helsingør, der arbejder med nye ‘modeller’ for 

arbejdet med “unge under 25, der ryger hash, tager andre stoffer eller drikker for meget alkohol” 

(U-turns hjemmeside pr. december 2015). Forskningsprojektet Brugerdrevne Standarder i Socialt 

Arbejde blev gennemført i perioden 2011-2015. Ud over løbende samarbejdsmøder med de 

professionelle udførte vi interviews med professionelle og brugere, forskellige slags 

feltobservationer, bl.a. af de professionelles supervision, analyser af videooptagelser, samt studier af 

dokumenter, film, hjemmesider, artikler m.m. produceret af de to institutioner.  

 

De to institutioner er interessante i denne sammenhæng af flere grunde. De er i udgangspunktet 

defineret politisk og administrativt med den opgave at behandle unge stofmisbrugere så effektivt 

som muligt for skatteydernes penge. Samtidigt er de også kritiske overfor den behandlingstandard, 

der ligger implicit når man udpege unge som nogen der har et behandlingskrævende forbrug der 

skal håndteres med standardiserede og evidensbaserede metoder. De arbejder derfor med at udvikle 

metoder hvor man i højere grad inddrager brugerne og tilpasser indsatserne til deres ønsker. Vi vil 

nu præsentere disse forskellige standarder i det sociale arbejde lidt nærmere.  
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 Se bl.a. Sverre Raffnsøes (2015) diskussion af ‘affirmativ kritik’, 



Behandlingstandarden  

 

Socialt arbejde er som nævnt et krydsfelt af praksistraditioner og dermed standarder; her mødes 

behandlere med ungearbejdere, rådgivere, projektmagere, selvhjælpere og mange andre, og et virvar 

af professioner er i spil, i en række forskellige institutionelle rammer.  I de senere år er 

standardiseringsbølgen skyllet ind over feltet, således at den grundlæggende etiske fordring om at 

gøre det så godt man kan bliver oversat til et krav om at anvende ”dokumenterede metoder” (se 

http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-

dokumenterede-metoder) Det hævedes at sikre kvalitet, effektivitet og øge brugernes indflydelse, 

fordi dokumentationen giver en varedeklaration, ved hjælp af hvilken de kan tage stilling til den 

service, der tilbydes (sml. Thorgaard, 2010). Når man ønsker at benytte dokumenterede metoder, 

betyder det ofte ’evidensbaserede’ metoder med ’faste standarder’, som udpeger en standardiseret 

målgruppe med et standardiseret problem og deraf afledt løsning, bl.a. fordi ’effekten’ skal kunne 

påvises ved statistisk sammenligning af forud definerede forandringer i populationer. Denne tilgang 

disponerer for at socialt arbejde dokumenteres og reguleres ud fra de standarder der findes i 

medicinsk behandling, altså en 'behandlingsstandard’ (Nissen, 2014). Dette betyder i praksis, at den 

unges overforbrug af stoffer må forstås som en psykisk lidelse (ICD-10) og at brugeren må agere 

patient og lade sig behandle af den mere vidende professionelle der kan kurere brugeren med 

standardiserede metoder, som Karen Bell (2012) skriver:  

 

“Traditional medicine and derivative professions are left to practice on bodies and 

relate to service users as universalised, standardised objects, rather than as unique 

socially situated individuals.” (p. 417) 

Behandlingstandarden og de standardiserede metoder betyder altså at det ofte er de professionelle 

og ikke brugeren selv, der udpeger, definerer og prioriterer hvilke problemer der er de væsentlige.  

Det betyder også, at en række andre forhold skubbes ud af synsfeltet: Fx om det i det hele taget er 

hensigtsmæssigt at rette indsatsen mod særligt udpegede ’problemer’ der er defineret af 

professionelle, hvordan ’metoden’ spiller sammen med brugernes livssituation som helhed, og 

hvilken indflydelse metoden har på dialogen mellem brugere og professionelle. 

Disse kontekstuelle eller situerede forhold, og den dialogiske og refleksive kompetence, som 

kræves for at inddrage dem, anerkendes sådan set også af fortalere for evidensbasering (fx Sackett, 

Strauss, Richerdson, Rosenberg, & Haynes, 2000), men de tillægges ingen vægt i den videre 

http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder


praktiske og videnskabelige proces. Når det så viser sig, at netop disse såkaldt ’non-specifikke’ 

forhold (Poulsen, 2015) alligevel er helt afgørende, ikke mindst i rådgivning og socialt arbejde 

(hvor dialogen er central, hvor multiproblemer er reglen osv.), så sætter man sig for at finde 

evidensbaserede metoder til at håndtere dem – hvilket nærmest er at trække sig selv op ved hårene, 

eftersom også disse metoder jo skal indsættes i konkrete situationer, osv.  

 

Brugerinddragelse og brugerdrevne standarder  

Inden for socialt arbejde er der en række kritikker af behandlingsstandarden og evidensbasering, 

samt af den kulturelt omsiggribende ’medikalisering’ – altså dette, at behandlingsstandarden vinder 

frem på bekostning af andre mulige standarder (Bell, 2012; (Bergmark, 2005; Brinkmann, 2010; 

Dreier, 2011). Det handler bl.a. om at blikket fastlåses på en snæver behandlingsproces og ikke 

inddrager det hverdagsliv, indsatsen skulle gøre en forskel i, samt at fokus på problemer 

stigmatiserer og passiviserer brugerne. Ofte bliver brugerinddragelse forbundet med en kritik af den 

form for videnskab, som evidensbaseret behandling er udtryk for, og i praktisk henseende med en 

form for empowerment, hvor brugerne er med til radikale ændringer af sociale forhold og socialt 

arbejde.  

Men det er langtfra entydigt, at brugerinddragelse er videnskabsteoretisk eller politisk 

revolutionært. Kravet om brugerinddragelse håndteres meget forskelligt i det sociale arbejde. Lad os 

se lidt nærmere på hvordan forskellige versioner af brugerdrevne standarder former forholdet 

mellem brugere og professionelle, stiller forskellige krav til de professionelles kompetence og 

muliggør forskellige former for udvikling af praksis. Vi kan analytisk skelne mellem forskellige 

standarder for brugerinddragelse, der har det tilfælles, at de på forskellige måder udfordrer 

behandlingsstandarden. Vi skelner her mellem henholdsvis ‘faste’, ‘bevægelige’ og 

‘transformerende’ brugerdrevne standarder -  selvom de ikke nødvendigvis helt kan adskilles 

hverken i praksis eller i vores analyser, bl.a. fordi at standardens funktion afhænger af dens 

konkrete brug og vores forståelse af den, og fordi der – som vi vil vise - i nogle af disse standarder 

også er en fare for at falde ureflekteret tilbage i behandlingstandarden.   

Faste brugerdrevne standarder er når brugerinddragelsen standardiseres som metode forud for de 

situationer de er tiltænkt at skulle virke i. Den Motiverende Samtale (MS) er et godt eksempel på en 

sådan evidensbaseret metode (Miller & Rollnick, 1991). Her er der fokus på at den professionelle 

ikke skal konfrontere brugere med deres problemer, men gennem spørgsmål og samtale få klienten 

til at udforske motivation, ambivalens og holdninger i forhold til at forandre brugen af eksempelvis 



stoffer eller alkohol. Her sikres brugerinddragelsen altså gennem valget af en metode som man fra 

professionel side tænker vil sikre grundlaget for, at patientens unikke forhold kan inddrages i 

behandlingen.  

Et aktuelt udbredt eksempel på, hvad vi kan kalde ’bevægelige brugerdrevne standarder’ er 

’Feedback-Informed Treatment’ (FIT), der omtales som ’praksisbaseret evidens’(Miller, Duncan, 

Brown, Sparks, & Claud, 2003; Sparks, Duncan, & Miller, 2007). Her udformes rådgivningen i 

dialog med den enkelte brugers præferencer, hvilket sikres gennem standardiserede skemaer, hvor 

bl.a. man får brugerens feedback på den enkelte samtale. Denne tilgang kan sammenlignes med 

skræddersyning, ’customization’ eller produkt-differentiering, som også kendes fra industrien – fx 

fra smartphones, hvor brugeren sammensætter sin helt egen kombination af apps. Ligesom det 

gælder for en smartphone, er det også i socialt arbejde sådan, at den fleksible brugertilpasning sker 

inden for en meget fast ramme.  

I begge de ovennævnte eksempler er det sådan, at den tilsyneladende fri dialog med brugeren stadig 

foregår på baggrund af den faste og til tider skjulte præmis, at her skal foregå en rådgivning som er 

rammesat ved at brugeren har et problem. Det betyder at grundtræk ved behandlingsstandarden, 

først og fremmest dens fokusering på sygdomsbegreber, individer og deres problemer også er til 

stede her, til trods for orienteringen mod brugerens præferencer.  

Men der er også mere radikale og transformerende måder at arbejde med brugerinddragelse på, som 

i højere grad problematiserer og bevæger de grundlæggende standarder for socialt arbejde. Vi skal 

se nærmere på ’hybride’, eksperimentelle aktiviteter af almenpædagogisk, kunstnerisk og endda 

aktivistisk, politisk karakter . Det er aktiviteter, som ofte ikke er så synligt videnskabeligt 

begrundet, og som endda kan se ud som om det slet ikke er socialt arbejde. Vores bidrag til 

videnskabelig artikulering af dem fortsætter dog en lang tradition for at tænke socialt arbejde som 

transformativt, fordi det netop handler om sociale problemer (Nissen, 2004; Philp, 1979). 

 

Dette bringer os tilbage til HelsingUng og U-turn, der er særligt interessante fordi de selv bakser 

med de problemstillinger, som vi her har ridset op. U-turn blev i 2010 udpeget af Socialstyrelsen 

som en ’model’ for arbejde med unge og rusmidler, som i 2011-2014 blev afprøvet i Horsens og 

Helsingør
2
. Men hvis man gik ind på Socialstyrelsens hjemmeside for at finde ud af hvad ”Model 

U-turn” gik ud på, blev man allerede på første side af modelbeskrivelsen mødt med ordene: 

 

                                                 
2
 I skrivende stund (december 2015) er et endnu større tilsvarende program under udarbejdelse, hvor 24 kommuner vil 

kunne vælge mellem U-turn og to andre modeller. 



Eftersom U-turn ikke er en egentlig metode eller model kan beskrivelsen ikke ses som 

udtømmende, men giver forhåbentlig en indføring i tankerne bag tilbuddet. (U-Turn, 2010) 

 

Model U-turn: Modellen, der ikke ville være en model! Forestillingen om at “en egentlig metode 

eller model” skal være en “udtømmende beskrivelse” kan selvfølgelig diskuteres – eftersom enhver 

model fremhæver nogle forhold og er tavs om andre. Men det, som de har fat i, er, at de konkrete 

forhold og dialogen med brugerne skal forme arbejdet i en stadig læringsproces – altså at modellen 

hele tiden udvikles og at det derfor giver bedre mening at indføre i tankerne bag, end præcist at 

foreskrive handlemåder.  Det viser, hvordan socialarbejderne her selv arbejder med disse på én gang 

praktiske og videnskabsteoretiske spørgsmål om forholdet mellem model, standard og 

brugerinddragelse. Ved at artikulere deres arbejde gør vi dem til prototyper, både for hvordan man 

udvikle praksis gennem brugerdrevne standarder og for den form for transdisciplinær faglighed som 

udvikles i socialt arbejde og mange andre felter hvor standarder og brugerinddragelse er på spil. 

Dette er særligt væsentligt netop nu, fordi de traditionelle professioner er under pres. Disciplinerne 

som måder at forbinde forskning, praksis og profession er generelt ved at blive erstattet af den 

såkaldte ”Modus 2” viden, som er mere bevægelig og problem- og relevansorienteret (Gibbons et 

al., 1994). Standardisering og ’dokumenterede metoder’ er den stærkeste udformning af denne 

tendens. Men vores samarbejdspartnere i U-turn og Helsingung repræsenterer et alternativ. De går 

også på tværs af traditionelle discipliner og er rettet mod relevans; men det sker på en anden måde 

end gennem anvendelse af standardiserede metoder. Vores empiriske analyser er en fremstilling af 

hvordan de professionelle benytter helhedsorienterede, dialogiske og refleksive kompetencer til at 

tænke om og bevæge sig mellem standarder og ikke bare i dem. Det betyder at de løbende udvikler 

det sociale arbejde ved at forholde sig refleksivt til standarder, og genfremstiller og ændrer 

betydningen af standarder - i dialog med konkrete brugere, kolleger og samarbejdspartnere – og 

gennem dialog med den slags ‘anvendt’ og empirisk videnskabsteori som vi arbejder med.  

Lad os se nærmere på hvordan det foregår. 

 

Standarder for at se - at påvirke ved at forandre blikket  

 

I den klassiske behandlingsmodel opererer man med et diagnostisk blik, hvor der må skabes viden 

om problemer - fx om omfanget af misbrug, psykiske og sociale vanskeligheder - for at intervenere 

mod dem. I de psykologiske og terapeutiske traditioner, som HelsingUng og U-turn trækker på, er 

der derimod en forståelse for, at ‘blikket’ og den viden der skabes, i sig selv påvirker, former og 

skaber subjekter og problemer (Foucault, 2002; White, 2008). Det viser sig bl.a. i at man i U-turn 

har haft en langvarig og relativt vellykket kamp for at få anerkendt andre dokumentationssystemer 

end de gængse, hvor enhver behandling må starte med et degraderende og stigmatiserende 



’optagelsesritual’ i form af et diagnostisk ’anamnese interview’ hvor alle brugeres nuværende og 

tidligere problemer afdækkes og dokumenteres (Orbe, 2012). 

Mere positivt defineret har man i U-turn og HelsingUng ikke først og fremmest fokus på problemer, 

men arbejder med en ‘anerkendende tilgang’ hvor der også skabes forandring ved at synliggøre 

‘det, der virker for brugeren’. Eksempelvis arbejder man inspireret af narrativ terapi med at få blik 

for og artikulere brugerens færdigheder og initiativer for at styrke hendes evne til at handle og skabe 

mening (White, 2008) (se også Bank, 2014) 

 

Vores første eksempel handler om hvordan det at ‘oversætte’ sådanne standarder fra en terapeutisk 

praksis til socialt arbejde med unge, der ikke helt frivilligt har valgt at komme i behandling, ikke 

altid er helt nemt. Det empiriske eksempel er hentet fra en faglig supervision, hvor de professionelle 

diskuterer Tom, der er indskrevet i HelsingUngs ’dagteam’ - et social-pædagogisk 

behandlingstilbud, hvor unge under 18 går i skole, har samtaler og en række andre aktiviteter 4 dage 

om ugen. Når de professionelle benytter standarder fra narrativ terapi, kigger de efter Toms 

initiativer, for at artikulere og forstørre dem. Men det er svært: Tom møder troligt op til de 

forskellige aktiviteter, men de professionelle kan ikke få øje på, at han deltager aktivt, og når de 

fremhæver noget positivt han gør, så tager han det ikke til sig. Det efterlader dem med et 

forståelsesproblem. Hvordan kan det være at Tom tilsyneladende ikke deltager og hvordan skal de 

forholde sig til dette?  

 

Hvis man trækker på de standarder der ligger i behandlingsmodellen kunne en sådan adfærd let 

tolkes gennem traditionelle psykologiske eller psykiatriske standarder. Det kunne være et symptom 

på, at Tom ikke er motiveret eller udviser modstand til behandlingen – eller måske er han svagt 

begavet eller stofafhængig? Dette kunne så undersøges gennem tests eller diagnostiske samtaler. En 

sådan tilgang harmonerer dog ikke med de traditioner og standarder man arbejder med i 

Helsingung. Så for at skabe mening med Toms (manglende) handlinger tager de professionelle 

problemstillingen op i supervision:  

Halberg(behandler): Han negligerer hvis der fremhæves noget positivt, eller svarer  'ved 

ikke', 'nej', eller 'det er lige meget' 

Nanet (lærer): I undervisningen afviser han meget af det der foregår. 

Didda (behandler): Samtidig er han meget høflig, der hører faktisk til bekymringerne... Er 

det en måde at håndtere det på? Har han måske fundet en form der gør at han ikke behøver 

at engagere sig. Glider han af? 



 

[...] 

  

Halberg: Jeg fik den her tanke om at man kan også være, -  eller at læring også kan ske 

gennem den måde man deltager på. Og jeg tror for Tom at han på mange måder deltager 

som sådan en øhm øh hvad hedder det, en gyldig deltager. Øh sådan lidt fra fra sidelinjen. 

Så jeg tror i virkeligheden når han sidder i matematik eller når han er i gruppe samtalerne 

eller er nede i huset, så tror jeg i virkeligheden der foregår rigtig meget læring i forhold til 

hvordan han skal gebærde sig og hvordan han skal gøre og hvad der sker. Og jeg tror han 

suger en masse til sig, [...] Men han er nødt til at være lidt på kanten, fordi han ikke mestrer 

alle de der ting helt endnu. Øhm og der er sådan nogle små tegn som som du siger, så når 

han sidder og ser film. Jeg tror det er HELT VILDT svær situation for ham 

  

Nanet: Mm 

  

Halberg: Fordi der sker alle mulige følelsesmæssige ting og det er på engelsk og han skal 

læse. Så jeg tror han er nødt til også at være sådan lidt på kanten 

  

Nanet: Mm 

  

Halberg: Og så deltager han sådan lidt ind i det på sin egen fine måde. Og jeg tror virkelig 

vi skal holde øje også med det, at den læring faktisk også sker, sådan så vi ikke kommer til 

øhm og udfordre ham for hurtigt eller for meget. Men virkelig have øje for også det der med 

at han lærer sådan stille og roligt. Det der med at være i en gruppesamtale det - det er et 

MEGA skridt for ham 

  

Didda: Mm 

  

Halberg: Og bare det at han sidder der og lytter bag sin kasket og så nogle gange kommer en 

lille kommentar eller nogen gange lige nikker til det man har sagt. Altså det er det et kæmpe 

tegn på at han faktisk øh deltager i det og lærer gennem gennem den måde at deltage i det. 

Og det tror jeg han har rigtig meget brug for også sådan at øh der bliver skabt sådan nogle 

rum hvor der er øh, hvor det muligt for ham og deltage i det der tjekke sådan lidt ind og ud 

af det. 

 

Her ser vi hvordan de professionelle danner nye standarder til at forstå Toms handlinger. Halberg 

trækker på Lave og Wengers begreb om “legitim perifer deltagelse” (2003), der oversættes til 

”gyldig deltager. Øh sådan lidt fra sidelinjen”, ”på kanten”. Ved at trække på dette begreb foreslår 

Halberg en standard, hvormed de professionelle kan se og forstå Tom som en legitim, gyldig 

deltager, der altid-allerede er i gang med læring og udvikling.  

Med denne standard produceres den unge som et særligt epistemisk objekt (Miettinen & Virkkunen, 

2005), hvor mikrohandlinger - et nik, en lille kommentar m.v. - kan forstås som et udtryk for en 



gryende aktiv deltagelse, vilje eller motivation. Tom fremstilles narrativt-pædagogisk som værende 

på vej, med et potentiale. Denne standard muliggør, at de professionelle igen kan være 

anerkendende og se Tom som én der har ressourcer, aktivt deltager “på sin egen fine måde”, lærer 

og udvikler sig. Eksemplet viser således et epistemisk arbejde, hvor standarder for iagttagelse og 

fortolkning ikke er prædefinerede, men udvikles i de konkrete sammenhænge ved brug af et 

teoretisk repertoire.  

 

Ved nærmere eftersyn kan eksemplet læses som (mindst) to former for udvikling af brugerdrevne 

standarder.  

For det første kan det opfattes som en refleksiv udvikling af et begrebsligt repertoire for at tilpasse 

indsatsen til den enkelte bruger. Tom er på den ene side anerkendt som motiveret deltager, men på 

den anden side underforstås, at han især deltager med særlige svagheder - så det fx er “et MEGA 

skridt for ham” at deltage i en gruppesamtale. Toms ytringer anerkendes som værdifuld feedback i 

det fortsatte pædagogiske arbejde, men det er primært feedback om, hvor langt han er kommet i de 

givne, lineære forløb og hvordan forløbet kan tilpasses og modificeres i detaljen, så han ikke 

”udfordres for hurtigt eller for meget”, men fx “kan tjekke ind og ud”. 

Det kan altså ses som ’faste’ brugerdrevne standarder, fordi de overordnede standarder ligger fast - 

som fx at det, som Tom skal deltage i, er undervisning og gruppesamtaler, og at dette bidrager til at 

Tom kan gennemgå et udviklingsforløb hvor han gradvis bliver mere deltagende og kompetent -, 

men at der er en fleksibilitet i forhold til at forstå nærmere hvordan og i hvilket tempo dette foregår. 

Men for det andet kan eksemplet også ses som en arbejde med bevægelige eller transformative 

brugerdrevne standarder, der muliggør et mere radikalt brud med de givne standarder. Inddragelsen 

af begrebet om legitim perifer deltagelse er med til at gøre det muligt at tænke på Toms deltagelse 

som ikke nødvendigvis lineær og forudbestemt. Det får vi forskere øje på, fordi vi kender til en 

teoretisk diskussion i den ’virksomhedsteoretiske’ tradition, som begrebet kommer fra – mest kendt 

fra den russiske psykolog Vygotsky, som den narrative terapis hovedfigur Michael White også 

hentede inspiration fra (og som Halberg kender fra sit psykologistudie). Mange læser Vygotskys 

klassiske begreb om den “nærmeste udviklingszone” som udtryk for, at man skal fastslå, hvor langt 

barnet er kommet i sin udvikling, så man nøje kan tilrettelægge den pædagogiske indsats efter det. 

Men med begrebet om legitim perifer deltagelse repræsenterede Lave and Wenger (2003) en anden 

fortolkning, som lagde vægt på, at læring sker i fællesskaber, som ikke bare indoptager en given 

kulturarv, men også rummer magtforhold og er åbne i deres udviklingshorisont.  

Anlægger vi det perspektiv, kan vi bedre forstå, hvordan denne konkrete diskussion om Tom kan 

hænge sammen med udviklingsarbejdet i HelsingUng. At Tom er ”på kanten” kan sættes i 

forbindelse med, at Helsingung selv ’har kant’. Meget af deres arbejde handler om at reflektere og 



omforme den ramme der ligger i, at HelsingUng i det kommunale system er defineret som dem, der 

behandler unge som lider af stofafhængighed. Behandlingstandarden ligger så at sige i rammen, 

hvilket implicerer at den unge skal ‘erkende’ sin svaghed og sin afvigelse, lade sig behandle, ikke 

har ressourcer eller vilje osv. Derfor arbejder HelsingUng med at omforme denne ramme, hvilket 

bl.a sker når de som i eksemplet skaber nye standarder der gør det muligt at anerkende de unge. 

Men de gør det også i forhold til professionelle og socialpolitiske samarbejdsflader, eksempelvis 

ved på hjemmesider og i avisartikler, og ved når de taler med andre professionelle, at lægge afstand 

til begreber om misbrug og afhængighed. De har ofte held med at definere sig som radikale 

nyskabere og som alternativ til det etablerede. På den måde præsenterer de sig som en “undtagelse” 

fra det generelle offentlige system, som mange af de unge allerede har dårlige erfaringer med
3
. 

Dette muliggør i sig selv, at ’mødet’ med de unge brugere er mere åbent og kan udvikle sig i 

forskellige retninger. Toms potentialer bliver set i lyset af HelsingUngs udviklingsbestræbelse, og 

omvendt – begge parter inddrager hinanden i forsøget på at bryde nyt land.   

 

Forbindelsen mellem forståelsen af Tom og HelsingUngs arbejde med at forandre rammen er 

imidlertid ikke altid åbenlys, og den trækkes ikke umiddelbart og eksplicit frem i supervisionen. 

Den fremhæves af os forskere. Ligesom Halberg forsøger at fremstille Tom som værende på kanten 

og på vej, således fremskriver vi også bestemte potentialer i vores beskrivelse af HelsingUng som 

epistemisk objekt. Det gør vi netop fordi det ikke er givet og åbenlyst. Det er ikke grebet ud af 

luften, og vi har ’empirisk belæg’ for at gøre det. Men der er forskellige tendenser i HelsingUngs 

praksis, og det gør en forskel, hvilke vi fremhæver, fordi vi som forskere medskaber disse 

standarder. I det følgende vil vi komme med to yderlige eksempler på forskellige måder at arbejde 

med brugerdrevne standarder på , som de kom til udtryk i HelsingUng. 

 

Formaliseret brugertilpasning  

Som nævnt tidligere er en tilgang til at arbejde med brugerindragelse at brugertilpasningen 

formaliseres og standardiseres som metode. Det ser vi i HelsingUng især i deres udvikling af 

individuelle rådgivningssamtaler. Rådgivningen er kun en blandt flere opgaver, men den opfattes af 

mange - herunder både brugere og professionelle - som en kerneydelse og som en aktivitet, hvor 

man direkte forholder sig til, “hvad vi er her for, og hvad de kommer for”, som en af de 

professionelle udtrykte det. Til sådanne samtaler er der udviklet formaliserede metoder, som ofte 

benævnes ‘terapi’. Behandlingsstandarden ligger således allerede i præmissen, fordi sådanne 

                                                 
3
 Denne præmis er opdaget for nylig af Åkerstrøm Andersen (2016). Den har dog længe været identificeret som en af de 

“dybe tallerkener”, der jævnligt “genopdages” i socialt arbejde. Se fx Villadsen (2003) men også Nissen (1992, 2000) 

og Philp (1979).. 



samtaler traditionelt sigter mod en forandring af klientens forhold til sine problemer. Men netop 

derfor er de professionelle inspireret af ‘Løsningsfokuseret Terapi’ (LØFT), som paradoksalt 

tilbyder et delvist brud med den præmis. Samtalerne foreslås her centreret om det, som brugeren 

ønsker - om løsninger og ikke problemer. Og man erklærer, at det, brugeren siger, skal tages for 

pålydende, endda som grundlag for samtalen (De Shazer, 1991: 59). Siden Freud har 

udgangspunktet ellers været - i forskellige versioner - at en samtaleterapi kun kan give mening fordi 

brugerens opfattelse selv er en del af problemet. Men hvis man forlader det udgangspunkt, hvori 

består da ’behandlerens’ faglighed? Ikke i en generel bedre-viden om “problemet”, og heller ikke 

engang i en fortolkning af hvad der ellers ligger bag brugerens udsagn (af ubevidste drifter, 

automatiske tanker, forstyrrede samspil el.lign.); kompetencen består simpelthen i at håndtere 

samtaler og de “sprogspil”, som udfoldes i dem. I LØFT antages nemlig, at det går bedst, hvis 

samtalerne centrerer sig om brugerens agenda og opbygger en ‘foretrukken fortælling’, hvor hans 

eller hendes egen handlekraft står i centrum.   

Ofte har HelsingUngs brugere dog svært ved at sætte ord på tingene, og det kan gøre det vanskeligt 

for de professionelle at tilpasse samtalerne til deres ønsker.  For at løse det, bruger de professionelle 

tal i stedet. De synes at være mere konkrete og lettere at forholde sig til. En af måderne er det 

førnævnte Feedback-Informeret Terapi (FIT). Her bruger man ultra-simple skalaer til brugerens 

måling af hvordan det går, “individuelt, interpersonelt og socialt” (Outcome Rating Scale) og 

hvordan det gik i samtalen (Session Rating Scale). Brugeren sætter simpelthen et mærke på en 10 

cm linje på papir eller tablet (se billede xx).  

 

 

De professionelle prøver som regel at få den unge til at uddybe sine svar, navnlig når der spores en 

fremgang, men det lykkes langtfra altid. Meningen er ikke, at der skal opnås en fælles forståelse. I 



FIT antages ikke nødvendigvis at tallene måler noget bestemt; de er altså ikke tegn, der betyder 

noget i traditionel forstand. De kan bruges pragmatisk fordi de er lette at gå til, og neutrale på den 

måde at man kan lægge forskellige betydninger i dem (Porter, 1995). Statistisk set har tallene dog 

den betydning at risikoen for drop-out er mindre hvis tallene går opad, og positive tal kan også 

bruges udadtil som dokumentation for brugertilfredshed med HelsingUng.  

Brugen af skalaer og tal er et radikalt udtryk for hvordan LØFT pragmatisk fokuserer på 

kommunikationen i sig selv. Det gør det tilsyneladende muligt at tilpasse mødet til brugerens 

præferencer i højere grad end hvis de professionelle trådte frem med bestemte værdier eller 

forestillinger. Vores analyser peger på, at det netop kun er tilsyneladende, fordi den standardramme, 

der er etableret som “rådgivning” egentlig ikke bliver rokket. Dermed er der stadig en 

behandlingstandard, sygdomsbegreber, magtforhold og stigmatisering på spil, både i samtalen og i 

dens forhold til hvordan institutionen defineres og reguleres. Selvom tallene forekommer neutrale, 

så indsmugler de også en række forudsætninger, som absolut ikke er uden problemer - fx at 

‘forandring’ er lineær og entydig, at det er den professionelle, der forstår hvordan den kommer til 

udtryk i tallene, og at livet i det hele taget kan og skal håndteres med simple formler (nærmere om 

dette, se Nissen & Barington, 2016).  

 

De fleste unge er umiddelbart glade for disse skalaer. Men vi har også studeret en række situationer 

hvor en række problematiske træk træder frem i brugen af  LØFT og FIT – og hvor de unge gør 

modstand trods den tilsyneladende imødekommende form. I den følgende sekvens har Halberg fået 

15-årige Emily til at udfylde Outcome Rating Scale og vist hende en graf der repræsenterer den 

seneste tids tal. Han siger, at han er bekymret fordi grafen ikke viser fremskridt. Derefter stiller han 

en variant af ‘mirakel-spørgsmålet’ som LØFT er berømt for
4
: 

 

Halberg: Når den her kurve bliver knækket og begynder at gå op (viser med flad vandret 

hånd i luften) eller i hvert fald begynder at stoppe med at gå nedad, øhm, hvad vil sådan for 

dig – jeg kan jo synes alt muligt om det, og sikkert også dine forældre og alle mulige andre 

– hvad ville sådan for dig være tegn på: hov! Nu er det ligesom stoppet, nu – går det enten 

opad eller mere sådan (hånden er stadig vandret i luften) 

Emily: (har sat sig op, kigger ned) Det ved jeg ikke! (tavshed)  

Halberg: Hvor god tro har du egentlig på det? Hvor gode chancer giver du dig selv for at 

kurven vender på et tidspunkt?  

Emily: Det ved jeg godt nok ikke! 

Halberg. Bare et gæt – hvad vil du tro, hvad vil være rimeligt?  

                                                 
4
 “Hvis du en dag vågnede og dit problem ved et mirakel var forsvundet, hvordan ville du så opdage det?” 



Emily: Men jeg ved det ikke… agtigt. 

(tavshed) 

Halberg: Ved du noget om hvor meget – du er villig til at prøve at få det til at – hvis 10 er 

”du vil gøre alt i verden for at prøve at få det til at vende”, og 0 er at du ikke vil løfte en 

finger? 

Emily: Mm, jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe, jeg ved bare ikke, hvad der skulle kunne 

hjælpe mig. 

Halberg: Nej. Så havde du gjort det. Selvfølgelig. Selvfølgelig ville du det. Hvor meget er 

du sådan villig til?  

Emily: Men det ved jeg ikke! (halvgrinende)  

Halberg: På en skala fra 0 til 10, hvis 10 er at du vil gøre alt og 0 er at du ikke vil løfte en 

finger?  

Emily: Men jeg ved det ikke!  

Halberg: Prøv at gætte  

Emily: Næ! (griner, ser derefter lidt genert ned) Jeg ved det ikke! I really don’t know (rokker 

i stolen)  

Halberg: Hm. Jeg kan spørge alle mulige andre, men når jeg spørger dig, hvor bekymret 

skal jeg så være for, at – at det går den her vej (peger med fingeren nedad på papiret), hvis 

du kigger på det  

Emily: Altså der er jo en chance for at det lige pludselig går MEGET nedad, ikke? Hvis jeg 

pludselig glemmer at tage min MEDICIN, eller (snakker med en lidt anden stemme) sådan 

noget i den retning, ikke, og det er selvfølgelig ikke så KLOGT, fordi at øh, så ville jeg jo 

risikere at blive INDLAGT  

Halberg: Det ville du jo ikke 

Emily: JEG vil nok ikke, men det kan jo SOM SÅDAN blive nødvendigt, HVIS det går 

rigtig dårligt (nikker). For dit EGET helbreds skyld! 

 

Emily er overhovedet ikke med på det, som Halberg vil have hende til her. Til sidst reagerer hun 

ved at ironisere. Hun fremstiller den autoritære voksenstemme, der artikulerer de aspekter af 

behandlingsstandarden, som ligger implicit i rammen, trods Halbergs gode intentioner. Det 

spændende ved den slags data - som Halberg selv har videregivet til os forskere - er at de udfordrer 

vores forestillinger, i dette tilfælde om brugerinddragelse. Emilys dramatiske fremstilling af 

samtalens magtforhold bliver også til en fremstilling i vores forskning. Ved hjælp af den kan vi se at 

LØFT og FIT nok tilpasser rådgivningen til brugeren, men i høj grad også forudsætter, at brugeren 

er tilpasset til rådgivningen. Den pragmatisk håndterede samtale kommer brugeren i møde, mens 



den på én gang skjuler og kanaliserer de ‘hårde’ præmisser, som former mødet. Den formes efter 

den unges ønsker, men den opretholder samtidig HelsingUngs krav på ekspertise og effektivitet 

over for unges stofafhængighed og den unges overgivelse som behandlingstrængende. 

 

Men fordi Halberg viser os den optagelse af Halbergs og Emilys samtale, kan vi også se i et andet 

lys. Vi kan se hvordan de skaber en fremstilling, der får både os og dem til at spørge efter mere 

transformerende måder at inddrage brugerne på. Her kommer både Emilys kreative 

fremstillingsevner og Halbergs forskertrang kommer til udfoldelse i mødet og muliggør udviklingen 

af andre standarder.  På den måde kan vi se hvordan LØFT og FIT, når de benyttes refleksivt i det 

sociale arbejde, kan siges at åbne for mere transformative ændringer, end hvad der ligger i dem når 

de bare ses som en fast standardmetode metode til brugerindragelse. Men lad os til sidst se på et 

mere omfattende og udfoldet eksempel på hvordan de unge og de professionelle bryder med den 

grundlæggende behandlingsstandard.  

 

Æstetisk dokumentation 

I HelsingUngs dagteam - hvorfra vi også hentede eksemplet med Tom - arbejder de unge bl.a. med 

at producere korte film eller billedsekvenser, hvor de kan fortælle deres egne historier om hvem de 

er eller hvad der er vigtigt for dem. Dette er inspireret af den narratives terapis ide om foretrukne 

fortællinger: 

 

“when persons seek therapy, an acceptable outcome would be the identification or 

generation of alternative stories that enable them to perform new meanings, bringing with 

them desired possibilities - new meanings that persons will experience as more helpful, 

satisfying and open-ended.” (White & Epston, 1990, p. 15) 

 

Under arbejdet med filmene opstår der blandt de unge gradvist den ide, at de ikke blot skal vise 

deres film til forældre og venner, men at de skal afholde en egentlig ‘gallapremiere’. De unge og 

socialarbejderne arbejder derfor med at iscenesætte en gallapremiere, hvor der inviteres ‘gæster’ og 

pyntes op med rød løber, levende lys, balloner og meget andet. Lad os se på, hvordan både filmene 

og den stemningsfyldte gallapremiere skaber nye fremstillinger (i betydningen produktion og 

fremvisning) af de unge, både for dem selv, for de professionelle og for de pårørende.  

 

Da gæsterne: de unges familier, kærester, venner og kontaktpersoner, ankommer til Gallapremieren, 

bliver de ledt op i ‘spisestuen’ hvor de bliver mødt af festklædte medarbejdere, der trakterer med 

cocktails og snacks. De bliver positivt overraskede over den hyggelige stemning og hvor meget de 



unge har gjort ud af det. ’Gæsterne’ står og småsnakker i små grupper, og stemningen og måden de 

interagerer minder om at ankomme tidligt til en privat fest. Der er en lidt afventende og 

forventningsfuld stemning, som forekommer meget anderledes end den vi kender fra en 

skoleafslutning eller et møde på en behandlingsinstitution. Langsomt bænkes gæsterne foran det 

opsatte lærred, og efter en kort introduktion af en af socialarbejderne, vises de unges film på skift.  

Den første film er Benjamins. Vi ser ham kravle gennem et hul i et trådhegn ind til en fodboldbane. 

Græsset på fodboldbanen er så klart grønt at det nærmest oplyser det mørke rum. Til musikken fra 

Wafandes ’uartig’ - et upbeat, positivt dancehall nummer - ser vi små sekvenser af Benjamin, der 

jonglerer med en fodbold og skyder mod mål fra forskellige vinkler. Vi får indtryk af, at Benjamin 

er en kompetent og hurtig fodboldspiller. Til sidst ser vi Benjamin smyge sig ud gennem hullet 

igen, og filmen ender ledsaget af Wafandes glade rytmer og teksten ”… du får kun smil, god karma, 

god stil” (Wafande, 2012). Filmen varer i alt 47 sekunder, og vi ser kun Benjamin spille fodbold.  

Måske kan der spores en lettelse over at der ikke blev vist noget pinligt, og en glæde over at den 

unge fremstilles som kompetent og normal; der skabes også en særlig situation med en afslappet og 

opstemt atmosfære. Nogle af de pårørende og socialarbejdere gør små bevægelser til musikken.  

Den næste film er lavet af Jill, og består af 8 stillbilleder. Vi ser bl.a. hvordan hun er optaget af 

skolearbejde i et klasseværelse og hvordan hun hænger ud i ’stuen’ og har det sjovt med de andre 

unge. Denne fremstilling er for os, der kender hendes baggrund, i skarp kontrast til de 

problemhistorier og stigmatiserende klassifikationer – en forstyrrende og voldelig elev med lav 

intelligens – der cirkulerer om hende blandt socialrådgivere, lærere, psykiatere og forældre.  Med 

disse billeder fremvises der en helt anden historie om Jill, som en næsten almindelig elev, der gør 

sig umage i skolen og som har det sjovt med sine gode venner.  

 

Der er flere typer af brugerdrevne standarder og former for professionalitet, som vi finder 

interessante i dette eksempel. Vi har selvfølgelig her at gøre med brugertilpasning: Det 

pædagogiske og terapeutiske arbejde gøres relevant, legitimt og interessant for de unge ved at de får 

lov til at benytte filmmediet til at skabe foretrukne fortællinger, integreret i danskundervisningen.  

Men det, at de unge og socialarbejderne i fællesskab både fremstiller og fremviser nye standarder 

for ungdomsliv og rusmiddelbrug, objektiveret i et audio-visuelt produkt, kan også forstås som et 

pædagogisk dannelsesarbejde, hvor de unge støttes i at forme og fremstille deres selvforhold. Med 

disse film som ’våben’ (som en socialarbejder udtrykker det) kan de unge fremvise et alternativ til 

de mange problemmættede fortællinger der cirkulerer blandt forældre, venner og professionelle. 

Den anerkendelse opnås imidlertid netop kun fordi de arbejder på det, og underkaster sig de krav, 

som arbejdet med filmene stiller. Der sker en forskydning i interventionsobjektet fra den unges 

afvigelse til hans relationer og til standarderne for et meningsfuldt ungdomsliv, og det sker 



formidlet af filmfremstillingens tekniske og æstetiske arbejde, som er rettet mod en offentlighed. 

Og ikke mindst knyttes deres selvfremstillinger dermed an til HelsingUngs socialpolitiske profil og 

bliver indlæg i debatten om vores forhold til ungdomsliv, rusmidler m.v. – bl.a. ved, at 

lommefilmene blev redigeret sammen til filmen ’Modlys’, som pryder HelsingUngs hjemmeside
5
.  

 

Affektarbejde 

Når man i HelsingUng benytter film og iscenesætter en event som en gallapremiere er det også et 

eksempel på hvordan man kan arbejde pædagogisk med æstetiske virkemidler og ved brug af 

stemninger, atmosfærer, energier og intensiteter, hvilket vi samlet betegner som affektive aspekter 

(Bank, 2015). Sådanne fænomener er velkendte i - og i vores forståelse helt centrale for - socialt og 

pædagogisk arbejde, men fordi de opstår i de konkrete deltageres interaktioner, er de vanskelige at 

standardisere og artikulere, og disse aspekter ofres heller ikke megen opmærksomhed i hverken 

narrativ, systemisk eller løsningsfokuseret terapi.  

For at bidrage til en forståelse af dette har Mads Bank bl.a. trukket på Martin Heideggers begreber 

om stemning og stemthed (Heidegger, 2004, 2007). Heidegger fremhæver at den måde vi er i 

verden på er karakteriseret ved en grundliggende stemthed og at vores tanker, handlinger og følelser 

bliver til på baggrund af sådanne stemninger. De skabes kollektivt i situationen, ikke mindst i form 

af forventninger og forestillinger, og i høj grad gennem æstetiske redskaber, som på én gang er 

symbolske og konkrete. Med disse begreber får vi blik for hvordan der i gallapremieren skabes en 

begivenhed, der bryder med stemninger af fortvivlelse, håbløshed, skyld og bebrejdelse, der ofte 

fylder meget, når man er forælder til en ung der ryger hash og  ikke lever op til de herskende 

standarder for normalt ungdomsliv. Når der i HelsingUng skabes andre stemninger – hvilket både 

socialarbejderne, de unge og forældrene er aktive medspillere i – ser det ud til at muliggøre, at de 

pårørende kan ’åbne sig’ og begynde at se de unge på nye måder.  

 

Interessen for affektivitet er en ret ny teoretisk tendens, og vi er ikke helt afklarede eller enige om, 

hvordan det skal forstås. Men når vi som forskere benytter sådanne begreber til at gå i dialog med 

socialarbejderne om deres praksis, så udvikler vi nye forståelser for (nogle af de grundlæggende 

dynamikker i) det sociale arbejde. Vi får øje på, at det at arbejde med affektive aspekter er vigtigt i 

HelsingUng og også i U-turn, fordi det måske skaber – og skabes af – en åbenhed for forandring for 

både unge, pårørende og professionelle (Bank, 2015). Det handler ikke om at udvikle virkemidler til 

følelsesmanipulation, men er relevant fordi det medvirker til, at de professionelle kan arbejde 

refleksivt med den affektivitet, som er i spil, og få blik for hvordan sådanne affektive aspekter 

bidrager til at skabe nye muligheder og nye standarder (sml. Wetherell, 2012). Disse forståelser 
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indgår samtidig i vores diskussioner om, hvilken plads, begreber om affekt og stemning bør have i 

vores mere generelle forståelse af pædagogisk arbejde. Endelig er sådanne stemninger væsentlige 

for vores samarbejde med de professionelle, fordi muligheden af at skabe nye standarder bl.a. er 

betinget af at der åbnes en fælles udviklingshorisont, hvor vi er på vej uden helt at vide hvorhen.  

 

 

Konklusion   

I denne artikel har vi forsøgt at artikulere en tredje vej mellem hovedløs standardisering og 

afmægtig protest for velfærdsstatens professionelle. Vi analyseret hvordan man i det sociale arbejde 

udøver en ny type trans-disciplinær faglighed, der ikke bare forholder sig til givne 

(behandlingsmæssige, pædagogiske eller terapeutiske) standarder, men går i dialog med brugerne 

og forskellige faglige og teoretiske traditioner, og derigennem skaber nye standarder. Denne 

helhedsorienterede, dialogiske og refleksive faglighed bliver mere og mere vigtig, efterhånden som 

styring med standarder vinder frem. Den gør det muligt at skelne mellem forskellige slags 

brugerdrevne standarder, og derfor også at sigte mod mere modige og krævende udgaver – ikke blot 

som skræddersyning af givne standarder til brugerens umiddelbare ønsker, men som en fælles 

nytænkning af menneskelige og etiske standarder. Det er et refleksivt arbejde med standarder hvor 

vi hele tiden opdrager os selv og hinanden og åbner for et arbejde med stemning og affekt, som ikke 

sigter mod affektjag og påvirkning, men derimod reflekterer stemning som grundforhold ved vores 

fælles møde med verden. 
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