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Indledning 

Som udgangspunkt har vi onsket at undersoge de psykiske konsekvenser ved unges misbrug, men 
som opgaven har taget fonn har vorcs fokus samtidig tlyttet sig. Vorcs interesse er i stedet faldet pa 
modet mellem de unge misbrugere ogden behandling de har adgang tiL samt de dilemmaer der 
ligger heri . 

Som empiri var vorcs udgangspunkt et behandlingssted i det etablerede system. ncmlig U-Turn som 
er et tilbud til unge misbrugere mellem 15 og 23 ar. 

Vi fik, et stykke tid efter at vi havde pabcgyndt vores projekt, den ide at inddrage endnu ct 

behandlingsstcd, nemlig Gaderummet som cr et altcrnativ til den grengse bchandling. 1 

gadenm1met kan man komme direkte ind fra gaden, og her er der ikke aldersbegrrensning. 

Med ba{Jgrund i denne sammenlre(rnin<r af vores empiri har vi flvttet os fra en af{Jrrenset t:>- z::, e .. :" · ., b 

maJgruppe. til en licit bredere da der ikke er noget 'stop' for hvomar man kan komme til 

Gaderummet. 

Vi har indsamlet vores cmpiri via et interview mcd en ansat psykolog. Sonny, fra u -·rurn . Vi 

udfom1ede pa forh~md en handfuld sporgsmal som vi senere tog udgangspunkt i under dette 

interview. Modet med Gaderummet er begrrenset ved at have foregiiet via telefonisk kontakt, og er 

altsa mere end undersogelse af den tilgrengelige empiri som den hovedansvarlige, Kalle Birck 

Madsen. har stilet for igennem den tid Gaderummet. og det herunder liggende terapeuttilbud 

Regnbuen, har eksisteret. 

Vi har haft adgang til diverse artikler, pressemeddelelser, evalueringsrapporter, breve til div. 

Ministre, ministerier og andrei systemet - det meste forfattet afKalle selv, og derfor relevant i 

forhold til at se pa hvilket ' stof' Gaderummet egentlig er gjort a!~ og hvor strerkt de ideologiske 

grundtanker trreder her igennem. 

Det som vi syncs er interessant at belyse er forstaelsen for identitetstabet, og faldgruber i modet 

meHem de unge i det etablerede system- samt de alternativer der ligger til dette. Det finder vi 

essentielt fordi vi som kommende predagoger godt vii have en forstaelse for hvordan vi tackler 

dilemmaeme i dette mode. 

Dette leder til en problemformulering der lyder: 
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Problemform ulering 

• Hvilke dilemmaer Jigger der i pavirkningernc af identiteten i det scnmodcrnc samfund? 
• Hvilke handlemuligheder og bcgnensninger Jigger der i sameksistensen af system og 

livsverdenen nar vi som behandlere skal m0de de unge? 
• I bvilken grad er det sundhedsmressige arbejde rcprresentcret in den for behandl ingen af unge 

misbrugere, og hvordan kan vi som pa:dagoger arbejde med de dilemmaer der opstar i dette? 

Metodevalg 

Vi har valgt en opgavestruktur hvor vi starter med en redegorelse af vores teorignmdlag, nemlig 

Giddens, Habennas og Antonovsky. Vi har valgt vorcs tcorctikerc dcls ud fra personlig, dcls faglig 

interesse. og dct har vreret sva:rc valg fordi vi pludselig godt kunne sc, at der bade var 

samstenm1else. men i lwert fald ogsa forskellige. mellem isrer Giddens og Habermas' teori. Dog er 

vi naet frem til, at det som har va:ret vores fa:lles interesse hovedsagligt er 0nsket om at unders0ge 

unge i et stofrnisbrug og deres m0de med systemet og herunder udviklingen af de unges 

identitetsdmmelse i vores samfund (Giddens). Videre vii vi unders0ge hvilke farer de unge i dag 

bliver udsat for set i et sociologisk perspektiv (Habermas) og hvilke l0sningsmodeller i vores 

sociale og sw1dhedspa:dagogiske arbejde der evt. kan bruges nar vi arbejder med tmge misbrugere. 

(Habermas. Antonovsky). 

Nedenfor en mere konkret gcnncmgang: 

Teoriafsnit, Anthony Giddens 

For at besvare f0rste punkt i probiemfonnuleringen som lyder. "Hvilke dilemmaer ligger der i det 

senmoderne samfund?, vii vi i forste del af teoriafsnittet benytte Giddens teori om netop 

pavirkningerne af identiteten i vor tid. Dette tinder vi essentielt, fordi vi oplever at stabiliteten i 

vores samfund i dag er blevet erstattet af en udetinerbar og flydende tendens. Disse teorier vii vi 

benytte for at underbygge vores empiri hvor vi vii se pa netop problematikkerne omkring de unge 

stofmisbrugcres idcntitetsdannelsc. 

Teoriafsnit, Jiirgen Habermas 

Videre vii vi bruge Habennas' begreber og teori om kommunikativ handlen, samt om hvilke 

konsekvenser det har nar systemet koloniserer livsverdenen - herunder problemet med at lose 
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sociale problemer med okonomiske og administrative midler som vi kan se leder til mcningsloshed 

og identitetskriser. Deter vores oplcvelse at dette cr interessant, fordi vi som predagoger bade skal 

varetage systemets og livsverdenens mal og funktioner - og at det i denne balancegang er 

nodvendigt at holde sig for oje hvilke faldgruber, men ogsa muligheder, der ligger i modet mellem 

disse. Vi onsker i analysen, at bruge Habermas til dels at underbygge en hitik og en cliskussion i 

forhold til behandlingsstedet U-Tw-n, dels for at w1derstotte Gaderummet og de ideo logier cler 

ligger i deres lllk)de med de unge - samt hvilke handlemuligheder og begrrensninger der ligger i 

dette. 

Teoriafsnit, Aaron Antonovsk)· 

I sidste del afteoriafsnittet vii vi argumentere ud fra Antonovskys flodmetafo/, samt hans begreb 

om sundlustmd fordi vi umicldelbart oplever at der ligger en sandhed i at mode de unae hvor deer i 
~ 0 ' 

stedet for at hive dem ucl af deres sociale kontekst. Dette er interessant nar vi ser pa henholdsvis U-

Turn og Gaderummet fordi vi godt vi! diskutere hvorvidt de to behandlinger egentlig bruger disse 

begreber/metoder. 

Redegorelse og baggrundsviden for det empiriske materiale (U-Turn og Gaderummet) 

Her vii vi redcgore for de to behandlingsstcdcrs metodcr og idcologier for at lregge op til den 

efterf0lgende analyse. Det gm vi fordi vi fra start har haft en opfattelse af at de to bchandlingssteder 

fremstar som modpoler, og fordi vi dermed godt vii forsoge at belyse dette yderligere. 

Analyseafsnit og diskussion 

Vi vil ud fra vores empiriske undersogelser. altsii interviewet med behandlingssteclet U-Tum, og 

diverse artikler m.m. skrevet af Gaderummets3 daglige Ieder, Kalle Birck Madsen, torsoge at belyse 

de kontlikter og dilemmaer der kan opsta i en eventuel behanclling afunge med stofinisbmg og 

deres mode med henholdsvis det etablerede system og de alternativer der er til dette; hvordan moder 

Gaderummet versus U-Turn de unge?, hvilke metoder arbejder de to behandlingsstedcr ud fra?, 

hvad er deres mal?, hvilke faldgruber Jigger der i deres arbejde? 

Dette gor vi med underst0ttelse ide teoretikere og dercs teorier vi tidligere har rcdcgjort for 

sidestillet med vores empiriske material e. Y derligere vil vi sa fremstille de to behandlingssteders 

metoder og ideologier i forholcl til hvordan de moder de unge. I det samlede hele er vi interesseret i 

2 Kompendium, Liv og Samfund 4 semester, "Sygdom er hvordan man har det, sundhed er hvordan man tar' det'' 
3 http://www.gaderummet.dk/ 
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at belyse forskellen mellem U-Turn og Gaderummet som muligc bchandlingslosningcr i forhold til 

unge mcd misbrug. 

Konklusion og perspektivering 

I konklusionen vii vi redeg0re for predagogens handlemuligheder i forhold til de rammer der er i det 

etablerede behandlingssystem og de alternativer der Jigger uden for dette. Derunder tager vi stilling 

til hvilke dilemmaer der Jigger i vores predagogiske arbejde i m0det med unge misbrugere, samt 

samler op pa det sundhedsmressige arbejde i forhold til malgruppen. 

Teoriafsnit 

Giddens 

Samfundsstrukturen i dag 

For at belyse ungdomslivets omstrendigheder i dag. er det nodvendig at man tager udgangspunkt i 

familiefonnen ved kvindemes indtog pa arbejdsmarkedet (ca. 1960), og dermed det opbrud med 

den grengse kultur, hvor der f0r i tiden havde vreret en fast person i hjemmet (kvinden) til at prrege 

b0mene Nu blev der pludseliu bruu for heldagspasnin0u afb0rn og unge. Dern1ed menes enten 
. b b - · ......., -

b0rnehaver og/eller vuggestuer, eller en kombination af skole- og fritidshjemstilbud. K vindernes 

start p£1 arbejdsmarkedet blev ogsa startskuddet til en ny f~m1iliefonn, nemlig enefors0rgerfamilien. 

Kvindeme var ikke lrengere afhrengige afmandens indkomst, og det blev mere udbredt med 

skilsmisscr i Danmark4
. 

For bom og ungc bet0d dette at deres socialiseringsproces blev mm·kant udvidet med mange 

forskellige arenaer - fra at have vreret der hjemme med deres m0dre i st0rstedelen af deres liv skulle 

de til at indfinde sig i dagtilbud hele dagen, og lrere de regler der fulgte med. Man kan dermed sige, 

at daginstitutioneme i h0j grad overtager den primrere socialisering, der finder sted i barndommen, 

hvor den grundlreggende prregning afpersonlighed finder sted og befrestes. Det betyder ikke at 

forreldrene mister deres indflydelse pa deres eget barn. men derimod at barnet ret hm1igt lrerer at 

4 B0Ill og familie i det postmoderne sam fund, s. ll 0 
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navigere imellem disse forskellige arenaer; hjcmmet og institutionen (det er ikke alt man rna 
derhjemme man ogsa ma i institutioneme), men forreldrenes indflydelse bliver nok reduceret til at 

vrere en pavirkning af holdninger og moral. hvor imod daginstitutionerne star for at prrege 

dagligdagens spilleregler i forhold til samvreret med andre me1mesker. 

Denne dobbeltsocialisering 10lger selvt0lgelig barnet til det bliver et ungt menneske og starter i 

skole. Henned er der en helt ny arena med i billedet da der med skolestm1 ogsa bliver krav om 

forskellige frerdigheder samt indlrering. I vores tid star1er barnets dag i skolen, og senere gar de til 

deres fritidshjem. Det giver samtidig den unge et stmTe ansvar for egen frihed, samt dannelse af nyc 

konstellationer- venner. I det hele taget udvides den unges arenaer meget, og socialisering foregar i 

b.ojcre grad uden for familien og i takt med at barnet bliver reldre. Dette viser sig fx igennem 

fritidsaktiviteter som sport, spejder osv. Den unge losriver sig og bliver mere og mere pavirket af 

andre voksne (predagoger. trrenere, og andre voksne der er tilgrengelige i deres hverdag). Her er der 

tale om en sekundrer socialisering hvor de unge skaber deres egen moral og kodeks for hvad der er 

socialt acceptabelt. 

Nar de unge har naet denne fase i deres liv, hvor deer i stand til at vrelge hvilke til bud de vi! gme 

nytte at: harman bmgt betegnelser som "zapper generationen". Dette er en sammenligning med 

born der med en fjembetjening i hfmden kan f0lge med i flere forskellige tv progrmmner ad gangen . 

Dettc har betydet en bekymring fra flere sider af det predagogiske felt i form af bekymring for om 

de unge, i form affor mange forskcllige tilbud, kunne have nemt vcd at tabe fokus dvs. fare vildt. 

Det er det som Giddens kalder for det senmoderne smnfund; et samfund der er i konstant opbmd og 

denned en nedbrydning af de faste arenaer. Dette betyder altsa at socialiseringen, og detmed ogsa 

identitetsdannelsen, hele tiden foregar i skiftende arenaer. Lad os se pa !wad Giddens siger om 

dette. 

ldentitetsdannelsc i Scnmodcrnitctcn. 

Anthony Giddens beskreftigcr sig med identitet i det senmodeme samfund. Han scr pa 

sammenhrengen mellem de samfundsma::ssigc strukturer i dct han kalder 'senmodemitctcn', og 

betydningen af disse i forhold til den enkeltes identitetsdmmelse. Samfundet er prreget af konstant 

omdannelse, opbmd, nedbrydning, udvikling og stadig fomyelse. Der er ikke lrengere nogen store 

f.elles sandheder; vi er ikke lrengere styret af tradition og kan forkaste den hvis vi vil - men alligevel 

findes der strukturer i samfundet vi er pa virket af. sa det er op til den enkelte at opbygge sin egen 

fort.elling. Giddens mener, paden ene side. at subjektet - selvet - er styret af de stmkturer der 
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tindes i samfundet, og pa den anden side, at subjektet er et selvsta;:ndigt og retlekterende individ. 

Giddens pointerer at identitetsdannelsen er blevet et refleksivt projekt. Identitet opfattes if0lge 

Giddens som vrerende en stadig rekonst111ktion og iscenesrettelse ud fra forskellige situationer. Han 

mener at man er no get forskelligt alt at11rengig af hvilken situation eller gruppe man befinder sig i. 

'Kemeidentiteten' i traditionel forstand er if0lge Giddens aflaget i betydning, og han snakker om at 

identiteten er blevet 'decentraliseret'. Vi bombarderes konstant af indtryk bl.a. fra medier, og de 

store sociale kontakttlader, som g0r at vi far en oplevelse af, og indblik i, mange forskellige 

alternative mader at !eve og trenke pa. Dette betyder en udvidelse afvalgmuligheder i forhold til 

identitetsdannelsen. Den nye udvidede mulighedshorisont er positiv i den forstand at individet mere 

frit kan vrelge, men det kan ogsa medf0re en forvirring og frustration. Det enkelte individ tvinges 

hele tiden til at forholde sig til disse indtryk, og det betyder en konstant refleksion og stillingtagen i 

forhold til selvdannelsen. Det modeme livs vigtigste krav til individet er, if0lge Giddens, 

retleksionen over selvet. Individet ma retlektere over hvad det g0r, hvorfor det g0r det- og hvem 

det er det geme vii vrere. 5 

Giddens siger altsa at identiteten udvikles l0bende igennem hele livet og at dannelsen er i konstant 

opbygning i form af pavirkninger fra forskellige arenaer, men samtidig siger han ogsa at stabilitet i 

livet er en forudsretning for at individet bedre kan finde vej igennem livets labyrint af 

valgmuligheder. Han siger ogsa at hvis individet ikke har stabilitct i dets liv kan individet senere 

opleve problemer med at interagere med andre mennesker. For at handle og fungere med andre 

mennesker i verden ma vi vide hvem vi selv er. For at vide hvem vi selv erma vi vide 

hvordan andre er, og hvordan de handler og fungerer. 

Man kan sige at misbrug hos unge kan opsta af mange forskeHige ting - det kan vrere alt fra 

familiestrukturer til kedsomhed, men frelles er det dog at et misbrug ikke bare opstar som sadan; der 

vil altid vrere en foregaende eksperimenteringsfase. En fase hvor den unge ud fra forbruget af 

stotfer danner sin egen mening om hvad det kan bruges til For de fleste ender denne fase med at de 

gm op med forbruget af stoffer i kraft af at de ikke lrengere far det ud af selve rusen som de vii, og 

derfor forkaster eksperimenteringen - eller at omkostningeme ved msen er for store i forhold til 

hvad de tar ud af det. 

5 www.dr.dk/pl /eksistens/ -radio program om giddens 
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Sa er der den gruppe af ungc. dcr af en cller anden gnmd ikke tar forkastct dercs eksperimentering i 

tide, og glider over i det der er et reelt misbrug; altsa en fase hvor rusen blivcr brugt som ct v<erkt0j 

til virkelighedsflugt, eller som bel12mning i form af afslapning efter store daglige opgaver. 

Det er som sadan ikke vores udgangspunkt at skulle redeg0re for hvomar et forbrug af stoffer gar 

over i misbrug, men derimod at s<ette fokus pa at det i den grad rammer identiteten at have et 

misbrug af stoffer, Smmy fra u-ttm1 fort<eller ogsa i interviewer, at flere af de unge pa 

behandlingstilbuddet fk)ler at de lever i en dobbelt verden hvor de slet ikke f0ler sig pii ''lige fod'' 

med deres j<evnaldrende - fordi de er isoleret i deres egen verden. Og man kan derfor sige, at det er 

vi!:,rtigt at have en forst<klse for hvordan man kan udvikle de unges identitet i kraft med et 

behandlings tilbud. sa at man l<erer den unge at rcflekterc over dercs handlemader og tankegange 

nfu de kmmner til at skulle reagere i forhold til deres eget misbrug. 

Med dette menes at hvis de unge ikkefdr re.flekteret(selvel) over deres goren og hand/en, og 

do·med taber.fokus i deres valg vii de have svcert ved at !age .'itilling til hvad de skat vcelge af 

samfimdets mange valgmuligheder. 

Hvis den ungc udvikler sig i kraft af cgnc refleksioner til at kunne reflektere, og dermed navigere, i 

samfundct, sa er der dcrmed ogsa skabt grobund for den stabilitet, som Giddens mener, er essentiel 

for at udviklc en sund identitet. Risikoen for at fare vild bliver altsa minimeret. 

Habermas 

Kommunikativ handlcn 

Jlirgen Habermas er socialfilosof. Haner f0dt i 1929 og forbindes bl.a. med kritisk teori . Han 

mener at fomuft og argumcnter cr med til at " .. . sikre social reUO:!rdighed og hindre social 

menneske/ig.fornedrelse, udnyttelse og undertrykkelse.''6 

Habem1as bar en kommunikationsteoretisk vinkel i sine teorier. Han mener magt og 

kommunikation er t<et forbundne 7
, men ogsa at vii kommunikationen kan skabe frigorelse. Denne 

frigmelse skabes via den tvangsfrie kommunikation og er baseret pa universalpragmatikken som 

egentlig betyder at vi bar et f<elles sprog der beror pa faste gyldighedskrav som bl.a. sandhed og 

6 http://www.leksikon.org/artphp?n=1039 
7 Predagogik i sociologisk perspektiv, s. 174 
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forstaelighed.8 Selvom Habermas vedkender sig at ingen kommunikation kan vaere helt uden 

indflydelse afmagt i en vis forstand, sa er idealet til stadighed at forf0lge dette mal da enhver dialog 

i sig selv giver os muligheden for dette. 

Det er if0lge Habem1as vigtigt at vi fors0ger at forf0lge disse mal, altsa at vi opretholder vores 

fomuftige, rationelle, kommunikation, sa at vi i samfundet kan holde magten og undertrykkelsen i 

skak. Vigtigheden af dette er opstaet ud fra Habermas teori om at livsverdenen koloniseres af 

systemet: 

Systemets kolonisering af livsverdenen 

Deter ikke Habcrmas' teori at livsverdenen skal vaere en sandhed i sig selv. Han mener at systemct 

har sin berettigelse inden for de 0konomiske og administrative omrader; at systemet pa dette punkt 

selvf0lgelig er det bedste til at varetage dette, men at der opst<.\r et problem nar vi fors0ger at l0se 

problemer i vores sociale verden med disse midler9
. Dette vil vi komme ind pa her, men allert0rst 

skal vi have en forstaelse for Habermas' teori om systemet og livsverdenen. 

Som Habermas ser det sa er der en pavirkning, et samspil, mellem de to verdener, men hvor 

systemverden repraesenterer den mere m~llorienterede handlen; samfundets materielle reproduk:tion, 

sa repraesenterer livsverdenen derimod den symbolske reproduktion: skabelsen af meningsgivende 

kulturclle tolkningssystemer, solidaritetsskabende faellesskaber og identitetsskabende 

personlighedsstrukturer. 10 

Problemet er, if0lge Habennas, at systemverdenen invaderer livsverdenen - altsa en kolonisering af 

de1me. 

"Livsverdenen nu1 udvikle autonome instilutioner, som begramser .~ystemernes kolonialisering, og 

den ma tilbageerobre de omrader for kommunikativ hand/en. som systemets ekspansion har 

ringsliggjort. (.'5cheel1993 p. 118)" 11 

Denne erobring af livsverdenen betyder et tab af vores indbyrdes relationer og den bliver i stedet 

praeget af et st0n·e fokus pa personlig vinding, effektivitet og succes for den enkelte. 12 Dette 

(menings)tab skaber en f0lelse af tomhed og mangel pa sammenhaeng fordi de sociale traditioner 

8 P<edagogik i sociologisk perspektiv, s. 174-175 
9 P<edagogik i sociologisk perspektiv, s.177-179 
10 Sociologi og modernitet, s. 43 
11 http://home 16. inet.te1e.dk/jesper t/hab.htm 
12 Sociologi og modernitet, s. 43 
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nedbrydes; der opstar social anomi, altsa et normsammenbrud fordi de kollektive frellesskaber 

nedbrydes.13 Vier pludselig ikke noget vrerd hvis ikke vi 'vinder' i forhold til de normer og 

vrerdier der ligger som grundlag for vores system; hvis vi ikke er i stand til at fastholde et arbejde 

eller en bolig. enten pa grund af misbrug eller andre krisesituationer. At vi som mennesker maske 

indeholder andre ressourcer- som dog ikke (og miiske netop derfor) skaber de store gevinster 

indenfor de administrative og okonomiske systemer- bliver ikke vregtet h0jt. 

Arsagen til hele denne kolonisering aflivsverdenen beror, if01ge Habermas, pa at netop stat og 

marked ... 'forsoger at h1se deres egne indre kriser og styringsproblemer, ved at gribe regulerende 

ind i livsverdenen.''14 Sadan kan livsverdenens ressourcer drejes i retning af en lcgitimering i 

forhold til staten smnt en motivation i forhold til vores marked. Grundlreggende for systemet er det 

fx, at nar det vii hjrelpe misbrugeren. sa er det med henblik pa at han skal blive stabil og pa sigt 

blive arbejdsduelig (fordi vi som samfund skal producere mere) - nar han ikke til dette mal. sa er 

han "tabt' og henvises til en 10rtidspension hvor han nok far fred, men samtidig ogsa marginaliseres 

i en sadan grad at det er forbtmdet med meget lav status at fremsige hvad han lever af. 

Det cr, nar dcr pa denne made gribes ind i den symbolske reproduktion, altsa vores sociale liv. at 

Habennas taler om at der opstar social anomi og at " .. . det giver su~jektivt e1:{arede. 

identitetstruede kriser el/er s~vgdomstegn, og derafsociale .')ygdornstegn:" 15
- som f'<. giver sig til 

udtryk i meningsl0shed og idcntitetsl0shed. 

Vi taler altsa om at systemet tingsligg0rer og 0delregger grundstenene i vores livsverden for den 

0konomiske og administrative vindings skyld. Samtidig ser det ud til at systemet faktisk gar ind og 

kamu11erer (draperer 16
) denne tingsliggrorelse ved at lade den fremsta som en kommunikativ 

handling. Fx kan det vrere interessant at diskutere om socialpredagogiske projekter. hvor der jo i 

selve predagogikken ligger en implicit ideologi omkring empati, maske i virkeligheden er mere 

orienteredc om en resocialisering 17
; "det vi/ sige. at tiltagji-a systemers side. sam i bund og grund er 

magthandlinger (~trategiske). ind/ejres i en kommunikativ diskursfor at slgule det egentlige 

.fomu)f. " 18 

13 Sociologi og modemitet, s. 44-45 
14 Sociologi og modemitet, s. 45 
15 Predagogik i sociologisk perspektiv, s.l79 
16 Predagogik i sociologisk perspektiv, s.179 
17 Predagogik i sociologisk perspektiv, s.l79 
18 Predagogik i sociologisk perspektiv, s.179 
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Som predagoger har vi et tosidet mal; vi skal dels tilfredsstille systemct og dcts produktion, men 

samtidig skal vi ogsa styrke og tilfredsstille livsverdenens reproduktion; altsa skabelse af mening i 

tilvrerelsen, identitet og solidaritet: 

Predagogikkens mal og funktion 

Livsverdenens symbolske reproduktion Systemets materielle reproduktion 

• Jdentitet • Tilpasning 

• Solidaritet • K vali ficeri ng 

• Mening • Selektion 

ll) 

Det er klart at der opstar et dilemma i forhold til om der kan skabes balance imellem disse to mal. 

For det kan meget nemt konflikte at skulk opretholde systemets love, normer og 0nske om 

tilpasning- samtidig med at vi skallave identitets- og solidaritetsfremmende arbejde. Derfor er det 

Ilabermas' ideologi at vi 'blot ' s0rger for at bevare de kommunikative handlinger: at vi ikke Iader 

systemet kolonisere livsverden, men netop sorger for at skabe plads til bade den forstaelses- ogden 

malorienterede handling. 

Der er ingen tvivl om at Habermas og hans teorier er svrert tilgrengelige hvis vi taler om at skulle 

finde en sandhed eller l0sning pa hvordan vi bedst handler i m0det med en ung misbruger, men vi 

kan dog se en sandhed i stra:belsen efter en opretholdelse af livsverdenens normer og vrerdier fordi 

det er der vi skaber vores identitet og mening med livet - isrer hvis vi star som ungt menneske i en 

konflikt hvor systemet er svrert ti !grengeligt, eller endog k'mske!igt. 

Antonovsky 

Antonovskys sundhedssyn 

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi og stressforsker (f0dt 1923- 1994). 

En af Antonovsky's centrale begreber er den salutogenetiske ide, som drejer sig om sundhedens 

opstaen. og udvikling, hvilket er en modsretning til sundhedssystemets interesse for patogcnese: 

lreren om sygdornmens opstaen og udvikling. Antonovsky interesse la i at se pa hvad der holdte folk 

19 Predagogik i sociologisk perspektiv, s.l85 
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sunde og raske, og ikke hvad der gjorde dem usunde og syge. Han gar altsa ind for det 

sundhedsfremmende arbejdc i stedet for det sygdomsforbyggende. Han snakkcr derfor om de 2 

paradigmer; Usund/Sund og rask/syg. Rask/syg handler om helbredet og knytter sig til kroppen og 

biologien. ''Sundlusund knytter sig derinwd til del levede liv, idet sundhed handler om vitalilet, dvs. 

glt:ede ved og !ysten til at !eve ogf(Jlelsen af at kunne handtere hverdagslil.'els mange._loldige 

udfhrdringer og situationer."20 Antonovsky mener, at det at vrere sund ganske enkelt handler om at 

have folelsen af sammenhreng i sit liv. F0lelsen afbegribelighed, handterbarhed og 

meningsfuldhcd, hvilket ogsa cr tre af hans centrale bcgrcber. 

Han mencr at ''jo hojere fc:J!e/se afsammenht:eng man har i sit liv, jo sundere er man. fordi det giver 

en robusthed til bedre at tackle de udf(Jrdringer og knubs livet giver" . Men som han sigcr f0lelsen 

af sammenhreng kommer ikke af sig selv, deter noget der skallreres ige1mem det levede liv og heist 

grundlregges i opvreksten.21 

For at illustrere Antonovsky"s tankegang omkring 10lelsen af san1menhreng, tager han 

udgangspunkt i et billede som ogsa sundhedssystemet bruger om sig selv, nemlig flodmetaforen. 22 

Sundhedssystemet version af flodmetaforen kan forklares saledes at patientcr er menneskcr der er 

faldet eller skubbct i en flod og er i frerd med at drukne. Sundhedssystemets opgave er at sta pa en 

bro tvrers over floden og fiske de uhcldigc op, altsa behandlc dcm. Forebyggelsen er sa at ga tangs 

starten af floden og finde ud af hvorfor folk falder i floden og derefter forhindre dette. 

Antonovsky bar sa en anden made at tolke flodmetaforen pa. Han mener hverken at folk er faldet 

eller skubbet i floden, han mener vier f0dt i ''Livets Jlod". Nogen kommer nrensomt ige1mem og 

kan maske bunde det meste afvejen, mens andre bliver fmt hen mod farlige passager med dybt 

vand, klipper og stmmhvirvler som truer med at trrekke dem ned. Derfor drejer det sig om, hvor 

man befinder sig i Jloden og hvor godt man har lrert at svomme og hvor udholdende man er. 

Sundhedssystemets opgave er stadig at forhindre folk i ikke at drukne, men ikke vcd at hive dem op 

afvandet men ved at lrerc dem at sv0mme bedrc. ''Deter f0lelsen af sarnmenhreng i livct, der giver 

d .. 23 go e sv0mmere. · 

2° Kompendium, Liv & Samfund - 4. semester "Sygdom er hvordan man har det- sundhed er hvordan man ta ' r det" s.6 1 
21 Kompendium, Liv & Samfund - 4. semester "Sygdom er hvordan man har det- sundhed er hvordan man ta ' r det" s.59 
22 Kompendium, Liv & Samfund - 4. semester "Sygdom er hvordan man har det- sundhed er hvordan man ta'r det" s.63 
23 Kompendium, Liv & Samfund - 4. semester "Sygdom er hvordan man har det- sundhed er hvordan man ta ' r det' ' s.63 
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Antonovsky's sundhedspredagogik gih ud pa at menneskets egen opfattelse af sundhed er 

drivkraften for rendring. Der skal ikke vrerc nogen l e~ftcde pegcfingrc fra den profcssionclle orn 

hvordan patienten b0r leve sit liv. Nej det skal ske i samarbejde med patient ogden professionelle. 

Vi skal hjrelpe patienten til et bedre valg og ikke vrelge for dem.24 

Der kan hurtigt opsta nogen dilemmaer ved at arbejde anerkendende. Nemlig det at folk har ret til 

selv at vrelge det liv de vil !eve, ogsa sclvom det ikkc er den 1m'ldc vi som predagog/socialhjrelper 

syncs er den rigtige made. Det vii sige; vii de ikke have hjrelp, kan vi ikke tvinge dem. Men paden 

andcn side vil vi jo det bedste for patientcrne da vi har interesse for deres ve og vel, og dct kan vrerc 

svrert at acceptere dercs valg om ikke at ville have hjrelp. U-turn har oplevet mange unge, som er 

blevet henvist fra diverse socialcentre, som ikke 0nsker hjrelp. Personalet kan ikke gme noget. 

Vi den er ikkc nok til at rendre adfrerd. Men motivation er. Sa De f1este unge ved jo godt at det at 

tage stoffer ikke er godt for dem. Det er personalets opgave at finde ud af hvad der motiverer den 

enkelte. 

Antonovsky mener at det kan vrere meningsfu1dt at have et narrativ1 aspekt ind i det at mestre sit 

liv. Det at dele sine oplevelser med andre, at fortrellc sin livshistorie, at tale om fortid, nutid og 

0nsker for fremtiden; dct kan vrere med til at mennesket forstar sit liv i sammenhreng. Men i 

artiklcn "Sygdom cr hvordan man har dct- Sundhed er hvordan man tager det' ', bliver der af 

psykologen Svend Age Madsen stillet spmgsmalstegn ved, om dette kan lade sig gme i den 

forvirrede verden vi lever i, hvor ingen lytter til hinanden mere. 

Vores identitet udvikles ige1mem de fortrellinger vi fortreller om os selv, og de fortrellinger der 

bliver fortalt om os. Narrativet er en blanding af fantasi og virkel ighed. 

Fordelen ved at arbejde med narrativer, er anerkendelsen af den anden og samtidigt at historien 

giver os viden om hvad denne person finder vresentligt og betydningsfuldt, godt/ondt og 

rigtig/forkert. Ved at arbejdc med nan-ativcr (livshistorier) giver dct den ungc mulighed for at 

arbejde med identitet og meningsdannelse pa et personligt psykologisk og socialt plan, og det 

drager fordele ide ressourcer som den unge allerede har. Plus, at nar disse nan-ativer bliver fortalt i 

plenum sammen med andre mennesker (vores tilfrelde unge stofmisbrugerc), sretter det nogle tanker 

og f0lelse.r i gang hos den enkeltc. Fortrellingen bygger pa en rekonstruktion af f01tiden, nutiden 

24 Egne notater fra undervisning Liv & samfund - 4. semester 
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som fortrellcren opfatter den, ogden forestilledc frcmtid (dmmmc og lu\b) . Nan ativet fortre ller ikke 

udelukkendc om tidligere handlinger, men ogsa hvordan personen oplever og forstar dissc 

hand linger. altsa hvilke meninger der tillregges. 25 

Redegorelse og baggrundsviden for det empiriske materiale 

U-Turn 
Beskrivclsc af stcdet: 

U-turn har til huse i Studiestrrede i K0benhavn. Dercs bygninger er hclt nyrestaurerede. Der cr en 

rolig, og hyggelig, stemning nar man trreder ind af dmen. Lokaleme er delt op i dag- og 

aftengrupperum, hvor de unge m0des i grupperne. Der er lange borde med stole omkring i alle rum, 

hvilket g0r at man virkelig toler at her bliver der talt meget sammen.26 

U-turn er Kc'lbenhavn kommunes radgivning og behandlingsti lbud, der har som overordnet mal at 

yde professionel behandling og radgivning til social udsatte unge, samt unge med t~1.re for social 

udst0dning grundet problemgivcnde stofmisbmg i aldercn 15-::~4 ar27
. 

U-turn har eksistcret i 1 Y2 ar28 og skal mcd tidcn udviklc ct ungemi lj0, hvor de unge sclv er mcd til 

at prrege stedet, og inspirere og udvikle bade behandlingsdelen og radgivningen
29

. 

Behandlingsmetoder: 

Der ydes telefonisk radgi vning, dagbehandling, aftengruppcbehandling, samt individuel 

samtalebehandl in g. 30 

25 Lrererens notater fra I . semester 
26 Fra bes0g hos U-turn 
27 http://www.utum.dk/ 
28 Interview, bilag 2 
29 http: //www.utum.dk/ 
30 ibid. 
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Lovgivning for u-turn: 

''Den der ikke sefv kan erna:re sig sefv og sine egne, og hvisforsorgelse ikke pahviler nogerz anden, 

er berefliget til hja:lp fra det o.ffent!ige. dog med at underkaste sig de forpligtelser som Ioven her om 

pabyder. ''31 

U-turn er underlagt den sociale servicelov. 

§ 1 Formalet med den sociale servicelov er: 

1. at tilbyde dtdgivning og stottc for at forcbygge sociale problemer. 

2. at tilbyde en rrekke almene serviceydelser, der ogsa kan have et forebyggende sigte. 

3. at tilgodcse behov, der f0lger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller srerlige 

sociale problemer. 

For at se hele lovstykket se bilag 1 

Staten eller kommunen har ansvaret for at borgerne har disse muligheder, og derfor bliver der lavet 

behandlingssteder der er radgivende, forebyggende, og skrerper brugernes sociale kompetencer og 

relationer. Derfor cr nutidens behandlingsstedcr ikke kun et til bud om behandling, men ogsa et sted 

for fysisk og kreativ udfoldelse samt social omgang med andre mennesker. 

Pa gnmdlag af disse fom1ai (nrevnt tidl. i afsnittet) arbejdes der i tre adskilte niveauer afhjrelp: 

Formal 1 er rettet mod den almene borger. der alle skal kmme henvende sig til kommunen for at fa 

radgivning .. 

Formal 2 er ogsa alment og paJregger kommunerne, at yde service til borgerne, fx da,gtilbud og 

dogninstitutioner. 

Formal 3 henvender sig til b0m og med srerlig behov, og her har det offentlige en srerlig forpligtelse 

tiL at yde hjrelp og omsorg32
. 

De sociale myndigheder er et supplement til f~1milien, og derfor er det i familien den daglige 

omsorg og forsorgelse skal finde sted. Men Ioven palregger kommunen den pligt at vrere 

opmrerksom og hjrelpe familier der er udsatte. Dette bliver kaldt for - Det kommLmale tilsyn. 

Kommunerne skal dertor tilrettelregge deres administration sadan, at tilsynspligten kan opfyldes. 

31 Grundlovens § 75 
32 Socialfag for predagoger s.l89 
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Born og unge er omfattet af loven om anonym dtdgivning, og dette skal efterleves. 

Hvis kommunen bliver opmrerksom pa at et barn har bmg for stotte, skal kommunen tage hand om 

disse born med henblik pa at skabe de bedste opvrekstmuligheder for barnet sa det kan opm'i samme 

muligheder for personlig udfoldelse som deres jrevnaldrende. 

Barnets forreldre eller dem der har fon:eldremyndigheden skal inddrages i de tiltag som kommunen 

g(!Jr. Intentionen er, at dem der har forreldremyndigheden er med til at trreffe de beslutninger der 

involverer bamet. Derfor er det normalt at deter personerne med forreldremyndighederne og i visse 

tilfrelde den unge. hvis denne er over 15 ar, der giver samtykke. 

Gives samtykk:e ikke stiller loven betingelseme for hvordan kommunen skal eller kan handle. 

Dette krreves at der er abenlys risiko for bamets eller den unges sundhed. 

Hvis kom1mmen far en formodning om at et barn lever under disse forhold, skal kommunen 

inddrage de fagfolk der indgar i bamets eller den unges hverdag33
. 

Dette er de kriterier u-turn er underlagt og skal danne deres ideologi ud fra. 

De unge som kommer til u-turn kommer fra alle sociale lag i samfundet. U-turn yder ikke 

opsogende arbejde for at komme i kontakt med de unge, de horer det via mund til mund, eller bliver 

henvist fra skoler. kommuner og sagsbehandlere. 

U-turn arbejder med de unge som et helt individ, de ser den unges familie, venner, skole osv. De 

arbejder ikke med den unge som stofmisbruger men som et kompetent menneske med onsker og 

dmmme. 

Deres tankegang, gar ud pa at den unges misbmgs problemer kommer et sted fra, og de arbejder 

derfor ud fi·a hele den unges liv, for at finde ind til problemet. 

De bruger de relationer den unge har i livet. De soger at komme i kontakt med forreldrc el. 

socialradgiver, og prover at fa dem med til nogle radgivende samtaler, sammen med den unge. 

Hvis en ung kommer ind til U-Turn. og pa givcnde tidspunkt ikke har kontakt til hverken vem1er, 

familie , eller lrege, hjrelper u-turn med at komme i kontakt med disse, med hjrelp fra den unge. 

Hos U-Turn arbejde de med narrativ terapi. 

33 Socialfag for pcedagoger s. 191-194 
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De unge kommer i gruppe terapi - a1t efter alder deles de op i dag- og aftengrupper. 

I grupperne udveksler de unge deres individuelle historier. erfaringer, og giver hinanden feedback 

pa de fortale historier. Pa den made danner de unge nyc relationer med dem fra gruppen, og de fru: 

andre synspunkter pa deres historier fra de andre unge. Pa detme made bliver de unge sin egen og 

hi nand ens terapeut. 34 

Gaderummet 

"Det er ikke bare et sporgsma/ om nogle ordentlige aktiveringspladser og institutioner e/ler at 

kunne f 2l enevcerelse ved henvendelse til psykiatrien. skulle man skrante. Nej. Der er brug for 

kvalitative tilbud, hele livssammenhcenge, ej mere tvang, .flere pilfer og unyttig kortsigtet 

h.andlen."35 

Gaderummet og Regnbuen (se scnere) er ct alternativ til de mere gcengse behandlingssteder i 

systemct; de fungerer som selvejende institution og opstod for 20 ar siden som et frivilligt projekt 

der tilbod gratis radgivning til unge med psykiske problemer. Ildsjcelen bag er Kalle Birck Madsen, 

cand.psych. , som stadig figurerer som daglig leder og nu ogsa som juridisk ansvarlig for 

Gaderummet. 36 

''Gaderummet er et dognabent stedfor gadebl:Jrn og andre udstodte eller marginaliserede unge. Det 

er ogsil et stedfor almindelige unge der er i knibe og nod. 

Det er unge som enten ikke har rad til at soge psykolog, eller ogsil har darlige e!faringer med det 

mere etablerede beh.andlingssystem. 

Del er stedets politik at der specielt skal vcere plads til unge, der ikke har andre steder at vcere. De 

unge er tit udelukkede fra sammenhamge, hvor de fg/er sig ~jemme. "37 

Udover Kalle er der i Gaderummet en arbejdsstab der bestar af frivillige, aktiverede og enkelte 

ansatte, ligesom d\.dgivning og terapi i Regnbuen ogs£1 varetages af frivilLige psykologistuderende. 

34 Interview, bilag 2 
35 http://www.gaderummet.dk/historie html/Ut%E6rdigt%20ungemanifest%202004.htm 
36 http://www.social.dk/det frivill ige danmark!Hvaderfrivilligtsocialtarbejde/hvad er en selvejende institution.html 
37 http: //www.gaderummet.dk/gaderummet html/g frameset.html 
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''Der strcebes efter at nedtone skellet mellem dem der ktwer stedet og dem der bruger stedet. Deter 

en del a.f den cmd og .energi der ideologisk ligger bag dette til bud til de unge. "38 

# 

Regnbuen 

I Gaderummet fi.ndes et psykologisk radgivnings- og behandlingstilbud; Regnbuen. Deter netop 

herudaf at selve projektet Gaderumrnet i sin tid tog sin fonn. Regnbuen er, som Gaderummet, et 

altemativ til de behandlingsformer der s<£dvanligvis findes i vores system, og er baseret pa at den 

enkelte unge medinddrages gennem deltagelse: 

··1 det psykologiske arbejde vcegtes deltager inddragelse og medbestemmelse gennem deltagelse. 

Problemer anskues, men diagnosen stifles forst ndr problemet er afhjulpet; sa kan man med rette 

sige hvad der virkede, og ud a.f del ajlede karakteren a.f problemet. "39 

Da de unge i Gademmmet ofte har negative erfaringer fra det etablerede system, sa l<£gges der i 

terapien vregt pa at m0de de tmge med de behov de giver udtryk for. Der arbejdes fx ikke ud fra et 

medicinsk virkc. 

"Den terapi Regnbuen tilbyder imodekommer de unges efler5p€Jrgsel pel kropsterapi, samtale, og 

h . I ·1 d k . k 1;c '' I "d i ''40 r;ce p tz et pra tzs e. som at .Ia et ma tz ma( . 

38 http://www.gaderummet.dk/gaderummet htmllg frameset.html 
39 http://www.gaderummet.dk/regnbuen html!r frameset.html 
40 http://www.gaderummet.dk/regnbuen html/r frameset.html 
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Analyse og diskussion 

Med udgangspunk:t i vores teoriafsnit er vi naet frem til flere dilemmaer som vi her vii forsoge at 

belyse yderligere ved at trrek:k:e vores teori ind i vores empiri: altsa hvordan de to behandlingssteder, 

som er beskrevet ovenfor. moder de unge, samt deres mal med dette. 

Ilvordan moder de to behandlinger de unge? Bade U-T1m1 og Gadenunmet har hovedfokus pa at 

mode de unge hvor de er- men gor de egentlig det'? 

lfolge Sonny fraU-Tum vil de godt arbejde hen imod dette, men hvis vi tager udgangspunkt i 

Antonovskvs sundhedsteori om at lrere mennesker at svomme i den flod hvor de nu engang er sa . ~ ' 
mener vi ikke at deter dette som U-Turn egentlig gm. Dette underst0ttes yderligere i Habermas' 

teorier om drapering, som vi om lidt kommer ind p£1. men ogsa i to citater af Sonny, som vi opfatter 

som selvmodsigende: 

"De unge skal derhen hvor de gerne vi! hen."41 
..• og 

"Daggruppen, de bliver hentet hver dag. vi har nogen busser ... sc'l er vi sikre pa at de kommer."42 

Nar Sonny taler om at de unge skal derhen hvor de vii, sa mener han at U-Turn godt vil mode de 

unge hvor de er, altsa at de skal modes anerkendende i forhold til deres situation: om de er pa 

stotfer, hvilke venner de har og hvilke sociale arenaer de nu betinder sig i. Men nar han s[l samtidig 

taler om, at de henter de unge hver morgen i nogen busser de har til radighed, sa mener vi at de i 

virkelighcden bringer de unge op pa en bro, i stedet for at lrere dcm at svommc. Vi mener at de pa 

denne made fratager de ungcs ansvar tor sclv at vrere med til at torme deres hverdag - tor hvcm 

kommer og henter dem i bus nar de unge bar sluppet U-Tum? Samtidig kan vi jo ogsa godt seat det 

skaber noget struktur og stabilitet sa de fx far mulighed for at indhente en 9.klasse- som der er et 

tilbud om at man kan tage i U-Tum. 

Giddens mener jo ogsa. at jo mere stabilitet der kommer hos den enkelte, altsa individet, jo bedre 

grobund er der for at identiteten udvikler sig i en positiv retning. Og jo mere stabil identiteten er, jo 

41 Interview, bilag 2, 9:02-9:27 
42 Interview, bilag 2, 9:02- 9:27 
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bedre kan den enkelte ret1ektere over )wad og hvorfor de g0r de ting de g0r. Hvis vi antager at de 

unge faktisk t0ler sig isoleret i deres verden. sa kan vi godt sc, at muligheden for at kommc til ct 

rum der pa forhand er defineret, og som har tilbud bade inden for det faglige og det kreative. er en 

mulighed for de unge til at kunne indga i en relation som de finder meningsfuld. Netop 

meningsfuldheden; sammenhrengen i sit liv. er. if0lge bade Antonovsky og Giddens, jo essentiel for 

den enkeltes livskvalitet og vitalitet, samt styrkelse af identiteten- sa at de unge har bedre mulighed 

for at komme videre fra det udgangspunkt hvor de nu star. 

Bade Gaderummet og U-Turn taler altsa om at mode de unge hvor deer, men hvor U-Turn skaber 

et nyt mm for de unge, sa Iader Gaderummet de unge skabc rummet selv: 

"Det banale i Gaderummet er, at der ikke er nogen kasser, man som bruger skal passe ind i!''43 

Vi kan godt seat der for de unge i U-Turn kan vrere basis for at se positivt pa at vi som predagoger 

skaber rummet.f(;r de unge. men hvad med de unge der ikke passer ind der? Hvad hvis man som 

ung ikke kan forholde sig til de grengse metoder der er at finde i systemet? 

De unge der kommer til Gaderummet er maskc i en vis grad mere udgncnsede end de unge der tager 

imod tilbuddet fraU-Turn. I hvert fald definerer Kalle fra Gaderummet, at de unge som han m0der, 

de er " .. . overvejende unge med store konflikter med ,'Jystemet, og unge der har slidt deres bag/and 

op ... "44 Og maske er dette en af arsageme til at disse unge i st0rre grad har brug for et rum hvor der 

arbejdes konkret med ideologien om at brugerne har indflydelse pa bade rummet, og terapien. samt 

de tilbud der ellers er: altsa en virkelig deltagelse og skabelse af og i det sociale rum. For nar vi 

runder Habermas, og hans kritiske syn pa koloniseringen aflivsverdenen- samt den slet skjulte 

dagsorden der tinder sted fra systemets side; altsa den drapering han taler om- sa kan vi, set i dette 

lys. godt forsta at vi ma vrere meget obs. pa med hvilke motiver vi trredcr ind i de unges livsverden 

hvis vi virkelig vii give dem en hand, fordi: 

43 http://www.gaderummet.dk/historie htmVOdd%20Fellow%200rdenen%200pl%E6g%2030.marts%202005.htm 

44 http://www.gaderummet.dk/historie html/Odd%20Fellow%200rdenen%200pi%E6g%2030.marts%202005.htm 
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''Fravceret affri tilgang til at dyrke kreative interesser eller indga i basale arbejdsprocesser. sam 

der selv bestemmes over, opleves sam myndighedsstab .. . "45 

Deter herder opstar social anomi, altsa et tab af vores mening med livet, henmder vores identitet. 

Vi kan ikke. med selv de fornemste predagogiske midler. na en ung der er pa kollisionskurs med 

systemet, hvis vi (pa trods afat vigor det abenlyst). taler 0111 at vi har " ... hemmelige agendaer ... "46 

sa som at animere i en retning mod stoffrihed hvis den w1ge slet ikke er der i sit liv. 
~ ~ 

Her opstar et krempe dilemma dersom vi som predagoger star og skal varetage bade systemets 

interesser, samt skabe grobund for et solidaritetsfrcmmcnde miljo, herundcr en stabil idcntitct. 

Det kan nemlig godt vrere at systemet har sin eksistensberettigelse i en administrativ og okonomisk 

grad, men som Habermas er inde pa, sa bliver det farligt hvis det er med systemets midler vi 

afhjrelper problemer af menneskelig karakter. Det svarer sadan cirka til at ga ind i en hatteforretning 

for at kobe sko! Det etablerede system, herunder U-Turn, visiterer de unge via forsamtaler. og 

berefter vurderes det om man kan modtage dem, eller om man rna sende dem videre - alt atllrengig 

af en definition om man rammer sin m<\lgruppe. Men , ... . som et sid~·te sted kan Gaderummet ikke 

gore sadan! For her skal der ogsa vcere plads til den. sam endnu ikke er kommet.''47 

Habennas taler om kommunikativ handlen. Ideologien er at vi taler et frelles sprog, og at deter 

uden betoning af magt og ejerforhold. Deter det som Gaderummet forsoger at gore: Nar vi skal 

forestille os et personalem0de i Gaderummet, sa er det ikke den daglige ledelse der sidder og 

definerer problemer og mulige losninger - det er hele brugergruppen der trreder ind og deltager -

ligesom de unge er deltagende i dels den terapi der er tilgrengelig, dels om de overhovedet er det 

sted i livet, Iige nu og her i dag, hvor de har brug for den terapi der t ilbydes. 

Kritikken af denne ideologi, som llabermas ogsa vedkender sig. gar pa at vi sclvt0lgelig ikke kan se 

os fri for at oplevc tilstedevrerelsc af magt og ejerskab i vores kommunikative sfrerer, og dette kan 

vi ogsa trrekke frem i Gaderummet- tor vi kan da godt tale om et vist 'ejerskab', eller en vis f01m 

for 'magt' her. men den ene side af deter, at deres eksistens er truet hvis ikke de holder sig inden 

for de rammer der ligger i det at vrere selvejende institution (bl.a. 0konomisk), ogden anden side er, 

45http://www.gaderummet.dk/nyheder html/Samlet%20regnskabsatl%E6ggel se%20%E5~/o202004 .htm# Toc97795955 
46 Interview, bilag 2, 38:37 -39:30 
47 http://www.gaderummet.dk/h istorie html/Odd%20Fellow%200rdenen%200pl%E6g%2030.marts%202005.htm 
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at det faktisk ofte er de unge brugere der selv pa et m0de gar ind og definerer et hierarki hvis der fx 

er opstaet en problematik omkring en anden ung der kommer i huset - her kan det vurderes. at fordi 

personen har stjalet ud affolks lommer (og der er faktisk mennesker der bor her) sa vii man ikke se 

den person i aftentimeme, men kun i dagtimerne hvor der som regel er 'personale'. Men selvom 

Gaderwnmet er 0konomisk begnenset, sa er de faktisk, netop i deres egenskab af at vrere en 

selvejende institution, mere fri til at omgas de regler som fx. U-Tum er underlagt i forhold til 

service! oven-deter skabelsen af denne frig0relse som Habermas taler om i forhold til den 

kommunikative hand len. Pa denne made kan Gaderummet tavne de mennesker der er udgrrenset i 

sadan en grad at systemets tilbud ikke mere kan g0re en forskel for dem; der opstar pludsclig en 

mulighed for. i virkeligheden, at nrerme os Habermas ' ideologi om strcebelsen efter den 

kommunikative handlen. 

Malet for bade Gaderummet og U-Turn er at skabe stabilitet og sammenhreng sa de unge igen f~ler 

mening med deres liv, men dette udg<mgspunkt giver sig til udtryk pa f()rskellig vis - bade i forhold 

til hvordan de detlnerer lllk)det med de unge - herunder hvordan de palregger/fratager de unge 

ansvar, samt hvordan de to steder Iader dette uc.bn0nte sig. Altsa kan vi se at malene er de samme. 

men at midlet; vejen til dette mal, gar ad to vidt forskellige veje; u-·rum mener at vejen til stabilitet 

er en begrrensning, eller ct helt stop. afmisbrug - Gaderummet mener at det der skal til/ige nu. 

mere er at opfylde behovet for et frirum; en seng og et maltid mad.48 Dette er en n0dvendighed for 

at de udgrrensede unge ogsa kan vrere deltagende i en social kontekst uden at drukne i de, af 

systemet, definerede krav vi alle st0der ind i, men som er fatale for disse unges mulighed for 

udvikling i forhold til deres behov lige nu. 

Konklusion og perspektivering 

Set med Antonovskys 0jne ma vi konkludere at bade U-Tum og Gadenm1met pmver at skabe 

sammenhreng og mening med livet set ud fra det sundhedsmressige perspektiv, men de har to vidt 

forskellige tilgange til dette. Vi som predagoger pmver at skabe sammenhreng i de unges liv men vi 

kan ikke rykke noget med I0ftede pegcfingre hvis ikke de selv er motivercde; altsa hvis de ikke 

t0ler at deres hab og dmmme ikke kan realiseres. 

48 http://www.gaderummet.dk/gaderummet html/g frameset.html 
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Atncengig af de unges individuel\e stasted, som er formet af de samfundsstrukturelle tendenser der 

er i tiden, samt en individuellivshistorie, kan vi seat deter vigtigt at handle ud fra et dynamisk 

udgangspunkt hvor man kan f0lge bmgeren i behandlingsforl0bets udvikling- hvad enten det er i 

det etablerede eller det alternative regi. Det er vores fomemmeste opgave at dejinere hvor brugeren 

er lige nu; om behovet er at skabe nye rammer, eller om det er vigtigt at m0de brugeren i hans totale 

sociale kontekst. Pa denne made beskytter og styrker vi den unges identitet. 

Vi kan godt se at en ung fra Gaderummet er sa marginaliseret at han eller hun ikke kan bruge 

tilbuddet i U-Tum, og at de tilbud der er i Gademmmet maske ikkc er det som de unge fraU-Tum 

har bmg for. 

Men det svcere er jo at definere dette - selvf0lgelig kan vi aldrig vcere sikre pa at ramme rigtigt, og 

det er derfor vigtigt for os som pcedagoger at vcere omstillingsparate for at kunne varetage de unges 

reelle behov i forhold til hvor de er. 

Dette kan vi, i forhold til det etablerede behandlingssystem. godt se kan vcere svcert da vi her er 

begrcensede af fx en lovgivning. herunder de 0konomiske bindinger og normcringer, i 

bchandlingstilbudene. Men vi hmcr dog at U-Turn ncermcr sig modct mcd de tmge- de ma fx godt 

komme og vcere stofpavirkede. Alligevelligger der en hcmmclig agenda bag; ncmlig at begrcense 

misbruget, eller i bedste fald helt fjeme det. Her ma vi stille os kritiske overfor detme drapering 

for der ligger en stor fare i at behandle ud fra halvskjulte mal - her det etablerede systems 0nske om 

at rykke ved statistikkerne for unges misbrug. Dilemmaet rejser sp0rgsmalet om det egentlig er 

muligt at finde en balance mellem individets egentlige behov, og systemets midler til at l0se disse? 

Men selvf0lgelig kan vi ogsa snakke om problematikker i altemativet til det etablerede system, i 

dette tilfcelde Gadet11mmet; for maske er dct svcert at rykke videre nar der skabes et afgrcenset 

socialt mm, og maske cr dct tilsyneladende kaos der kan hcrske i ct hus, hvor der cr bmgcrstyring, 

ikke sundt for aile - men mcst ligger begrcensningen maske i at der er meget fa steder. som netop 

Gaderummet. hvor de marginaliserede unge kan komme ind direktc fra gaden og netop blive m0dt 

midt i den flod af kaos som er reprresenteret ved systemverdenen- vi kan se at det i dette tilfcelde 

handler mindre om hvorvidt du skal blive stoffri lige nu. frem for vigtigheden af at fa banket en 
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DSB-b0de ned, eller fa en seng at sove i. Dette er stabilitet i forhold til disse unge, dette er det 

korkbrelte der skal tillige nu. 

Vi rna derfor konkludere, at vi som predagoger rna s0rge for at strrebe efter at m0de de unge hvor de 

er - herunder ogsa en abenhed for alternative me Ioder til det grengse system - og vi rna bestrrebe OS 

pa at kunne definere de unges behov i ethve1t m0de - g0r vi ikke det, sa kan vores handlen have en 

negativ effekt pa de unges identitet og udvikling, der i vrerste fald kan g0re at den tmge tager en 

turbulent svommetur i det offentlige system uden at have et eneste lille stykke vadtrre at gribe i. 

49 Bob Dylan, Down in the Flood 

"Well, that high tide's risin', 
1"i1ama, don't you let me down. 

Pack up your suitcase, 
L"ifama, don't you make a sound. 

Now. it's king for king, 
Queen for queen, 

It's gonna be the meanestjlood 
'T'l- b d I ,49 
1 nat any o )? s seen. 
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Bilag 1 - uddrag fra serviceloven 

Stk. 2. Formalet med hjrelpen, efter denne lover at fremme den ~nkeltes mulighed for at klare sig 

selv, eller at Jette den daglige tilvrerelse og forbedre livskvaliteten. 

Stk. 3. Hjrelpen efter denne lov bygger paden enk:eltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjrelpen 

tilrettelregges ud fra den enk:elte persons behov og forudsretninger og i sammenarbejde med den 

enk:elte. 

§ 2 Enhver der opholder sig lovligt i landet, har ret til hjrelp efter denne lov. 

§ 3. kommunen S0rger for, at enhver har mulighed for gratis radgivning. Formalet med 

radgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjrelpe borgeren over 0jeblikkelige 

vanskeligheder og pa lrengere sigt srette denne i stand til at l0se opstaede ved egen hjrelp. 

Radgivningen skal kunne gives som et anonymt og abent tilbud. Radgivningen skal kunne gives 

srerskilt eller i forbindelse med anden hjrelp efter denne eller anden lovgivning. 

§ 12.kommunentrreffer afg0relse omoptagelse i et dagtilbud. Afg0relsen kan ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed. Kommunen kan bestemme, at selvejende daginstitutioner efter § 

9.(Daginstitutioner kan drives af en eller flere kommuner eller som selvejende institutioner efter 

aftale med kommunen.) og puljeordninger efter § ll.(Kommunen kan til puljeordninger til b0rn 

yde et tilskud pr. barn) ikke er omfattet. 

Stk. 2. Anvisning af pladser sker efter anciennitet. I kommuner med pasningsgaranti svarende til 

eller gunstigere end § 15 a.(forreldre betaler for opholdet i dagtilbudet med et bel0b der svarer til 

30% af de budgetteret udgifter ved ophold i dagtilbudet, bortset fra ejendomsudgifter, herunder 

husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 4.) anses anciennitetsprincippet for op:f)rldt ved anvisning af 

pladser indtil barnets skolestart. 

Stk. 3. Anvisning efter anciennitet kan dog fraviges, hvis et barn af sociale eller predagogiske 

grunde har et srerligt behov for en plads i et dagtilbud. 

27 

·-. 


