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Aktuell litteratur
Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ungdom» i NORART og BIBSYS på årstallene 2007 og 2008. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og
Norden. Marstergrads- og hovedfagsoppgaver er utelatt. Med
listen tar vi sikte på å gi en oversikt over publikasjoner som kan
være av interesse for tidsskriftets lesere, men den gir ikke en
utfyllende oversikt over litteratur om ungdom som har kommet
ut i den aktuelle perioden. Beskrivelsene av bøker som er utgitt
på forlag, er forlagenes presentasjon.

Bøker gitt ut på forlag
Solveig Sagatun
Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre
Oslo: Universitetsforlaget, 2008
På hvilken måte kan kjønn ha betydning for sosialt arbeid med ungdommer
og deres foreldre? Solveig Sagatun viser gjennom teoretisk forståelse og egen
forskning hvordan aktørene gjør kjønn på forskjellige måter, og hvordan
det også får betydning for det profesjonelle arbeidet.
Et sentralt tema i boka er hvordan miljøarbeidere deltar i omsorg i familiene, og hvilken utviklingsstøtte de gir guttene og jentene på ulike områder
utenfor hjemmet. Vi ser også hva de unge gjør ut av samspillet med de
voksne, og hvordan ungdommene går fram for «å gjøre seg større» på forskjellige arenaer. Boka handler om ungdommer som har hjelpetiltak fra barnevernstjenesten, og er basert på to undersøkelser om miljøarbeid i hjemmet
for henholdsvis gutter og jenter i alderen 14 til 18 år. Nesten alle miljøarbeiderne i guttefamiliene var menn, nesten alle miljøarbeiderne i jentefamiliene
var kvinner, og de fleste av foreldrene som hadde den daglige omsorgen, var
mødre. Dette ga en innfallsvinkel til å utforske betydningen av kjønn for å
forstå mer av det som foregikk i samspillet mellom de involverte aktørene.
Boka henvender seg både til dem som er opptatt av betydningen av kjønn,
og til dem som vil vite mer om miljøarbeid i hjemmet.
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Jon-Håkon Schultz
Ungdom og rus
– Innvandrerungdom møter norske rusvaner
Oslo: Universitetsforlaget, 2007
Boken gir et innblikk i innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika.
De ruser seg mindre enn norsk ungdom og på en annen måte. En forskjell er
at etnisk norske ungdommer kan bruke mye rusmidler i en periode, for så å
returnere til rollen som veltilpasset ungdom. For innvandrerungdom er det
lettere å fortsette å ruse seg og vanskeligere å komme tilbake til det vanlige
livet. Det gis eksempler på hvordan norsk drikkekultur virker hemmende på
integrering, og samtidig at det er noen strategier som fungerer som balansekunst. Norsk ruskultur med ungdomsfyll, russefeiring og fredagspils fører
til et drikkepress som gjør det vanskelig å delta i vennegjengen uten å
drikke. Forfatteren er opptatt av å presentere kunnskap om ungdom og rus
generelt med utgangspunkt i innvandrerungdom. Han gir en oversikt over
rusforebyggende tiltak og forteller hva som virker, og hva som ikke virker.
Det legges vekt på tiltak som kan tilpasses, slik at innvandrerungdom kan
nyttiggjøre seg den.
Boken er skrevet for bachelorstudenter og praktikere som møter ungdom og rus enten i forebyggende tiltak eller i andre sammenhenger.
Inger Marie Helgeland
Unge med atferdsvansker blir voksne
– Hvordan kommer de inn i et positivt spor?
Oslo: Unipub, 2007
Boken bygger på en femtenårig longitudinell studie av 85 ungdommer med
alvorlige problemer med skoleskulk, rus og kriminalitet. Alle fikk i perioden
1981–1985 ulike former for hjelp i barnevernstiltaket Buskerudprosjektet,
under prosjektet Alternativ til fengsling av ungdom. Helgeland har samlet
data da ungdommene var 14–15 år, 20 år og 30 år gamle, og beskriver og
sammenligner ungdommenes livsløp og livssituasjon som 30-åringer.
Kristin Skjørten, Rolf Barlindhaug og Hilde Lidén
Delt bosted for barn
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007
Ordningen delt bosted, hvor barn bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene etter samlivsbrudd, er relativ ny i Norge. En økende gruppe foreldre
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og barn velger denne måten å organisere familielivet på, og i dag bor 10 prosent av barn under 18 år med en slik delt bostedsordning.
 Hvilke erfaringer har foreldre og barn med denne organiseringen av
hverdagen?
 Hva skal til for at delt bosted fungerer bra for barna og foreldrene?
 Hvordan er livet i en delt bosted-familie sammenlignet med andre samlivsbruddsfamilier?
Boken baserer seg på resultatene fra delt bosted-undersøkelsen utført på
oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, og vi blir kjent med både
foreldrenes og barnas erfaringer.
Marit Kollstad
Klare seg selv?
– Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008
Vi møter fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med
et selvstendig liv på fritid.
 Hva betyr et selvstendig liv på fritid for unge funksjonshemmede med
lærevansker?
 Hvordan kan utvikling av selvstendighet foregå gjennom fritid og fritidsaktiviteter?
 Hvilke kompetanser trenger helse- og sosialarbeidere i sitt arbeid for å
tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?
 Hvilke tanker gjør jentene seg om helse- og sosialarbeidernes arbeid
med å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?
Utfordringen er å ha varhet og balanse til å hjelpe og støtte, slik at jentene
opplever mestring, selvbestemmelse og hjelp til å gjennomføre sine prosjekter på fritid. Klare seg selv? gir viktig kunnskap for hvordan man kan bidra
til at unge funksjonshemmede får en sosial og selvstendig fritid med vennefellesskap og meningsfulle aktiviteter. Boken er basert på Kryssildprosjektets forskningsarbeid.
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Hilde Marie Thrana
Vil jeg bestemme?
– Om barn og ungdoms medvirkning
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008
Vi møter åtte ungdommer som alle har erfaringer fra ulike tiltak som fosterhjem, barnehjem og ulike institusjoner. Det er deres livsverden og opplevelser som er det sentrale i hvordan medvirkning forstås og forklares i Vil jeg
bestemme?
Hvordan kan vi som sosialarbeidere, behandlere og pedagoger bidra til
å fremme barn og ungdoms medvirkning i møte med hjelpeapparatet?
Hva betyr det å bli lyttet til og å være med å bestemme?
Barnets rettigheter inneholder både retten til å medvirke i sin sak og retten til å bli vernet og beskyttet mot overgrep. Hvordan kan hjelpeapparatet
ivareta begge disse rettighetene?
I debatten om brukermedvirkning forutsettes det ofte at brukerne vil
medvirke og bestemme. For barn og ungdom i møte med hjelpeapparatet
oppleves det mange ganger som vanskelig å vite hva man vil, og å være med
å bestemme. Ofte kan det å bli tatt hånd om og «bli bestemt over» være det
man ønsker aller mest. Boken beskriver hva ungdommen selv legger i informasjonen fra barnevernet, og hvordan det oppleves når barnevernet griper
inn og tar avgjørelser. Medvirkning blir belyst fra ulike faglige perspektiv,
og boken inneholder oppgaver til drøfting og refleksjon.
Anne Inger Helmen Borge (red.)
Resiliens i praksis
– Teori og empiri i et norsk perspektiv
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007
Resiliens i praksis utvider perspektivet på resiliens og tilfører feltet ny kunnskap. Boken består av ti artikler og tar for seg både teori og empiri i norske
studier. Resiliens er et ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. For hva er det som gjør at mange tross alt klarer seg i møte med risiko?
I denne boken forteller ledende norske fagpersoner hvordan resiliensperspektivet gir nye handlingsrom. Eksempler fra blant annet psykisk helsevern, somatikken, forebyggende arbeid og barnevern viser resiliensperspektivet i praksis.
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