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Forord 

Inden læseren inviteres inden for i denne afhandlings univers, vil jeg gerne benytte 

chancen til at takke nogle af de mennesker, der på forskellige måder har været 

involveret – mere eller mindre frivilligt – i den lange og til tider modsætningsfyldte 

arbejdsproces. Personer, som har gjort det lidt lettere, når det har været svært og 

endnu skønnere, når det har været godt. I de godt tre år afhandlingen har været 

undervejs, har jeg mødt, samarbejdet med og er blevet inspireret af utrolig mange 

mennesker, både ’hjemme’ på Trøjborg, på VIA, ’derovre’ i den Emdrup’ske højborg, 

på diverse ph.d.-kurser og ikke mindst på mine udlandsophold. I har alle en plads i mit 

taknemmelighedsskab, om end jeg ikke husker alle navne.  

Til at starte med vil jeg gerne takke elever, lærere, skoleleder, ’klassmorfar’ og 

andre medarbejdere i Fryshuset for at tage imod mig med åbne arme og invitere mig 

inden for i jeres praksis og med stor nysgerrighed og engagement deltage i min 

forskning. I bidrog alle til at gøre mine besøg i Stockholm spændende og lærerige. En 

særlig tak til skaterdrengene, der med lige dele tålmodighed og forundring forsøgte at 

lære mig at skate og samtidig forsikre mig om, at det er helt normalt at ryge på 

bagdelen i starten  

En særlig tak skal rettes til mine vejledere, som har gjort hele processen meget 

nemmere, sjovere og til tider også mere udfordrende. Uden jer, var jeg ikke kommet 

hertil. Først og fremmest en kæmpe tak til min hovedvejleder Line Lerche Mørck. Tak 

for din støtte, din grundighed, dit gode humør og din ukuelige optimisme, der har gjort 

svære tider overkommelige og givet mig troen på, at jeg nok skulle komme igennem, 

uanset hvad. Tak for dit skarpe blik og din faglighed – du har lært mig så meget! Tak for 

at tage mig med ud i verden på uforglemmelige rejser til USA, England og Brasilien, 

hvor faglige og sociale begivenheder hver gang er gået op i en højere enhed. Og tak 

fordi, du altid er der og har troet på mig undervejs – lige fra ansøgningsprocessen til 

den sidste slutspurt. Tak, Line. En stor tak skal også rettes til mine medvejledere, Jens 

Hansen Lund og Klaus Nielsen. Tak, Jens, for gode, lærerige indspark, og for at tage mig 

under din kompetente vinge i vores fælles følgeforskningsprojekt. Tak for de 
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spændende snakke i Berlingo’en på vej til Skanderborg og for at engagere dig i mit 

projekt, når jeg har haft brug for det. Tak til dig, Klaus, for kyndig vejledning og for at 

invitere mig ind i vejledningsfællesskabet med dine andre ph.d’ere og kolleger. 

Heriblandt en særlig tak til Jacob Klitmøller for ekstra input og engagement.  

Mine skønne kolleger – ph.d.-fæller og alle I andre – på Trøjborg skal også have 

en helt særlig tak. Uden jer havde jeg nok været temmelig underernæret på 

nuværende tidspunkt – både fagligt, socialt og helt bogstaveligt. Tak for enormt 

hyggeligt samvær både i arbejdstiden, til vores legendariske Tour de Chambre-fester, 

til DHL og til meget andet. Tak for gode grin, gå- og løbeture, faglig feedback, 

seminarie-ophold, ph.d.-kurser og lange snakke om alt og intet og så inderligt tak for 

livsreddende tirsdagsboller, snacks og nutella- og leverpostejmadder, når jeg allermest 

havde brug for det. Og tak for også at invitere mig ind i faglige fællesskaber og give mig 

mulighed for at publicere min forskning. En særlig tak til min kontormakker, Jacob 

Christensen, for at gøre det nemt og hyggeligt at komme på arbejde, for gode snakke 

og grin og for at bære over med mit behov for boy-band-plakater og andet godt på 

væggene (thank you, Mr. Gosling, for daily encouragement). Og tak, tak, tak til alle I 

andre på Trøjborg, der har gjort de sidste tre år til en uforglemmelig og privilegeret tid.  

Også en stor tak til gode kolleger i Emdrup for faglig sparring og hyggelige 

stunder, når jeg har været på visit – i afdelingen for pædagogisk psykologi og i de 

forskningsprogrammer, jeg har været del af undervejs. Tak til jer alle – også for hjælp 

til referencer i sidste time  Tak til Anette Eriksen for altid at tage godt imod mig, 

tilbyde lift og være hjælpsom og tak Helle Rabøl Hansen og Dorte Kousholt for gode, 

inspirerende samtaler og viderebringende feedback under brasilianske himmelstrøg. 

Also a very warm and special thanks to Jean Lave for rewarding and eye-opening 

feedback at my WIP-seminar at the Federal University of Minas Gerais in Brazil and to 

Ana Gomes and colleagues for accommodating the event. Also a special thanks to 

Mara Allodi and colleagues for making my stay as guest researcher at Stockholm 

University possible and for interesting discussions during lunch. Ligeledes tak til 

kolleger i den specialpædagogiske faggruppe på VIA UC, læreruddannelsen i Aarhus, 
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for godt samarbejde og gode samtaler. En særlig tak til Lotte Gottlieb og Ella Jørgensen 

i denne sammenhæng og til Karin Vilsgaard Ravn for forståelse og interesse.  

Derudover skal der lyde en stor tak til venner og familie, hvor jeg har mødt stor 

opbakning og tålmodighed – nogle gange tilsat en smule forundring – når jeg er gået i 

hi i min ph.d.-boble og har været lidt nærig med besøg og opkald. Tak til mine dejlige 

tøser fra folkeskolen for at træde til med mad, kærlighed og vino, da det brændte 

allermest på. En særlig tak til Pia for at hjælpe med layout og kæmpe en brav kamp 

mod Word, som jeg aldrig havde vundet uden dig. Tak til alle vennerne i Kick for 

løbeture og festivitas, der har været afgørende afbræk i min arbejdsproces. Tak til alle 

vennerne i Stockholm for at gøre mine forskningsophold endnu mere betydningsfulde 

og berigende. Og tak til Sara for at være klar med spontane road trips og cava og til 

Helle for at tro på mig, dele op- og nedture med mig og altid at være der.  

Her til sidst skal der lyde en helt særlig og kærlig tak til min familie for jeres 

omsorg og til min dejlige kæreste, Jonas, for din optimisme, for at hænge i, lytte, bakke 

op og ikke mindst minde mig om, at livet er andet end den der ph.d.   
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Del 1: Indledning, kontekst og 
forskning på  feltet  
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Kapitel 1: Indledning 

”There is a standing danger that the material of formal instruction will be merely 

the subject matter of schools, isolated from the subject matter of life experience. 

The permanent social interests are likely to be lost from view” (Dewey, 19161). 

Denne afhandling er baseret på et kvalitativt studie af tilblivelsesprocesser2, læring og 

(dis)engagement blandt unge i en svensk udskolingspraksis, hvor passion er det 

organisatoriske, pædagogiske og ideologiske omdrejningspunkt. Afhandlingens 

overordnede formål er at undersøge, hvordan udskoling kan gentænkes og arrangeres 

med henblik på at engagere unge, der deltager fra udsatte positioner. Sigtet med 

afhandlingen er følgelig at udfordre, hvad Dewey problematiserede allerede i starten 

af 1900-tallet, jf. citatet ovenfor, nemlig en tendens til at prioritere elevernes formelle, 

faglige kvalifikationer og resultater over læringens (mere) sociale og kollektive 

dimensioner og således at adskille sociale og faglige processer i skolen.  

Baggrund og motivation 

Afhandlingen tager afsæt i en bekymring for unge i den danske folkeskoles ældste 

klasser, der deltager på kanten af skolens fællesskaber og er i risiko for at falde fra eller 

ende i en uddannelsesmæssig blindgyde, når virkeligheden efter folkeskolen viser sig. 

Det er de unge, der omtales i den folkelige og politiske debat som eksempelvis 

’skoletrætte’, ’disengagerede’, ’skoleuvillige’ mv. Og det er de unge, som daværende 

undervisningsminister (mfl.) i følgende citat henviser til som dem, der afslutter 

folkeskolen uden at have forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse og skabe 

sig en meningsfuld tilværelse. 

                                                      
1
 Citatet er taget fra 2005-udgaven af ’Democracy and Education’ (Dewey, 2005: 10), der er en 

genudgivelse af den oprindelige udgave fra 1916, udgivet af MacMillan & Co. 
2
 Tilblivelse forstås som komplekse og kontinuerlige processer (Deleuze i Davies, 2009b) mod i denne 

sammenhæng at blive til som elev, ung og eksempelvis skater i Fryshusets grundskole. At blive til 
handler i denne optik om at blive ’forskellig fra sig selv’ i nogle aspekter og forblive den samme i andre. 
Dette udfoldes i afhandlingens kapitel 4.  
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”I dag forlader hvert sjette barn folkeskolen uden de basale færdigheder, der 

ellers er en forudsætning for at tage en uddannelse og finde fodfæste på 

arbejdsmarkedet og i en bredere forstand vælge retningen for sit eget liv” 

(Antorini et al., 2012).  

I aftaleteksten til folkeskolereformen (UVM, 2013), der trådte i kraft i august 2014, 

påpeges udskolingens afgørende rolle i denne sammenhæng med et særligt fokus på at 

ruste eleverne til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det fremhæves 

imidlertid, at udskolingen ikke løfter denne opgave tilfredsstillende, og der lægges op 

til organisatoriske og strukturelle ændringer, eksempelvis i form af såkaldte 

linjebaserede udskolinger, som i højere grad skal inddrage elevernes interesser. I 

afhandlingens kapitel 2 vender jeg tilbage til de politiske målsætninger for udskolingen. 

Den politiske bevågenhed omkring udskolingen (og folkeskolen generelt) – dog særligt 

på elevernes faglige resultater og folkeskolens konkurrencedygtighed på det 

internationale marked – er i det hele taget stor. I skrivende stund har regeringens 

ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse netop offentliggjort deres 

anbefalinger (Hermann et al., 2017). Her skrives en tidlig indsats i udskolingen bl.a. 

gennem samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv (det der i reformen 

kaldes ’den åbne skole’) frem som en afgørende kommunal indsats, der skal skabe et 

mere praksisnært perspektiv i undervisningen. Det skal bidrage til at reducere den 

såkaldte ’restgruppe’, som Antorini henviser til i citatet ovenfor.  Ekspertgruppen 

udfordrer i denne sammenhæng 95 procent -målsætningen3, da denne er baseret på 

et entydigt fokus på uddannelse, og påpeger, at ”vi skal kunne rumme, at det at tage 

en uddannelse ikke er den bedste vej for alle” (Ibid.: 9). Ekspertgruppen anbefaler i 

stedet en 100 procentsmålsætning, der inkluderer alle unge, således at 90 procent af 

en ungdomsårgang skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse, og de resterende 

10 procent, der ikke gør, skal opnå erhvervskompetence gennem beskæftigelse og 

erhvervsrettede forløb. Formand for ekspertgruppen Stefan Hermann pointerer i en 

kronik i Politiken (Hermann, 2017), at de i ekspertgruppen ønsker, ”at langt flere unge i 

                                                      
3
 95 procent-målsætningen henviser til en politisk målsætning fra 1993 om, at 95 procent af en 

ungdomsårgang skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse (UVM, 2016)  
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målgruppen får mulighed for et ufaglært arbejde med et uddannelsesperspektiv frem 

for en række uddannelsestilbud uden jobperspektiv”.   

De reformpolitiske målsætninger for udskolingen såvel som ekspertgruppens 

anbefalinger udgør et væsentligt baggrundstæppe for min afhandling, dels fordi de 

understreger relevansen af at rette det analytiske blik mod netop udskolingen, og dels 

fordi de på forskellige måder repræsenterer begyndende brud på det 

uddannelsesmæssige hierarki, hvor skolastiske læringsformer betragtes som finere og 

mere ’rigtige’ end de praksisnære, og hvor uddannelse inden for en traditionel 

læringsdiskurs synes at udgøre den eneste legitime vej til en meningsfuld og 

samfundsmæssigt anerkendt tilværelse (Mørck & Nissen, 2001). 

Min personlige interesse i marginaliserende processer inden for 

uddannelsessystemet tog for alvor form, da jeg udarbejdede mit kandidatspeciale på 

DPU, Aarhus universitet, som del af et større praksisforskningsprojekt, hvor 

omdrejningspunktet var et produktionsskoleprojekt særligt rettet mod unge mænd 

med etnisk minoritetsbaggrund på Nørrebro i København (Elholm & Jensen, 2011; 

Mørck, 2011; Mørck, Elholm & Jensen, 2012; Rasmussen, M.S. 2012, 2014a, 2014b). 

Flere af de unge – både med og uden minoritetsbaggrund – jeg her fulgte igennem 

seks måneder, havde gennemført folkeskolen på kanten af skolens faglige fællesskaber 

og var kommet ud på den anden side med følelser af nederlag, fremmedgjorthed og 

uden klare mål for, hvad fremtiden skulle og kunne bringe.  De havde valgt 

produktionsskolen af forskellige grunde, men det, de havde til fælles, var, at de havde 

oplevet særligt de sidste år i folkeskolen fra marginale positioner og efterfølgende 

befandt sig i et uddannelsesmæssigt limbo præget af tvivl. Tvivl – dels om egne 

kvalifikationer og muligheder og dels i relation til uddannelsessystemets rummelighed: 

Hvad kan jeg, og hvilke muligheder har jeg, og er der overhovedet plads til sådan en 

som mig? Nogle af de unge balancerede desuden mellem uddannelsesmæssige og 

kriminelle løbebaner. Som én af drengene udtrykte det, så giver uddannelse i hans 

øjne mulighed for at få mere ud af livet, da man ellers ”lige så godt kunne blive 

kriminel” (Rasmussen, M.S. 2014b).  
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Mine analyser i kandidatspecialet og artiklerne skrevet på baggrund heraf peger 

bl.a. på, hvordan kollektive og mere praktiske tilgange til læring synes at skabe nye 

muligheder for deltagelse og læring for unge, der deltager fra marginale positioner. 

Disse fund skærpede min nysgerrighed for at undersøge og komme til forståelse med, 

hvordan lignende muligheder kan skabes for de unge, imens de er i folkeskolen. Jeg 

rettede derfor min opmærksomhed mod skoler, der i deres måder at organisere og 

gøre udskolingspraksis skilte sig ud fra mængden. Det var med afsæt i disse kriterier, at 

den svenske NGO og skole Fryshuset blev valgt som afhandlingens primære 

genstandsfelt. Fryshusets praksis beskrives nærmere i kapitel 2, ligesom begrundelsen 

for at vælge netop Fryshuset som empirisk felt udfoldes i kapitel 5. 

Kundskabsambition 

Afhandlingens ambition er at komme til forståelse med og producere viden om, 

hvordan muligheder og begrænsninger for tilblivelse, læring og (dis)engagement stiller 

sig for forskellige unge i en udskolingspraksis, hvor udgangspunktet er det, de unge 

brænder for – deres passioner4. Afhandlingens empiri er produceret gennem 

deltagende observationer, semi-strukturerede interviews med elever, lærere og 

skoleleder samt uformelle samtaler og ’deep hanging out’ (dette udfoldes i kapitel 5). 

Ved at gå tæt på udskolingselevers (primært fra 9. klassetrin) perspektiver på og 

fortællinger om, hvordan det er at blive til som elev, ung og eksempelvis skater i 

Fryshusets skole, efterstræber indeværende forskningsprojekt at generere 

videnskabelig indsigt i, hvilke betingelser, dilemmaer og marginaliserende såvel som 

overskridende processer5, der udspiller sig i og på tværs af fællesskaber og 

sammenhænge i de unges skole- og hverdagsliv. Med et teoretisk og metodologisk 

                                                      
4
 Begrebet ’passion’ henviser i Fryshuset dels til det ’at have en passion’ og ’være passioneret’ og dels til 

de konkrete aktiviteter (dans, skateboarding, musik, basketball og kunst), der kaldes ’passioner’ eller 
’passionerede interesser’. I afhandlingens artikel 1 (kap. 6) peger jeg imidlertid på, hvordan det at 
deltage i en passion (fx skateboarding) ikke nødvendigvis hænger sammen med det at være passioneret, 
men at der kan være flere andre sociale og relationelle grunde til at vælge én passion fremfor en anden. 
5
I kapitel 4 udfoldes min forståelse af marginaliseringsbegrebet, der trækker på Mørcks (2006) skelnen 

mellem marginalitet og marginalisering som hhv. et alment-menneskeligt forhold og det at have 
begrænset indflydelse på væsentlige vilkår i eget liv i og på tværs af forskellige sociale og 
samfundsmæssige situationer og sammenhænge. Overskridelse forstås i denne sammenhæng som 
delvis overskridelse af de unges marginale positioner.  
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udgangspunkt i social praksisteori (bl.a. Holland & Lave, 2009; Lave, 2011; Mørck, 

2006) og dansk/tysk kritisk psykologisk praksisforskning (fx Dreier, 1979; Holzkamp, 

1983; Mørck & Huniche, 2006) er det følgelig projektets kundskabsambition at 

producere viden om særlige træk ved fælles betingelser i de unges hverdagsliv i og på 

tværs af kontekster i og uden for skolen. Og det er ambitionen, at afhandlingens 

analyser således kan bidrage med indsigter i, hvad der er på spil for unge i skolens 

ældste klasser, og hvilke betydninger Fryshusets måde at tænke og arrangere skole har 

for de unges lærings- og deltagelsmuligheder i og uden for skolen. Bestræbelsen er 

dermed, at analyserne skal kunne diskuteres og rekontekstualiseres i forhold til andre 

skoler, (uddannelses-)institutioner og forskningsprojekter og ligeledes udgøre et 

videnskabeligt bidrag til uddannelsespolitiske diskussioner om, hvordan udskolingen 

kan gentænkes og organiseres med henblik på at skabe bedre vilkår for unge, der 

deltager fra (mere eller mindre) udsatte positioner.  

Problemstilling og forskningsspørgsmål 

Som jeg vil vende tilbage til i kapitel 5, har afhandlingens overordnede problemstilling 

ændret sig undervejs i det empiriske arbejde. Dette er sket i takt med nye erkendelser 

og som led i en kontinuerlig forskningsproces, hvor jeg som forsker har været sensitiv 

over for mine medforskeres interesser og engagementer i praksis. Nedenfor 

præsenteres afhandlingens endelige problemstilling og de forskningsspørgsmål, der 

har guidet produktionen af empiri samt udarbejdelsen af afhandlingens analyser (i 

kapitel 5 beskrives, hvordan mit fokus gradvist ændrede sig og forandrede den 

oprindelige problemstilling): 

Hvilke muligheder og begrænsninger for læring, tilblivelse og engagement skabes 

gennem deltagelse i en udskolingspraksis, hvor passion er det pædagogiske, 

ideologiske og organisatoriske omdrejningspunkt? 

Problemstillingen er konkretiseret i følgende forskningsspørgsmål: 

1) Hvilke betingelser for læring og deltagelse skabes i og med en passionsbaseret 

udskolingspraksis, og hvilke betydninger har betingelserne for de unges 

hverdagsliv i og uden for skolen? 
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2) Hvilke marginaliserende og overskridende bevægelser6 skabes i og på tværs af 

de forskellige passioner og klasseundervisningen, og hvordan har bevægelserne 

betydning for de unges tilblivelsesprocesser i og uden for skolen? 

3) Hvilke nye perspektiver på skolepraksis skabes i mødet mellem skateboarding 

og skole, og hvad vil det sige at blive til som elev og ung i dette krydsfelt? 

4) Hvordan forhandles og (re)produceres (dis)engagement blandt deltagere i 

Fryshusets skolepraksis? 

De forskellige forskningsspørgsmål er blevet udforsket i samarbejde med elever, 

lærere, skoleleder og andet pædagogisk personale i Fryshuset, hvilket jeg uddyber 

nærmere i kapitel 5. I følgende afsnit præsenteres afhandlingens fire artikler i relation 

til, hvordan de hver især forbinder sig til afhandlingens problemstilling og 

forskningsspørgsmål. 

Afhandlingens artikler 

Afhandlingens fire artikler (to danske og to internationale), der præsenteres i 

indeværende afsnit, er blevet skrevet på forskellige tidspunkter i forskningsprocessen 

og repræsenterer således forskellige trin i min erkendelsesproces i forhold til at 

komme til forståelse med, hvordan skolelivet ’gøres’ i Fryshusets grundskole. 

Artiklerne illustrerer endvidere, hvordan mit fokus ændrer sig i løbet af det empiriske 

arbejde, hvor jeg efterhånden bliver mere og mere optaget af at følge og komme til 

forståelse med skaterdrengene, deres tilblivelsesmuligheder og (dis)engagement i 

krydsfeltet mellem skole og skateboarding.  

Artikel 1 (kapitel 6) Passion som katalysator for inklusion og engagement?7  

undersøger med afsæt i forskningsspørgsmål 1 og 2, hvordan bevægelser i såvel 

                                                      
6
 Bevægelser forstås som forhold mellem kontinuitet og forandring i personers livsførelse skabt i 

konkrete, lokale situationer og analyseres bl.a. i relation til processer af at komme til forståelse med sig 
selv, vi og andre på nye måder (jf. Mørck & Hansen, 2015; Mørck, 2006: 46). Når jeg i afhandlingen 
analyserer de unges bevægelser i såvel marginaliserende som overskridende retninger i og på tværs af 
forskellige handlesammenhænge i Fryshuset, undersøger jeg således kontinuitet, ændringer og brud i 
relation til de unges deltagelse, læring og selvforståelse samt i forhold til de unges tilblivelsesprocesser 
og (dis)engagement i skolen. Bevægelser analyseres i denne sammenhæng i forhold til, hvordan de unge 
gennem deres deltagelse i arrangeret social praksis bliver mere af noget og mindre af noget andet 
(Mørck, 2006).  
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marginaliserende som overskridende retninger skabes gennem forskellige unges 

deltagelse i og på tværs af klasserummet og passionerne. Artiklen er skrevet efter mit 

andet besøg i Fryshuset i efteråret 2014 og fungerer på flere måder som en indledende 

artikel, idet analyserne går på tværs af forskellige elevers og enkelte læreres 

perspektiver på passion og således giver et (mere) overordnet indblik i, hvordan 

passion som praksisideologi får forskellige betydninger i Fryshusets praksis. Artiklen er 

publiceret i tidsskriftet Cursiv i et temanummer om inklusion (nr. 17, 2015), hvor 

forskellige perspektiver på og forståelser af inklusion analyseres og diskuteres. I 

artiklen introduceres desuden begrebet ’(dis)engagement’, der er genstand for analyse 

i artikel 4.  

Med udgangspunkt i forskningsspørgsmål 1 undersøges det i Artikel 2 (kapitel 7) 

Learning from a social practice theoretical perspective, hvordan betingelser for læring 

og deltagelse skabes i og på tværs af skater-parken og klasserummet. Artiklens ærinde 

er desuden, som titlen illustrerer, at formulere og argumentere for et social 

praksisteoretisk læringsbegreb, hvormed læring forstås og undersøges i relation til den 

lærendes (ændrede) deltagelse i historisk og samfundsmæssigt forankrede sociale 

praksisser. Artiklen er baseret på et paper, som jeg præsenterede på konferencen ’On 

the Definition of Learning’ på Syddansk Universitet i august 2014 (og blev i 2016 

udgivet i en antologi af samme navn), dvs. efter mit første besøg ud af tre i Fryshuset 

(mit feltarbejde beskrives yderligere i kapitel 5). Jeg var på dette tidspunkt i det 

empiriske arbejde kun lige begyndt at lære Fryshusets deltagere og praksis at kende, 

men fik allerede dér øje for, at særligt skaterdrengenes måder at deltage på ændrede 

sig mærkbart på tværs af klasserum og skatepark, hvilket afspejler sig i artiklens 

analyser. Det var imidlertid først senere i forskningsprocessen, at jeg for alvor blev 

optaget af at undersøge mere i dybden, hvordan og hvorfor skaterdrengene deltog på 

forskellige måder i forskellige handlesammenhænge.  

Denne nysgerrighed bidrog til at rette det analytiske perspektiv mod krydsfeltet 

mellem skole og skateboarding, som analyseres og diskuteres i artikel 3 (kapitel 8) Når 

                                                                                                                                                            
7
 Inklusion undersøges i artiklen som processer, der eksisterer på et kontinuum i relation til de unges 

deltagelse i og på tværs af fællesskaber og sammenhænge i Fryshuset og som udspiller sig i samspillet 
mellem de unge selv, lærerne, undervisningen og de eksisterende betingelser, hvormed muligheder og 
begrænsninger for deltagelse og læring skabes.  
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skole og skateboarding bliver ét – om legitimitet og tilblivelsesprocesser for unge i 

udskolingen (publiceret i tidsskriftet Social Kritik april 2017). Artiklen undersøger i 

relation til forskningsspørgsmål 2 og særligt 3, hvilke betingelser for tilblivelse og for 

opnåelse af legitimitet, der skabes for skaterdrengene i mødet mellem skole og 

skateboarding – betingelser de unge selv er medskabere af. Artiklen peger bl.a. på, at 

det at blive til som legitim ’skole-skater’ er en modsætningsfuld proces, der på den ene 

side giver drengene et nu mere meningsfuldt tilhørsforhold til skolen (i forhold til 

tidligere skoler), fordi de kan skate imens, de er i skole, og samtidig konnoterer ’skole-

skater’-kategorien ikke-engagement og opposition til faglige aktiviteter, hvilket synes 

at fastholde drengene i marginale positioner.  

I artikel 4 (kapitel 9) ”Engaged Disengagement”? Dilemmas and Negotiations of 

Student Engagement (publiceres i International Journal on School Disaffection i 2017) 

går jeg i dybden med det førnævnte ’(dis)engagement’-begreb. Med afsæt i 

forskningsspørgsmål 4, undersøger jeg, hvordan (dis)engagement forhandles og 

(re)produceres dels indbyrdes blandt skaterdrengene men også i relation til andre 

elever og lærere og til drengenes hverdagsliv uden for skolen. Artiklens analyser viser, 

hvordan deltagelsesmåder, der inden for en institutionaliseret skolekultur genkendes 

som disengagement i ’noget’ - det, elevernes forventes at engagere sig i – ofte viser sig 

at være et udtryk for engagement i ’noget andet’, der er meningsfuldt i forhold til 

eksempelvis at forblive del af et fællesskab. Artiklen peger således på, hvordan 

drengenes deltagelsesmåder – i stedet for at være en entydig manifestation af 

modstand mod skolen – kan forstås som en forhandling af konfliktende engagementer 

i sociale relationer og fællesskaber og i det at leve op til institutionelle forventninger 

om ’passende elevhed’ og klare sig godt (nok) i skolen. 

Læsevejledning 

Afhandlingen er artikelbaseret og inddeles i fire dele (i alt 10 kapitler), som jeg vil 

præsentere nedenfor. 

Del 1 rummer tre kapitler, som udgør afhandlingens indledende kapitler. I 

indeværende kapitel har jeg introduceret afhandlingens baggrund og problemstilling 

samt projektets kundskabsambitioner. I kapitel 2 redegør jeg for afhandlingens 
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kontekst, dvs. de uddannelsesmæssige landskaber, den bevæger sig i og på tværs af i 

såvel dansk som svensk skolekontekst. Fryshuset som NGO og skole præsenteres 

ligeledes i kapitel 2. Kapitel 3 sætter afhandlingen i relation til det forskningsmæssige 

landskab, som det fordeler sig i krydsfelterne mellem forskning om passion, 

(dis)engagement, læring og organisering af udskolingspraksisser.  

Del 2 udgøres af kapitel 4 og 5, der hhv. rummer afhandlingens (meta)teoretiske 

og metodologiske ramme. I kapitel 4 placerer jeg afhandlingen i sin 

videnskabsteoretiske kontekst og viser, hvordan jeg udvider den social 

praksisteoretiske ramme med begreber fra poststrukturalistisk teori, heriblandt Judith 

Butlers begreb om performativitet. Dette begreb har gjort det muligt at rette det 

analytiske perspektiv mod de unges kropsliggjorte måder at performe eksempelvis 

’elev’ og ’ung’ på i forskellige sammenhænge i og uden for Fryshusets praksis. I kapitlet 

fremhæver jeg, hvordan de forskellige teoretiske begreber er blevet anvendt og hvad, 

de har bidraget til at få øje på. I kapitel 5 redegør jeg for afhandlingens metodologiske 

ramme og viser bl.a., hvordan forskningsprocessen har været præget af såkaldte 

metodologiske krumspring forstået som iterative og ikke-lineære bevægelser mellem 

det empiriske arbejde og analyserne, og ligeledes hvordan afhandlingens design 

udviklede sig i takt med disse bevægelser. Kapitlet belyser endvidere de anvendte 

undersøgelsesmetoder og diskuterer desuden forskellige videnskabelige kriterier for 

kvalitativ forskning – særligt i relation til mere eller mindre formelle etiske 

retningslinjer og kriterier om relevans. Afslutningsvis i kapitlet redegør jeg for, hvordan 

jeg analytisk har arbejdet med det empiriske materiale.  

Del 3 rummer de fire artikler, der samlet udgør afhandlingens analyser. 

Artiklerne repræsenterer hver især et kapitel (kapitel 6, 7, 8 og 9) og er fremstillet i 

overvejende kronologisk orden. Hver artikel afsluttes med en referenceliste, der 

angiver den anvendte litteratur.  

Del 4 er afhandlingens afsluttende del og rummer et opsummerende og 

diskuterende kapitel (kapitel 10), der går på tværs af de fire artikler og diskuterer 

afhandlingens bidrag til feltet, og hvordan Fryshusets måde at tænke og arrangere 

skole på kan rekontekstualiseres ind i en dansk skolekontekst. Kapitel 10 afsluttes med 
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et perspektiverende afsnit, hvori jeg løfter blikket op fra afhandlingens artikler og 

diskuterer mere overordnede historiske og kulturelle aspekter af mine fund på tværs af 

afhandlingens analyser.  Del 4 rundes af med en samlet referenceliste over den 

anvendte litteratur i afhandlingens ’kappe’, dvs. kapitel 1-5 + 10, der efterfølges af to 

resuméer af afhandlingen på hhv. dansk og engelsk. Udvalgte bilag er placeret bagest i 

afhandlingen.  
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Kapitel 2: Afhandlingens kontekst  

Formålet med dette kapitel er at tegne de historiske, samfundsmæssige 

uddannelseslandskaber, afhandlingen bevæger sig i og på tværs af og således trække 

linjer til de aktuelle samfundsmæssige betingelser, som skolen arbejder under, 

herunder både dansk og svensk skolepolitik og – historie samt en præsentation af 

Fryshuset som NGO og uddannelsesinstitution. Gennem et analytisk blik på de 

betingelser forstået som muligheder og begrænsninger, der eksisterer i dansk og 

svensk skolepolitik, er sigtet med kapitlet ligeledes at skabe afsæt for en mulig 

rekontekstualisering og diskussion af afhandlingens analytiske pointer fra Fryshusets 

grundskole ind i en dansk skolekontekst.  

Kapitlet giver indledningsvis et indblik i den danske folkeskoles aktuelle situation 

og de paradokser og udfordringer, der synes at præge den i kølvandet på 

folkeskolereformen, der trådte i kraft i august 2014, samt de rationaler, der tidligere 

har domineret den danske uddannelsesagenda. Jeg retter en særlig opmærksomhed 

mod skolepolitiske diskurser om eleven og deres betydning for skolens (politiske) 

udvikling.  Diskurser, der med den nye folkeskolereform peger i retning af et nyt og 

bredere læringsbegreb (Pors, 2014) og et ideal om elevens evige udvikling og 

potentialitet, der imidlertid lever side om side med forestillinger om elevens 

kernedygtighed og nytteværdi for den nationale konkurrenceevne (Hamre et al., 2015). 

Begreber som målstyring og uddannelsesretfærdighed – dvs. at skolen tilbyder 

undervisning til alle elever under hensyn til deres forskellige forudsætninger 

(Rasmussen, J. 2015) – præger ligeledes den aktuelle diskurs og bidrager til at tegne et 

billede af en kompleks og modsætningsfuld dansk folkeskole, hvori eleven på én gang 

tilbydes nye subjektiveringsmuligheder og pålægges ansvaret for udvikling af eget 

potentiale.  

Det efterfølgende afsnit belyser udvalgte principper og reformpolitiske tiltag, der 

siden 1990’erne har bidraget til at ændre det svenske skolesystem og betingelserne 

for, hvordan det er muligt at drive og arrangere skole, herunder de frie skoler som 

eksempelvis Fryshuset.  
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Afslutningsvis præsenteres afhandlingens empiriske grundlag Fryshuset – såvel 

organisation som grundskole.  

’Den nye folkeskole’ – mellem potentialitet, målstyring og læring 

På baggrund af sine historiske studier af amerikanske skolereformer i det 20. 

århundrede peger den amerikanske skolehistoriker Larry Cuban på, hvordan reformers 

visioner og rationaler ofte er formet af de respektive politiske beslutningstageres 

antagelser om fortidens skoles fejl og begrænsninger. Cuban viser ligeledes, hvordan 

reformer opstår igen og igen uden at skabe markante, vedvarende ændringer: 

“…reforms return but seldom substantially alter the regularities of schooling” (Cuban, 

1990: 11). Han tilføjer, at reformer, der er rettet mod praksis i klasserummet sjældent 

når over dørtærsklen hertil, og trods store visioner og strukturelle virkemidler viser det 

sig oftest at være skolen, der ændrer på reformerne, og ikke omvendt.  

Folkeskolereformen 2014 er blevet beskrevet som en af de største og mest 

radikale forandringer på det skolepolitiske område i mange år. Hvorvidt dette viser sig 

at blive tilfældet, kan kun tiden vise, men som følgende afsnit vil udfolde, er der tale 

om en omfattende, ambitiøs reform. En reform, der dels bygger videre på allerede 

eksisterende politiske målsætninger om et fagligt løft af folkeskolen og dels lægger op 

til, at skolen skal genopfindes værdimæssigt og organisatorisk. Med et pendul, der 

svinger mellem såvel stabilitet og forandring som potentialitet og målstyring, synes det 

imidlertid ikke helt klart, hvad det er for en skole, reformen skal bidrage til at skabe. 

Siden daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini i sin velkomsttale 

på Sorømødet i 2013 (Folkeskolen, 6. august 2013) eksplicit satte reformen på den 

politiske dagsorden, har den været omdrejningspunkt for politiske stridigheder og 

polemik blandt samtlige involverede parter – dvs. politiske beslutningstagere, 

Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening (KL), skoleledere og lærere, 

forældre og elever, og som de følgende afsnit uddyber, blæser reformens vinde fortsat 

i forskellige retninger.  
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Visionen om uddannelsesretfærdighed og potentialitet 

I indledningen til den politiske aftale (Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, 

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt 

løft af folkeskolen, 7. juni 2013), som udgør grundlaget for den danske 

folkeskolereform (herefter ’aftaletekst’), påpeges det bl.a., hvordan skolen hidtil ikke 

har formået at udvikle elevernes potentiale, hverken når det drejer sig om de fagligt 

svage eller de fagligt stærke elever (UVM, 2013: 1). For at imødekomme (og 

kompensere for) denne udfordring og forbedre både elevernes og skolens faglige 

niveau fremhæves nødvendigheden af ”at alle elever får mulighed for at udfolde deres 

potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende internationale konkurrence” (ibid.), 

da det ifølge aftaleteksten er målet, at folkeskolen skal ”udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, de kan”, og skal samtidig ”mindske betydningen af social baggrund i 

forhold til faglige resultater” (ibid.: 2). Som aftaleteksten ligeledes foreskriver, skal 

realiseringen af disse mål ske i kraft af en længere skoledag (helhedsskole jf. 

Rasmussen, J., 2015: 23) med større variation og ”mere og bedre undervisning og 

læring” (ibid.) styret gennem tydelige og enkle læringsmål. Rationalet, der ligger bag 

disse målsætninger, synes således at være, at det gennem et større antal 

undervisningstimer, målstyret didaktik, nye måder at lære på (fx gennem bevægelse og 

praktiske, anvendelsesorienterede undervisningsformer) samt et øget fokus på 

elevernes potentialer er muligt at løfte fagligheden (særligt i dansk og matematik) for 

alle elever, reducere betydningen af social ulighed og skærpe Danmarks position i det 

internationale konkurrencesamfund.  

Professor Jens Rasmussen peger i sit bidrag til bogen Folkeskolen efter reformen 

(Rasmussen, Holm & Rasch-Christensen, 2015) på, hvordan skolens værdier omkring 

lighed blandt eleverne historisk set har ændret sig. Hvor lighedsidealet i folkeskolen 

tidligere havde rødder i en forestilling om chancelighed, formes der med 

overbevisningen om, at alle elever kan lære uanset socioøkonomisk baggrund og 

etnicitet, et lighedsideal, der bygger på såkaldt uddannelsesretfærdighed (Rasmussen, 

J., 2015). Lighed og retfærdighed opstår i denne tænkning, hvis alle elever uanset 

læringsforudsætninger opnår de bedst mulige resultater – og bliver så dygtige, de kan. 
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I retfærdighedstænkningen rettes altså en særlig opmærksomhed mod den enkelte 

elev og dennes sociale baggrund sammen med en anerkendelse af den voksende 

diversitet i samfundet og i skolen, hvor et stigende antal elever med særlige behov skal 

inkluderes. Skolens opgave er – med andre ord – gennem undervisningen og den 

udvidede skoletid at kompensere for de forskelligheder, eleverne møder (og ofte 

forlader) skolen med (ibid.). Og undervisningen er ikke længere en aktivitet, der 

begrænser sig til konkrete fag og tidsrum, men er derimod det, der karakteriserer 

skoledagen i sin fulde længde: ”Hele skoledagen er undervisning” (UVM, 2013: 6).  

Selv om aftaleteksten eksplicit fremhæver undervisning som skoledagens 

omdrejningspunkt, synes der ikke at herske tvivl om, at det er læring og ikke 

undervisning, der skal være skolens kerneydelse. Reformen benævnes derfor ofte 

’læringsreformen’ – en reform, der baseres på en målsætning om mere synlig og 

målbar læring for alle elever (Bjerg & Vaaben, 2015).  Læring er med andre ord det 

imperativ omkring hvilket, skoledagen skal struktureres og organiseres. 

Læring uden grænser? Neoliberale kræfter og paradokser i folkeskolen 

Med helhedsskoletænkningen, der bl.a. manifesterer sig som øget undervisningstid og 

understøttende undervisning, bevæger læringen sig ud af klasserummet og ind i 

samtlige aktiviteter, der foregår både inden og uden for skolens mure. Frikvarter og leg 

betragtes således også som potentielle læringsrum, og det samme gør 

fritidsaktiviteterne i den lokale idrætsforening og socialt samvær med familie og 

venner. Som Justine Grønbæk Pors (Pors, 2014: 93) påpeger, er de organisatoriske 

grænser for læring, som tidligere afgrænsede læringsaktiviteter til at foregå inden for 

skolens fire vægge og i særlig grad klasserummet, afløst af en tænkning om børns liv 

som sammenhængende læringslandskaber og skolen som en institution, der i stedet 

for at tage monopol på elevernes læring, skal åbne sig mod omverden. Dette skal for 

eksempel ske ved at samarbejde med og inddrage det lokale idræts-, kultur- og 

foreningsliv som aktive medspillere i elevernes læreprocesser. Heri ligger visionen om 

den åbne skole, der i en vekselvirkning med samfundet skal bidrage til, at eleverne får 

kendskab til foreningslivet og de muligheder, der findes heri. Som nævnt i kapitel 1, 

anbefaler regeringens ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse i en 
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aktuel rapport et (endnu) tættere samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv 

med henblik på ikke blot at skærpe elevernes læringsmuligheder, imens de går i 

folkeskolen, men også for at understøtte overgangen til videre uddannelse og/eller 

arbejdsliv (Hermann et al., 2017). 

Tanken om den åbne skole, der skal skabe synergi mellem eleverne og 

samfundet og sikre læringens udfoldelse uden for skolens rammer, er ligeledes at finde 

i Fryshusets grundskoles praksis. Organisationen huser adskillige mindre virksomheder, 

hvoraf nogle indgår som mere eller mindre faste samarbejdspartnere i skolens daglige 

praksis, bl.a. i samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningsliv. Med sit sociale og 

samfundsmæssige engagement og fokus på innovation og entreprenørskab, udgør 

Fryshusets grundskole allerede en del af det uddannelsesmæssige landskab, som 

reformen synes at pejle den danske folkeskole i retning af8. Med en tænkning, der 

overskrider skolens institutionelle rammer, og en rettethed mod at indgå i 

partnerskaber med lokalsamfundet som et led i elevernes læring lægger 

folkeskolereformen op til mere differentierede læringsformer og -aktiviteter, hvori 

netop entreprenørskab, kreativitet og innovation fremhæves som centrale 

omdrejningspunkter. Umiddelbart bliver dette fremskrevet som et forsøg på at skabe 

lighed mellem fagligt svage og stærke elever, fordi der gives plads til 

undervisningsformer, der i højere grad end tidligere skal være praktiske og 

anvendelsesorienterede, men det er imidlertid også en tænkning, der potentielt kan 

bidrage til at øge kløften mellem de skoler og kommuner, der har muligheder for og 

ressourcer til at skabe netværk og gode partnerskaber, og dem, der ikke har. Som flere 

analyser viser (se fx Bjerg & Staunæs, 2015; Falkenberg & Juelskjær, 2015; Bergmann & 

Højlund, 2015), kan det at skulle trække på ressourcer fra skolens omverden være en 

kompliceret øvelse, hvormed organisatoriske uklarheder (fx omkring ansvarsfordeling) 

og paradokser opstår:  

                                                      
8
 I maj 2015 blev Fryshusets grundskole valgt ind i et netværk af såkaldte Changemaker Schools, dvs. 

skoler, der betragtes som særligt innovative, fordi eleverne gennem et fokus på empati, kreativitet, 
lederskab og teamwork, opnår færdigheder, der gør dem i stand til at identificere og løse 
samfundsmæssige udfordringer (Ashoka Scandinavia, 2016).  



24  

[…] ”hvis skolens aktører konstant skal åbne sig for at omorganisere samt 

netværke og koble for at afsøge nye muligheder og opdage potentialer, kan det 

være, at der bliver mindre tid til rent faktisk at forfølge og realisere disse 

muligheder og udfolde potentialerne” (Bjerg & Vaaben, 2015: 25).  

En ny rapport om partnerskaber mellem produktionsskoler, virksomheder og 

civilsamfund (Mørck & Munkholm, 2016) peger desuden på, hvordan etablering af 

partnerskaber, der skaber forbindelser mellem produktionsskolernes trygge miljøer og 

virksomhedernes krav og forventninger, udgør en kompleks og ressourcekrævende 

proces. Samtidig viser rapporten, hvordan etablering af partnerskaber i områder, hvor 

der hersker et særligt engagement i lokalmiljøet, fx Nørrebro i København, også 

rummer betydningsfulde muligheder specielt for unge, der er positioneret ’på kanten’. 

At produktionsskolerne ’åbner’ sig mod civilsamfundet ved at samarbejde med 

virksomheder og lokale foreninger, betyder for flere af disse unge, at de oplever at føle 

sig som del af produktive og samfundsmæssigt anerkendte fællesskaber (ibid.: 119). 

Med en læringsdagsorden, hvor den enkelte elevs individuelle 

læringspotentialitet jages både i og uden for folkeskolens institutionelle og fysiske 

rammer, aktualiserer reformen en forståelse af læring som mere og andet end 

kognitive tilegnelsesprocesser og som ’noget’, der (potentielt) foregår i alle sociale 

sammenhænge, dvs. også i uformelle kontekster. Uformelle kontekster er fx 

tidspunkter, hvor der ikke nødvendigvis er en lærer tilstede eller foregår decideret 

undervisning – de såkaldte mellemrum (Pors, 2014; Bjerg & Staunæs, 2015), der med 

reformen skal didaktiseres og organiseres med henblik på at optimere læringsparathed 

og – udbytte. Med denne læringstænkning markeres der imidlertid ingen grænser for, 

hvor meget læringsdagsordenen må fylde i børns hverdag (Pors & Andersen, 2015), 

ligesom det er svært at definere, hvor grænserne for skolens virke og ansvar skal gå 

(Pors, 2014).  Reformens læringsbegreb synes i denne optik ’grænseløst’ i den 

forstand, at læringen bevæger sig uden for klasserummet og skolens areal og ligeledes 

sigter efter at favne de mere kreative, kropslige og sociale dimensioner i elevernes 

hverdagsliv. Og så måske alligevel ikke helt. Med folkeskolereformens revision af 

Fælles Mål, hvis politiske sigte er at tydeliggøre den enkeltes elev læringsudbytte og 
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gennem målstyret undervisning at understøtte lærernes arbejde (Rasmussen & Rasch-

Christensen, 2015), fremhæves udelukkende den målbare og synlige læring, dvs. den 

læring, der skal skabe et fagligt løft blandt eleverne og bidrage til at øge folkeskolens 

internationale konkurrencedygtighed.  Endvidere formuleres det i aftaleteksten, at 

eleverne skal have mulighed for ”at udfolde deres potentiale fuldt ud, så vi [det danske 

samfund] kan klare os i den stigende internationale konkurrence” (UVM, 2013: 1). Som 

Hamre et al 2015 ligeledes peger på, opstår der her et paradoks, idet elevens 

potentialitet forventes at kunne udfolde sig frit under målstyring og som led i 

konkurrencestatens optimeringslogik (ibid.: 21). Det ustyrlige og endnu ukendte – 

potentialet – skal med andre ord kunne udfolde sig frit inden for nogle stringente 

rammer, hvilket i sig selv synes at være en modsigelse. Med reformens læringsbegreb 

synes der trods anerkendelsen af mere uformelle læreprocesser alligevel at ske en 

(yderligere) markedsgørelse af elevernes læring, idet læring også synes at være et 

spørgsmål om succes i forhold til at opnå faglige resultater og fremme 

konkurrencedygtigheden. Dette ’clasher’ umiddelbart med indeværende afhandlings 

brede læringsbegreb, i hvilket læring ikke blot er knyttet til succes, men også kan 

indebære en negativ og marginaliserende medlæring (disse begreber udfoldes i 

afhandlingens kapitel 4). 

 Davies (2009a) fremhæver med følgende citat, hvordan neoliberale 

markedskræfter i form af ekstern styring og kontrol har overtaget det pædagogiske 

rum i en sådan grad, at netop det ’nye’ og ’ukendte’ har svære betingelser: 

“Sometimes schools do provide a place in which becoming-artistic is fostered, 

and in which both collective and individual evolution and transformation can 

occur… Or they can try, as many currently feel impelled to do, in response to 

government surveillance and mechanisms, to order existence to fit a prescribed 

set of outcomes that tie teachers and students into the already known […] But in 

pedagogical spaces, neoliberal managerialism has taken externally driven 

regulation to such extremes that the new is at risk of being shut down – with 

only the already-known being recirculated inside its tightly regulated relations of 

power” (Davies, 2009a:2-3).  
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Ditte Dalum Christoffersen påpeger ligeledes (Christoffersen, 2014), hvordan 

neoliberale kræfter præger samtiden og ikke mindst folkeskolen, således at elevernes 

lyst til læring – og med reformen også deres potentialitet – skoles i retning af bestemte 

mål, der ikke efterlader eleven mange valgmuligheder, hvis han/hun gerne vil 

genkendes som passende selvdisciplinerende elev i skolemæssige sammenhænge 

(ibid.: 116).  Med folkeskolereformen lægges der, som følgende afsnit udfolder, 

imidlertid op til, at netop elevernes muligheder for at vælge fag eller linje efter 

interesse skal udgøre et centralt led i at skabe en ’bedre udskoling’ ud fra en antagelse 

om, at hensyn til elevernes interesser kan bidrage til at øge deres motivation og lyst til 

at lære. Lære hvad, kunne man spørge. 

På vej mod en ’bedre udskoling’? 

Som beskrevet i afhandlingens kapitel 1, er en del af denne afhandlings 

kundskabsambition at producere viden om Fryshusets grundskoles praksis, der kan 

diskuteres, reflekteres og rekontekstualiseres ind i dansk udskolingspraksis. Derfor er 

det relevant at belyse de centrale tiltag i den danske folkeskolereform, der skal bidrage 

til at forbedre udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelser ved øge elevernes 

motivation og tilgodese deres interesser (UVM, 2013: 12).  

I lyset af de reformpolitiske målsætninger for den danske folkeskole synes der at 

være en øget politisk opmærksomhed på udskolingens rolle og særligt dens manglende 

kvalificering af eleverne til videre uddannelse. I aftaleteksten til folkeskolereformen 

fremhæves udskolingen som afgørende for elevernes videre færden i 

uddannelsessystemet, men den kritiseres i samme ombæring for ikke at ruste eleverne 

tilstrækkeligt til tiden efter folkeskolen. Som en reaktion på denne og andre af skolens 

aktuelle udfordringer beskrives forskellige organisatoriske tiltag som svar på en ’bedre 

udskoling’ (ibid.: 12) bl.a. igennem strukturelle ændringer, for eksempel de såkaldte 

udskolingslinjer, hvor eleverne skal vælge linje efter interesse (lignende 

linjeorientering ses også i efterskoler og friskoler). Et tiltag, der i nogen grad minder 

om Fryshusets grundskoles måde at organisere eleverne på (se afsnittet om Fryshuset i 

indeværende kapitel.). Reorganisering af udskolingen i linjer er imidlertid ikke et helt 

nyt fænomen i den danske folkeskole. Det blev i 2010 anbefalet i en rapport af Skolens 
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Rejsehold (Skolens Rejsehold, 2010) med henblik på at øge motivationen blandt de 

elever i de ældste klasser, som ”har tabt gejsten og motivationen” (Ibid. : 30). Desuden 

har flere kommuner landet over de seneste år implementeret linjebaserede 

udskolinger i form af internationale linjer og linjer, der er tematiseret eksempelvis 

omkring medier, kommunikation, krop og design. I aftaleteksten lyder det, at 

kommunerne skal have ”bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder 

profillinjer, og toninger af udskolingen” (UVM, 2013: 12). Rationalet bag linjebaseret 

organisering, der yderligere intensiveres og institutionaliseres med skolereformen, 

synes som nævnt at være, at et fokus på elevernes interesser manifesteret igennem 

forskellige linjer, som eleverne selv vælger iblandt, kan være et afgørende middel til at 

vække elevernes længsel mod faglige horisonter (Christoffersen, 2014: 117).  

Det er, ifølge aftaleparterne, udskolingens job at ruste eleverne til at vælge og 

gennemføre en ungdomsuddannelse – en opgave, som ikke bliver løst i tilfredsstillende 

grad (UVM, 2013). Og når der i den danske skolereform fra 2014 stilles krav om en 

’bedre udskoling’, er der som peget på flere forskellige ting på spil. Det der imidlertid 

synes at gennemsyre den skolepolitiske dagsorden er en fortsat bekymring om 

elevernes faglige niveau (siden 1996 har et fagligt løft af folkeskolen som bekendt 

været en politisk målsætning) og dermed folkeskolens og Danmarks 

konkurrencedygtighed på det internationale marked. En manglende evne til at udvikle 

såvel fagligt svage som fagligt stærke elevers potentiale, skrives frem som skolens mest 

udtalte udfordring, og reformens helt centrale omdrejningspunkt er følgelig, at alle 

elever, som nævnt ovenfor, har mulighed for at udfolde deres potentialitet. Dette 

operationaliseres gennem bl.a. en længere skoledag, et øget fokus på målstyret læring, 

og – særligt for udskolingen – den omtalte opmærksomhed på at imødekomme 

”elevernes forskellige interesser og forudsætninger og deres øge deres motivation” 

(Ibid., 12). Elevernes interesser forsøges imødekommet gennem en reorganisering af 

udskolingens nu obligatoriske valgfag, således at eleverne allerede fra 7. klasse kan 

vælge de valgfag, der før var forbeholdt 8. og 9. klasse, hvilket muliggør de deciderede 

udskolingslinjer. Ligeledes åbnes der op for udvikling og etablering af nye valgfag, der 

ikke allerede indgår i Fælles Mål.  
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Dansk uddannelsesforskning (se fx Fink-Jensen et al, 2004; Mørck, 2007) 

understreger vigtigheden af at integrere elevernes interesser med henblik på at udvikle 

differentierede læringsrum, skabe nye deltagelsesmuligheder for især elever i udsatte 

positioner og fremme kollektive læreprocesser (Mørck, 2006; Mørck, Elholm & Jensen, 

2012; Mørck & Munkholm, 2016). I relation til denne forskning peger ovennævnte krav 

og tiltag i de ældste klasser umiddelbart i retning af, hvad man qua den indeværende 

diskussion, kunne kalde en ’bedre udskoling’. Dels fordi, der lægges op til en mere 

fleksibel organisering af skolen, der giver plads til mere kreative fag, og dels fordi, der 

med en opprioritering af elevernes interesser, synes at blive åbnet op for en mere 

’bevægelig’ skolestruktur (Davies, 2009b; Gustafson & Mørck, 2013; Kristensen & 

Mørck, 2016), som eleverne på tværs af interesser og positioner kan være medskabere 

af. I lyset af dominerende neoliberalistiske tendenser i skolen, synes der imidlertid at 

herske modstridende idealer om skolens overordnede organisering (Pors, 2014) og 

hvad, ’bedre udskoling’ er. Idealer, som forventes at sameksistere, selv om de på den 

ene side fremhæver fleksibilitet og valgfrihed og på den anden side øget 

konkurrenceparathed igennem styrket faglighed og styring mod bestemte mål.  

Skolingen af elevernes interesser synes således til en vis grad at udgøre et paradoksalt 

neoliberalistisk projekt (Christoffersen, 2014). Denne diskussion vender jeg tilbage til i 

afhandlingens afsluttende kapitel (kapitel 10).  

Følgende afsnit giver et kort indblik i den svenske skoles aktuelle historiske 

situation. 

Et historisk indblik i den svenske skole  

Med henblik på at opridse det uddannelsespolitiske landskab, som Fryshuset befinder 

sig i, er formålet med indeværende afsnit at give et kort indblik i udvalgte 

skolepolitiske målsætninger, reformer og styrende principper, som de seneste årtier 

har bidraget til at ændre betingelserne for, hvordan det er muligt at gøre og arrangere 

skole i Sverige. Som nævnt indledningsvis i dette kapitel, lægger jeg særlig vægt på de 

såkaldte valgfrihedsreformer, herunder friskolereformen, der siden 1990’erne har 

ændret det svenske skolesystem radikalt – bl.a. gennem indførelsen af skolepenge, der 
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har gjort det muligt for eleverne og deres forældre frit at vælge mellem kommunale og 

frie skoler, eksempelvis Fryshuset.  

Siden starten af 1990’erne har begreber som decentralisering, deregulering, 

valgfrihed og konkurrence præget den svenske uddannelsespolitik og – debat. Med 

kommunaliseringen af skolen i 1991 og friskolereformen i 1992 blev styringen af den 

svenske skole for alvor decentraliseret, og det svenske skolesystem ændrede sig fra at 

have været et af den vestlige verdens mest ensartede og centraliserede skolesystemer 

til at blive et af de mest deregulerede (Alexiadou et al.,2016; Lundahl, 2002; 

Skolverket, 2009). Lundahl (2016) fremhæver i denne forbindelse, at Sverige er det 

land i Norden, der er gået længst i forhold til at markedsgøre uddannelsessystemet, 

idet Sverige i modsætning til de øvrige nordiske lande tillader private foreninger at 

profitere på uddannelsesmæssig virksomhed.   

I Danmark skete der ligeledes en decentralisering på skoleområdet i starten af 

1990’erne – her i relation til øget beslutningskompetence til skolerne, hvilket imidlertid 

ikke svækkede den kommunale styring men blev en katalysator til fortsat udvikling og 

udvidelse af kommunal indflydelse i skolerne (Pors, 2014). Ligesom de danske 

kommuner ikke har ens forudsætninger for at drive skole og leve op til 

folkeskolereformens ambitioner eksempelvis om den åbne skole (jf. afsnittet ’Læring 

uden grænser?’ i indeværende kapitel), hersker der betydelige økonomiske og 

ressourcemæssige forskelle de svenske kommuner imellem. Dette viser sig i den 

svenske skole bl.a. i antal lærere pr. elev samt i, hvor mange penge/ressourcer, der 

tildeles til den enkelte (kommunale) skole (Skolverket, 2009) og sidst men ikke mindst i 

måden, hvorpå forskellige ressourcer distribueres til skolerne (Lundahl, 2002). Ifølge 

Fredriksson & Öckert (2007) har decentraliseringen bidraget til at øge sådanne 

kommunale forskelle på skoleområdet, ligesom den har ført et øget ansvar, større 

beføjelser og handlingsfrihed for skolerne med sig (Skolverket, 2009). 

Den forandrede styring af skolen, som 1990’erne bragte med sig, var blandt 

andet udtryk for en ambition om at åbne op for, at andre instanser end kommunen 

skulle have mulighed for at drive skole og uddannelse. Som alternativer til de 

kommunale skoler, men som del af det svenske skolevæsen, drives de frie skoler 
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således i dag enten som aktieselskaber, nonprofit foreninger og stiftelser (Fryshuset er 

et eksempel herpå jf. følgende afsnit om Fryshuset) eller som økonomiske, 

selvstændige foreninger (Lundström & Rönnberg, 2015). Alle de frie skoler er juridisk 

set private, åbne for alle og finansieres gennem skolepengene, der tildeles den enkelte 

elev i hans eller hendes hjemkommune (Alexiadou et al., 2016), dvs. der er ingen 

egenbetaling, som vi fx ser i de statsstøttede frie grundskoler i Danmark9. De frie skoler 

i Sverige skal desuden følge de samme læreplaner (curriculum) som de kommunale 

skoler (Allodi, 2007), ligesom krav om lærerkompetence og lederuddannelse også 

gælder i friskolerne (Mannerfelt, 2005 i Blomgren & Waks, 2015).  Ifølge Lundström & 

Rönnberg (2015) er friskolereformen omdiskuteret. På den ene side anskues reformen 

og muligheden for aktivt at vælge skole, der følger med indførelsen af skolepenge, som 

en positiv udvikling, der giver et bredere udvalg af uddannelsesmuligheder for de 

unge. På den anden side betragtes reformen som en langsom afvikling af den 

kommunale skole og en krig om elever (og deres skolepenge), der tager fokus væk fra 

det pædagogiske arbejde.  

Hvor 1990’ernes kommunalisering og decentralisering var et udtryk for og ønske 

om mindre statslig styring af skolerne, synes den at tiltage igen i 00’erne. I 2003 blev 

Skolverket (Skolverket, 2017), som siden starten af 90’erne havde samarbejdet med 

skolerne om at lave vurderinger af disse, ændret, og bureaukratiske skoleinspektioner 

og statslig kontrol genindførtes. Dette tiltag var bl.a. en reaktion på det billede af en 

kriseramt skole, der tegnede sig i uddannelsesdebatten (Blomgren & Waks, 2015: 29). 

Den øgede kontrol, der også gælder de frie skoler, betragtes i dele af den svenske 

skoleforskning som et udtryk for mistro til lærerprofessionen og en trussel mod 

lærernes autonomi (ibid.). Lignende kritik er blevet rettet mod de øgede 

dokumentationskrav, fx i form af elevplaner, i den danske folkeskole (se fx Limborg et 

al., 2012). Ifølge Krejsler et al. (2014) er det anbefalinger fra OECD’s10 landerapport fra 

                                                      
9
 Forældrebetaling udgør ca. 13.800 kr. årligt og der er desuden mulighed for fripladstilskud, der skal 

sikre at forældre uanset indkomst kan gøre brug af det frie skolevalg (Dansk Friskoleforening, 2017)  
10

 OECD er en transnational, økonomisk organisation, hvis hensigt er at skabe økonomisk vækst og 
forbedre levevilkår i medlemslandene, heriblandt Danmark og Sverige. OECD fungerer som rådgivende 
aktør på en række områder, herunder uddannelse, bl.a. med henblik på at fremme økonomisk 
konkurrenceduelighed (OECD, 2017). 
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2004, som har haft en central betydning i indførelsen af såvel elevplaner som nationale 

tests og kommunale kvalitetsrapporter i den danske folkeskole. Sortkær (2015) peger 

desuden på, hvordan ændringer i den danske folkeskole, herunder den seneste 

folkeskolereform fra 2014, i betydelig grad har rødder i OECD’s neoliberalistiske 

agenda om at skabe øget økonomisk vækst. 

Den svenske skoles markedstilpasning er således del af en international, 

neoliberal udvikling, der imidlertid synes at manifestere sig på særlig vis i det svenske 

uddannelsessystem. Man kan se det i relation til indførelsen af skolepenge, der følger 

den enkelte elev og bunder i en forestilling om, at eleven (kunden) skal kunne træffe 

aktive, velinformerede valg mellem forskellige uddannelsestilbud, der bedømmes 

gennem elever og forældres valg og fravalg (Blomgren & Waks, 2015). Heri ligger også 

en forestilling om, at alle har samme forudsætninger for at vælge skoler til og fra. 

Forskere peger imidlertid på, at elevsammensætningen på forskellige skoler er blevet 

mere homogen i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund, og at forskellene 

mellem skoler og forskellige elevgrupper, når det gælder elevernes faglige resultater, 

ligeledes er blevet større siden 1990’erne (Skolverket, 2009). En rapport fra OECD 

(OECD, 2012) fremhæver ligeledes en tendens til, at frie skolevalg fører til øget 

segregation i relation til etnicitet, socioøkonomiske forhold og fagligt niveau blandt 

elever. Hvorvidt den øgede segregation mellem skoler og elevgrupper reelt er en 

direkte konsekvens af det frie skolevalg, er imidlertid svært at identificere entydigt og 

afgrænse fra andre historiske, samfundsmæssige forandringers og forholds påvirkning 

af skolen (se fx Bunar, 2010a, 2010b).  Som det vil blive udfoldet i det følgende afsnit 

om Fryshuset, fremstår elevsammensætningen i Fryshusets grundskole (mere) 

heterogen, dels fordi elever fra (mere) privilegerede familier også søger dertil pga. 

muligheden for at kombinere ’almindelig skole’ med fx dans eller basket, og dels fordi 

mangfoldighed bl.a. i elevgruppen er en bevidst målsætning, som ledelsen i Fryshuset 

selv kan være med til at regulere.  

Fryshuset – NGO og skole i ét 

Med henblik på at sætte læseren ind i det empiriske felt, afhandlingen er centreret om, 

er formålet med dette afsnit at præsentere Fryshuset gennem en historisk optik, der 
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giver læseren indblik i Fryshusets gradvise bevægelser mod at blive til som ikke blot 

ungdomscenter og NGO men også uddannelsesinstitution med forskellige tilbud. 

Blandt tilbuddene er grundskolen, som udgør afhandlingens genstandsfelt. Sigtet er 

ydermere at belyse Fryshusets værdier, der har rødder i KFUM Söder i Stockholm, og 

de normative implikationer, denne relation har for organisationens og grundskolens 

praksis. I et forsøg på at give et øjebliksbillede af Fryshuset, inviteres læseren ind bag 

de store gule døre i den enorme bygning, der dagligt tager imod en diversitet af 

mennesker, der går på tværs af køn, etnicitet, social klasse, politiske overbevisninger 

og positioner. Mennesker, der på forskellig vis hører til i det store 24.000 m2 hus og 

bidrager til mangfoldigheden, og mennesker, der fra nær og fjern kommer på besøg for 

at blive klogere på, hvad og ikke mindst hvem, det er, der bidrager til at forme 

Fryshuset i sin helhed. I maj 2014, da jeg påbegyndte mit feltarbejde i Fryshuset, var 

jeg for første gang en af disse besøgende. 

 

Jeg får øje på den høje bygning, da jeg en tidlig eftermiddag bevæger mig ud af den 

lille park i det sydlige Stockholm, der adskiller stationen og det område, hvor Fryshuset 

ligger. F R Y S H U S E T, står der med store, røde bogstaver, der knejsende rejser sig 

mod den skarpe, blå forårshimmel. På afstand er det ikke til at se, hvor indgangen er, 

men da jeg nærmere mig, får jeg øje på de store, gule døre, der lige ligeledes bærer det 

ejendommelige navn over sig. Et virvar af lyde, farver og indtryk strømmer mig i møde, 

da jeg med lidt besvær får åbnet den ene gule dør og træder ind i et stort lokale med 

højt til loftet og væggene klistret til med plakater, der illustrerer bands, der igennem 

tiderne har spillet koncerter i huset. Jeg har en aftale med grundskolens leder, men da 

jeg henvender mig i receptionen, bliver jeg bedt om at vente, da hun stadig sidder i et 

andet møde. Jeg sætter mig ved et lille bord og kigger mig omkring. Rundt om mig 

sidder en mangfoldighed af unge i små grupper, der efter udseendet at dømme har 

forskellige etniske baggrunde. Nogle sidder tilbagelænet i sofaer med laptops i skødet, 

andre samles omkring en mand med mørkt hår og mørke øjne, der muligvis er lærer. I 

de knap 20 minutter, der går, før skolederen kommer, er et vældigt leben. Unge 

kommer og går, der snakkes og grines, og ind imellem udveksles et kram mellem to 
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unge. Stemningen er let og imødekommende. En enkelt pige sidder alene og kigger ned 

i sin mobil. En mand klædt i blåt med ’Lugna Gatan’11 skrevet på ryggen stopper op ved 

hende, klemmer hende let på armen, og siger noget, jeg ikke kan høre. Hun kigger op 

og lyser op i et stort smil, imens hun nikker. Flere og flere unge er ankommet, og det er 

ikke til at se, hvem der hører til i Fryshusets grundskole eller gymnasium, og hvem der 

er kommet udefra for at spille basket eller musik eller blot hænge ud. Lidt efter dukker 

skolelederen op. Hun møder mig med et kram og beklager forsinkelsen. Sammen tager 

vi elevatoren op til 6. sal, som er den ene af to etager, der udgør Fryshusets grundskole.  

 

Da stiftelsen Fryshuset12 i 1984 blev grundlagt i Stockholm af Anders Carlberg (1943-

2013) (Fryshuset, 2016a) i samarbejde med KFUM Söder og en gruppe lokale ildsjæle, 

var det med en ambition om at skabe et sted, hvor unge kunne spille basketball og 

musik og opbygge nye, sociale fællesskaber. De fysiske rammer for basketball-centret 

og øvelokalerne – et gammelt frysehus – gav Fryshuset sit navn. Et navn der holdt ved, 

da pladsen blev for trang og Fryshuset måtte skifte til den nuværende lokalitet i det 

sydlige Stockholm. På baggrund af de unges interesser og initiativer udviklede 

organisationen sig efterhånden og kom med tiden til at lægge hus til en mangfoldighed 

af sociale projekter, konferencer og seminarer, koncerter og fester, teater og 

uddannelsesprogrammer, heriblandt en folkehøjskole, et gymnasium og en 

grundskole.  

Ud over at være stifter af Fryshuset var Anders Carlberg kendt for sit 

engagement på den politiske venstrefløj og sin deltagelse i den samfundsmæssige 

debat som en ofte kontroversiel og kritisk stemme. I sin kritik af demokratiet pegede 

Carlberg på en manglende forståelse for de mennesker, der kæmper for at finde sin 

position i samfundet, og argumenterede for, at det er kærlighedsbudskabet, der giver 

                                                      
11

 ’Lugna Gatan’-programmet (’Quiet Street’) startede i 1995 og arbejder for at forebygge konflikter, 
vold og hærværk på og omkring Stockholms metro- og busstationer, hvor mange unge hænger ud. 
Programmet involverer og engagerer unge arbejdsløse, der fungerer som repræsentanter for ’Lugna 
Gatan’ ved at være til stede på stationerne og tale med de unge. ’Lugna Gatan’ hjælper ligeledes skoler 
og lokale foreninger med at skabe forebyggende miljøer.   
12 Som stiftelse er Fryshuset afhængig af ekstern finansiering fra fonde, skolepenge, kommunale bidrag, 

støtte fra privatpersoner og gennem salg af ydelser, fx rundvisninger i og om oplæg om Fryshuset til 
gæster. 
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demokratiet sin sjæl. Han har igennem sit arbejde haft en særlig opmærksomhed på 

marginaliserede unge fra forstæderne – først og fremmest unge mænd, der er vokset 

op i fraværet af mandlige rollemodeller og ifølge Carlberg har brug for hjælp til at 

skabe en positiv mandlig identitet. Et overordnet mål i Carlbergs og Fryshusets arbejde 

før og nu er desuden at bygge broer mellem stridende grupperinger og unge med 

forskellig etnicitet (Røgilds, 1997). Grundlaget for Anders Carlbergs arbejde har således 

gennem alle årene bestået i at mobilisere de unge og give dem ressourcer til at kæmpe 

for deres egne interesser (Røgilds, 1997: 56). Carlberg ønskede i denne sammenhæng, 

at Fryshuset skulle udgøre et fællesskabende element i unge menneskers liv ved at 

være omdrejningspunkt for deres fælles interesser og engagementer og give dem 

mulighederne for selv at tage initiativ til og skabe sociale projekter og arrangementer. 

Overbevisningen dengang som i dag er, at hvis unge får mulighed for at beskæftige sig 

med det, de brænder for – deres passioner – vil de blive i stand til at skabe positiv 

forandring såvel personligt som på samfundsmæssigt plan. Kernen i Anders Carlbergs 

og Fryshusets arbejde før og nu er således at indlemme unge i det civile samfund – 

unge der af forskellige grunde lever på kanten af samfundet (se mere i Carlberg & 

Tamas, 1998; Røgilds, 1997). Fryshuset lægger vægt på, at når de unge engagerer sig i 

og skaber forskellige aktiviteter og projekter, bliver de ikke blot deltagere i et 

fællesskab, der går på tværs af unge og voksne, de har ligeledes mulighed for at tage 

ansvar, udvikle nye forståelser af sig selv og finde ind til det, de er gode til.  

Fryshusets visioner og værdigrundlag har som nævnt sit udgangspunkt i KFUM, 

vis normative grundfilosofi lyder som følgende:  

”Vi tror på, at alle mennesker, ikke mindst de unge, har behov for fysisk aktivitet, 

øget kundskab og tid til refleksion for at kunne udvikles og trives […] Vi tilbyder 

mødesteder, hvor unge mennesker kan udvikle deres fulde potentiale. Vi tager 

udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv på mennesker og møder unge 

menneskers aktuelle behov (min oversættelse)” (KFUM, 2016).  

Dette afspejles i Fryshusets værdier: ”Vi lytter og bygger relationer med unge. Vi tager 

udgangspunkt i deres passioner og skaber fællesskaber, hvor de unge bliver hørt, er 
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betydningsfulde og udvikles. Dette styrker deres selvfølelse” (min oversættelse) 

(Fryshuset, 2016b). Den høje, grå bygning med de røde bogstaver knejsende mod 

Stockholms himmel, danner i dag rammerne om en NGO, som er sammensat af et 

netværk af ca. 50 mindre virksomheder og organisationer og præget af kunstnerisk 

entreprenørvirksomhed og uformelle ledelsesstrukturer. De forskellige virksomheder 

og organisationer arbejder hver især for at inkludere og engagere marginaliserede 

unge gennem områderne ungdomskultur, arbejde og entreprenørskab samt fordomme 

og fremtidstro og de forskellige uddannelsestilbud (Fryshuset, 2016c). I tråd med 

KFUMs værdier13 er målgruppen alle unge uanset baggrund – dog med et særligt fokus 

dem, der lever i eller er i risiko for at ende i udenforskab.  Fryshuset beskriver desuden 

sig selv som et sted, hvor mennesker mødes for at dele og udvikle passionerede 

interesser, sport, kultur, socialt engagement og innovative uddannelsesprogrammer 

(Fryshuset, 2016d). Grundskolen er et eksempel herpå. 

Da vi går ud af elevatoren og ind ad døren til grundskolen, der med sine forholdsvis få 

kvadratmeter synes underligt lille i det ellers så store hus, møder vi flere elever og 

lærere, der alle stopper op og hilser på os. Jeg bider mærke i, at skolelederen kalder 

såvel lærere som elever ved navn. Hun viser mig rundt på etagen, hvor de fleste af 

klasseværelserne, hendes kontor, lærernes arbejdsrum og fællesrummet er placeret. 

Alle vægge er malet i varme farver, og stemningen er intim og venlig men samtidig 

også en smule kaotisk, da pladsen synes trang og lydniveauet højt. Vi stikker hovederne 

ind i nogle klasser, hvor undervisningen er i gang. Skolelederen præsenterer mig kort. 

”Det her er Sofie, hun er forsker fra Danmark og er nysgerrig på, hvordan vores skole 

fungerer, og hvordan vi arbejder med passionerne”. En pige fra 8. klasse spørger 

undrende, om der ikke findes en skole som Fryshusets i Danmark. Da jeg siger nej, 

udbryder hun næsten indigneret, ”jamen, gud, det skal I da have!”  

                                                      
13

 KFUM (Kristeliga Föreningen av Unga Människor)er kendt som en af verdens største og ældste 
ungdomsbevægelser, grundlagt i London i1844 af George Williams (som YMCA) med henblik på at 
tilbyde unge, udsatte mænd et alternativ til det hårde liv på gaden. Ca. 10 år efter blev et lignende 
alternativ (YWCA)grundlagt for at hjælpe unge kvinder, der kom alene til London for at arbejde. 
KFUM/KFUK kom til Sverige i 1884-85. I dag henvender foreningen sig til unge generelt og går under 
navnet KFUM (KFUM, 2017). 
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På baggrund af ca. 10 års erfaringer fra Fryshusets gymnasium, blev grundskolen (7.-9. 

klasse) i 2010 grundlagt med en ambition om at ’nå’ de unge tidligere og tilbyde 

trygge, sociale rammer til unge generelt men med en særlig opmærksomhed på dem, 

der potentielt er i risiko for ikke at gennemføre grundskolen. I skoleåret 2014/2015 

rummer skolen godt 250 elever fordelt på 9 klasser (tre på hvert klassetrin) og ca. 20 

lærere, heriblandt 3 ressourcepædagoger, der fungerer som lærere for skolens 

Respons-hold (5-7 unge). Respons-holdene henvender sig til unge, der af forskellige 

grunde (eksempelvis pga. diagnoser som ADHD, ADD og Asperger) har svært ved at 

fungere i en stor klasse med skiftende lærere og derfor ønsker at gå på et lille hold 

med én gennemgående lærer. 

Grundskolen er bygget op omkring de samme værdier som resten af huset, 

hvorfor begrebet passion udgør et centralt omdrejningspunkt i skolens praksis – såvel 

organisatorisk som pædagogisk og ideologisk (en analyse af passionsbegrebets 

betydninger for Fryshusets praksis findes i artikel 1, kapitel 6). Konkret betyder dette, 

at skolen er bygget op omkring fem forskellige såkaldte passioner, som de unge vælger 

imellem, når de søger ind på skolen; musik, dans, basket, skateboard og billedkunst & 

håndværk (egen oversættelse fra ’bild & form’). Med et ønske om at opprioritere og 

fremhæve vigtigheden af sociale læreprocesser, er intentionen, ifølge skolelederen, at 

passionerne skal vægtes på lige fod med de (mere) akademiske fag og ikke blot udgøre 

fritidsaktiviteter om eftermiddagen, når ’den rigtige skole’ er overstået. Passionerne er 

derfor på skemaet tre gange ugentligt, primært om morgenen eller midt på dagen 

mellem de akademiske fag. Med undtagelse af billedkunst & håndværk og musik, 

fungerer passionerne som erstatning for idrætsfaget. Dette betyder, at der i basket, 

skateboard og dans er indlagt teoriundervisning, og at skolens idrætslærere skal 

bedømme eleverne gennem observationer og logbøger, hvori eleverne reflekterer over 

og sætter mål for egen læring.  

Som det fremgår i Fryshusets årsrapport for virksomhedsåret 2013 (Lundmark, 

Nilsson & Wadeskog, 2014), er intentionen med passionerne ligeledes, at de som 

drivkraft for skolens praksis skal bidrage til at skabe kreativitet og glæde omkring 
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skolearbejdet, således at alle unge i Fryshusets grundskole opnår et fagligt niveau, der 

giver dem adgang til gymnasiet: 

”I Fryshusets grundskole står læringsmålene i centrum. Vi efterstræber, at alle 

elever skal nå læreplanens mål og forlade grundskolen med et godt [fagligt] 

fundament og stor valgfrihed inden for gymnasier. Passionerne basketball, dans, 

skateboarding, musik og passion 5 [kunst og håndværk] skal fungere som motor 

for hele skolens virksomhed, hvori elevernes passioner skal bidrage til at skabe 

kreativitet og glæde inden for skolearbejdet” (p. 123) (min oversættelse). 

I afhandlingens artikel 3 (kapitel 8) analyseres mødet mellem skole og skateboarding, 

og analyserne peger bl.a. på, hvordan det at blive til som ’skole-skater’ er en 

modsætnings- og dilemmafyldt proces, der ikke nødvendigvis synes at have den 

ønskede ’spill-over’-effekt på skolearbejdet, som citatet henviser til. I artikel 1 (kapitel 

6) er der imidlertid flere eksempler på, hvordan både musik- og dansepassionen synes 

at bidrage til øget koncentration og en (mere) positiv indstilling til skolens øvrige fag. 

Lærerne i de enkelte passioner er ikke læreruddannede men har som 

udgangspunkt mangeårig erfaring eller er professionelle inden for deres område, og 

som mange andre medarbejdere i organisationen, fungerer de som mulige ikke-

akademiske rollemodeller for de unge. Til trods for et fælles værdigrundlag og den 

fælles overordnede betegnelse, adskiller de fem passioner sig fra hinanden på flere 

niveauer, hvilket skaber forskellige betingelser for hvem, der kan deltage og hvordan. 

Som afhandlingens analyser vil pointere (se artikel 3 og 4, kapitel 8 og 9), er der forskel 

på, hvordan de forskellige passioner værdisættes, legitimeres og italesættes både af de 

unge, deres fag- og passionslærere – såvel i relation til den enkelte passions aktuelle 

status på skolen og hvilke fremtids- og karrieremuligheder, den rummer for de unge.  

Ydermere hersker der forskellige adgangskrav passionerne imellem. Hvor 

skateboard, basket og kunst & håndværk kan vælges frit af alle ansøgere, kræver dans 

og musik optagelsesprøver. Skolens leder påpeger, at denne skelnen først og fremmest 

skal forstås som et forsøg på at sikre mangfoldighed blandt de unge, der bliver optaget 

på skolen:  
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”Vi synes, at det er rigtig fint, at vi ikke udelukkende kræver optagelsesprøver og 

heller ikke udelukkende lader eleverne vælge frit. Det er på denne måde, at vi 

håber på at få en blandet gruppe, så vi får dem, som er drevet af passionerne og 

vil være dygtigere og dem, som ønsker at skifte til vores skole og søger et andet 

sammenhold” (interview med skoleleder 16.05.2014). 

 

Når man ser på hvilke unge, der søger ind og bliver optaget i Fryshusets grundskole, 

synes ønsket om at skabe og sikre diversitet at blive indfriet.  Det drejer sig om unge, 

for hvem Fryshusets grundskole var et naturligt valg, fordi de igennem deres barndom 

har tilbragt timer og dage i Fryshusets skatepark eller baskethal, det drejer sig om unge 

med forskellige diagnoser (ADHD, ADD, Asperger, dysleksi mm.) og unge, der kommer 

fra socioøkonomisk udfordrede hjem – heriblandt nogle hvis forældre er misbrugere og 

har svært ved at give deres børn den nødvendige støtte og omsorg. Det drejer sig 

ligeledes om unge, der af forskellige grunde ikke har følt sig hjemme i tidligere skoler, 

og unge med minoritetsbaggrund, der selv må ansøge, fordi deres forældre ikke 

mestrer sproget.  Flere af de unge i grundskolen kommer imidlertid også fra 

ressourcestærke, ofte akademiske hjem, og som skolelederen påpeger, har en stor del 

af disse anden etnisk baggrund end svensk: ”Vores indvandrerbørn kommer oftest fra 

bedre hjem, hvor forældrene har høje ambitioner for deres børn, som gerne vil og stiller 

krav om, at ’nu skal du holde fast i basket, du skal have gode karakter’ etc.” (interview 

med skoleleder, 2014). Skolelederen tilføjer, at det i særlig grad har været drenge med 

etnisk svensk baggrund, der har krævet flest ressourcer igennem skolens levetid (ca. 4 

år på daværende tidspunkt i 2014). ”Det er en myte at tro, at det er indvandrerne”.  

Den lille gruppe af skaterdrenge, hvis deltagelsesmåder og perspektiver jeg 

efterhånden bliver mere og mere optaget af at komme til forståelse med (jf. kapitel 1), 

har alle etnisk svensk baggrund. Som analyserne i artikel 3 og 4 (kapitel 8 og 9) peger 

på, synes kombinationen af at være etnisk svensk og skaterdreng at bære særlige 

konnotationer, der fastholder drengene i marginale positioner særligt i relation til 

deres deltagelse i (mere) akademiske aktiviteter. 
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Som de fleste grundskoler i Sverige og i andre vestlige lande, modtager Fryshuset 

mange unge, der af forskellige årsager har udfordringer med at klare skolen, men det 

særlige ved Fryshuset er, at denne gruppe er overrepræsenteret i forhold til 

landsgennemsnittet (Lundmark, Nilsson & Wadeskog, 2014). Med en ambition om at 

ville favne mangfoldigheden og på én gang tage hånd om udfordrede unge og samtidig 

være i stand til at tiltrække og udfordre ressourcestærke unge, stiller Fryshusets 

grundskole sig i en position, der rummer såvel muligheder som dilemmaer.  

 

”Når vi i samfundet bliver betragtet som en god skole, så kommer de svenske 

forældre og sætter deres børn på venteliste, og så får vi ikke så mange af dem, 

der er glade for basket og tænker ’her vil jeg gå i skole’. Så misser vi dem, der 

ikke står på ventelisten. Det er svært. Det er meget svært. Vi må hele tiden 

fundere og tænke over, hvordan vi gør det her for at få den blandede gruppe. 

Det er blandingen, den mangfoldige kultur – den er den, som er så fantastisk, 

den er den, jeg er stolt af. Men jeg vil også gerne, at akademiske svenske familier 

skal tænke ’her ser jeg mine børn i fremtiden’, at det her er fremtiden, og at de 

[børnene] kan blive rustet til fremtiden her. At det bliver nemmere for dem at 

føle sig hjemme på arbejdspladsen” (interview med skoleleder, 2014). 

 

Som afhandlingens analyser vil pege på, bidrager den kulturelle diversitet i Fryshuset, 

som skolelederen fremhæver i citatet ovenfor, til at muliggøre nye fællesskaber, 

hvormed nye deltagelsesmuligheder for unge i (mere eller mindre) udsatte positioner 

bliver skabt. Heterogenitet i forhold til etnicitet, køn, kultur og social baggrund i såvel 

elevgruppen som blandt lærere og andet personale synes således at være både mål og 

middel i forebyggelsen af socialt og samfundsmæssigt udenforskab. Som analyserne 

imidlertid også vil illustrere, er Fryshuset også underlagt institutionelle normer og 

diskurser om passende og skolekulturelle genkendelige måder at performe elevhed, 

der gør, at særligt skaterdrengene synes at blive fastholdt i marginale positioner uden 

for klasserummets (faglige) fællesskaber. I del 3, der som beskrevet rummer 

afhandlingens analyser, analyseres og diskuteres denne og andre dobbeltheder samt 
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muligheder og begrænsninger, som de udspiller sig blandt og får betydning for 

forskellige deltagere i Fryshusets praksis. Følgende kapitel belyser de forskellige 

forskningsmæssige landskaber og krydsfelterne herimellem, som indeværende 

afhandling tager afsæt i, udfordrer og nuancerer. 
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Kapitel 3: Forskning og forståelser i krydsfelterne 

mellem passion, (dis)engagement, overskridende 

læring og organisering af udskolingspraksisser 

Formålet med dette kapitel er at beskrive de forskningsfelter, som jeg i udarbejdelsen 

af indeværende afhandling i relation til afhandlingens problemstilling har bevæget mig 

indenfor og på tværs af. Felter, der imidlertid ikke alle krydser hinanden indbyrdes, 

hvorfor der er tale om flere krydsfelter eller temaer, der samlet udgør afhandlingens 

genstandsfelt, jf. den overordnede problemstilling og de forskellige 

forskningsspørgsmål beskrevet i kapitel 1. Selektionskriterierne for de udvalgte studier 

har været forskning, der har beskæftiget sig med de temaer, der præsenteres 

nedenfor.  Der er således tale om forskning, der på forskellig vis og i forskellig grad 

beskæftiger sig med passion i uddannelsessammenhænge, forskellige forståelser af 

engagement og disengagement samt læring i relation til marginaliserende og/eller 

overskridende læreprocesser. Jeg inddrager ligeledes forskning, der undersøger 

organisering af udskolingspraksisser i relation til elevernes passioner, lyst og interesse, 

lige som jeg kommer ind på forskning, hvor elevperspektiver på skoleliv er i centrum. 

Da afhandlingens empiriske felt som beskrevet er den svenske NGO og skole Fryshuset 

i Stockholm, præsenteres også eksisterende forskning herom.   

Hensigten med kapitlet er, udover at positionere afhandlingen i relation til de 

forskellige forskningsfelter, at give et overordnet indblik i og tydeliggøre afgrænsninger 

inden for den for afhandlingen relevante forskningslitteratur i og på tværs de 

ovennævnte temaer. Kapitlet repræsenterer derfor ikke et decideret systematisk 

review (Petticrew & Roberts, 2006), hvor al forskning inden for et felt undersøges og 

vurderes i bredeste forstand. Der vil således være mere eller mindre centrale 

diskussioner og problemstillinger, der kun berøres overfladisk eller slet ikke inddrages. 

Jeg vil dog henvise til studier, der behandler dem i højere grad end jeg, hvor det er 

relevant. 
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Det betyder imidlertid ikke, at jeg ikke er gået systematisk til værks i mine 

søgeprocesser. Jeg har i mine litteratursøgninger i udvalgte databaser (heriblandt 

ProQuest, ERIC og PsycInfo) anvendt flere forskellige søgestrenge (disse præsenteres i 

forbindelse med de enkelte temaer), og jeg har desuden gjort brug af såkaldte 

snowball-søgninger (Petticrew & Roberts, 2006), hvor referencelister i relevant 

forskning har informeret og inspireret den videre søgning.  Litteratursøgningen har i 

høj grad været en kontinuerlig og iterativ proces, der har bevæget sig i nye retninger i 

takt med nye opmærksomheder og erkendelser i det empiriske arbejde og de deraf 

følgende ændringer i afhandlingens afgrænsninger og forskningsdesign, der beskrives i 

kapitel 5.  

Passion i uddannelsessammenhænge 

I afhandlingens artikel 1 (kapitel 6) analyseres passion som en mulig katalysator for 

inklusion og engagement. I artiklen refererer jeg til eksisterende forskning om passion i 

uddannelsessammenhænge (bl.a. Fredricks, Alfeld & Eccles (2010).; Vallerand et al., 

2003) – et forholdsvis nyt felt, der ifølge mine søgninger på forskellige databaser 

(ProQuest, Eric og PsycInfo) først omkring år 2000 – og kun i begrænset omfang – 

begyndte at fange (uddannelses-)forskernes interesse. Tidligere har passion 

overvejende været undersøgt i relation til romantik og lidenskab (fx Hatfield & Walster, 

1978). Passion i uddannelsessammenhænge er således et felt i udvikling, der 

overvejende synes at begrænse sig til at fokusere enten på læreres passion i arbejdet 

med at undervise børn (se fx Day, 2004; Liston & Garrison, 2004) eller på børns/unges 

(og i særlig grad de såkaldt ’gifted children’) passion i forhold til bestemte aktiviteter 

eller fag (se fx Coleman & Guo, 2013; Fredricks, Alfeld & Eccles (2010). 

Passionsbegrebet beskrives desuden som et vigtigt element i udviklingen af en ’bedre 

uddannelsesmæssig fremtid’ (Ruiz-Alfonso & León, 2016) og sættes i forbindelse med 

akademisk produktivitet (Martínez, Floyd, & Erichsen, 2011) og trivsel (Fredricks, Alfeld 

& Eccles, 2010).  

Både i mine snowball-søgninger og i ovennævnte databaser dominerer Robert J. 

Vallerands (og kollegers) forskning, idet flere andre studier trækker på deres definition 

af passion. På baggrund af bl.a. fire kvantitative studier med i alt 900 (voksne) 
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deltagere (heriblandt 539 studerende på college-niveau) definerer Vallerand et al. 

(2003) passion som “a strong inclination toward an activity that people like, that they 

find important, and in which they invest time and energy” (Ibid.: 757).  Vallerand et al. 

(ibid.) foreslår i denne sammenhæng, at passion findes i to typer, henholdsvis 

’obsessive passion’ (OP) og ’harmonious passion’ (HP), der adskiller sig fra hinanden i 

måden, hvorpå en given aktivitet er internaliseret som en del af personens identitet. 

OP beskrives som et resultat af en kontrolleret internalisering præget af intra- og/eller 

interpersonelt pres, der gør, at den enkelte person har svært ved at styre sit 

engagement i passionen, der efterhånden bliver så stor en del af identiteten, at den 

konflikter med andre aspekter i personens liv. HP – ’harmonious passion’ – relateres til 

en større grad af frivillighed og autonomi og er et udtryk for den type passion en 

person vil opleve, når en (passioneret) aktivitet internaliseres i hans eller hendes 

identitet på en måde, der – som navnet antyder – harmonerer med andre aktiviteter i 

hverdagslivet. En stor del af den eksisterende forskning tager afsæt i denne 

konceptualisering af passion (Ruiz-Alfonso & León, 2016) med henblik på at måle og 

undersøge, hvordan og i hvilken grad passion er til stede og/eller kan udvikles og 

understøttes i akademiske og ikke-akademiske sammenhænge (se fx Coleman & Guo, 

2013; Fredricks, Alfeld & Eccles, 2010). Da den empiriske forskning omkring passion i 

uddannelsessammenhænge er begrænset, er der imidlertid flere studier, som også 

finder inspiration i forskning, der relaterer sig til passionsforskningen, heriblandt 

studier af motivation (fx Deci & Ryan, 1985), flow (Csikszentmihalyi, Rathunde & 

Whalen, 1993), interesse (fx Hidi & Renninger & Krapp, 2004) og engagement (fx 

McMahon & Portelli, 2004; McMahon & Zyngier, 2009).  Søgninger på engagement og 

disengagement belyses i afsnittet af samme navn. 

I mine (mere systematiske) litteratursøgninger startede jeg med en bred søgning 

på tværs af ProQuest, ERIC og PsycInfo med en søgestreng, der hed (”passion” AND 

”education”) AND ”student”. I denne søgning inkluderede jeg udelukkende 

fagfællebedømte, videnskabelige artikler fra år 2000 og frem med et resultat på 441 

hits, hvoraf kun 17 studier syntes umiddelbart relevante for mit projekt efter en 
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scanning af overskrifter og abstracts14. I selektionsprocessen sorterede jeg studier fra, 

der udelukkende fokuserer på passion i relation til elitesportsudøvere, studier der kun 

perifert omhandler passion og således ikke har passion som den primære genstand for 

analyse, og studier i hvilke passion undersøges i forbindelse med karriereudvikling, 

ledelse og uddannelse af lærere. I den mere fokuserede gennemlæsning af de 17 

abstracts, viste 2 studier (Fredricks, Alfeld & Eccles, 2010; Stoeber et al., 2011), der 

begge har passion i uddannelsessammenhænge som sit overordnede genstandsfelt, sig 

at have en vis relevans for indeværende afhandling. Fredricks, Alfeld & Eccles (2010) 

undersøger gennem semi-strukturerede interviews, hvordan passion kommer til udtryk 

henholdsvis blandt særligt talentfulde (’gifted’) unge, der igennem skoletiden har 

deltaget i særlige programmer for talentfulde børn og blandt unge, der siden 

barndommen har været involveret i atletik, dans, musik el. på højt niveau. Formålet er 

at undersøge, hvordan passion kan udvikles og understøttes i og på tværs af 

akademiske og ikke-akademiske sammenhænge (dvs. sport, musik mv.) – en 

problemstilling, der i nogen grad relaterer sig til indeværende afhandling. I 

modsætning til min afhandling, hvor de samme elever følges på tværs af klasserummet 

og de forskellige passioner (skateboarding, dans mv.) inden for Fryshuset, undersøger 

Fredricks, Alfeld & Eccles (2010) imidlertid to forskellige målgrupper i hver sin kontekst 

og peger i denne sammenhæng på, at passion synes at have bedre vilkår i de ikke-

akademiske aktiviteter, fordi skolen med sine såkaldte ’regular classrooms’ synes at 

underminere i stedet for at understøtte passion. Denne pointe udpeger det forhold, at 

måden hvorpå sociale praksisser arrangeres, sætter betingelser for, hvordan det som 

elev er (u)muligt at deltage i skolen på forskellige måder (se fx artikel 3, kapitel 8).  

I det begrænsede antal studier, der beskæftiger sig med krydsfeltet mellem 

passion og uddannelse, synes der at være en overvægt af studier, der som Fredricks, 

Alfeld & Eccles (2010) undersøger de såkaldt ’gifted children’. Fredricks og kolleger 

argumenterer i denne sammenhæng for at udvide forskningen med studier af elever 

                                                      
14 Med henblik på at afgrænse min søgning og nærme mig målgruppen i min egen forskning ændrede 

jeg herefter ”education” til ”secondary education”, hvilket resulterede i 69 hits. En scanning af 
overskrifter og abstracts resulterede imidlertid i de samme 17 studier, hvis abstracts herefter blev 
gennemlæst.  
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fra mindre privilegerede familier og samfund (Ibid.: 27)15. Indeværende afhandling 

bidrager således til feltet ved at undersøge perspektiver på passion i en elevgruppe, 

der rummer unge på tværs af sociale baggrunde og samfundsmæssige positioner.   

Engagement og disengagement 

Studier inden for engagement og disengagement i uddannelsessammenhænge udgør 

et bredt felt, der udfolder sig i den internationale akademiske forskning og ligeledes 

præger politiske uddannelsesdebatter og – politik (se fx OECD-rapporten herom af 

Willms, 2003), da elev-engagement betragtes som en mulig løsning på disengagement, 

der kommer til udtryk som fx skoletræthed og -fremmedgørelse (’school alienation’) 

særligt blandt elever i de ældste klasser. En søgning i og på tværs af ProQuest, ERIC og 

PsycInfo med søgestrengen ”engagement” OR ”disengagement” AND ”secondary 

education” AND ”student*” bekræfter feltets omfang med et resultat på 3358 hits. For 

at afgrænse feltet tilføjede jeg begrebet ”marginal*” til min søgestreng, hvilket 

resulterede i 41 hits, hvoriblandt 10 studier blev udvalgt til nærmere gennemlæsning. 

Nærværende afsnit præsenterer udvalgte pointer herfra samt et udvalg af de studier, 

som indeværende afhandling trækker på eller udfordrer. 

Som nævnt i foregående afsnit, er engagement et af de begreber, der relaterer 

sig til passion. Dels fordi flere studier af passion i uddannelsessammenhænge trækker 

på engagements- forskningen, og dels fordi de to begreber synes at være tæt 

sammenvævede i praksis. Indeværende afhandling peger imidlertid på, at det at 

engagere sig i en aktivitet, fx skateboarding, ikke nødvendigvis er et udtryk for passion 

for det at skate, men kan handle om tilkæmpe sig eller vedligeholde en position i det 

fællesskab, vennerne er en del af (se analyserne i afhandlingens artikel 4, kapitel 9). 

Engagement og disengagement forstås i denne optik som dynamiske og 

sammenvævede processer – heraf begrebet (dis)engagement (se artikel 4, kapitel 9) – 

der er knyttet til socialt, historisk og samfundsmæssigt producerede kontekster, som 

eleverne deltager i, og hvorfra de forhandler deres positioner.  

                                                      
15

 En søgning i databaserne med søgestrengen ”passion” AND ”secondary education” AND ”student*” 
AND ”marginali*” gav ingen hits, og i en søgning i Danish National Research Database ligger mine egne 
artikler øverst, som de få artikler, der studerer passion i uddannelsessammenhænge i Danmark (se 
Rasmussen, M.S. 2014a; 2015). 
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Denne begrebsliggørelse af (dis)engagement udfordrer individualiserede og 

binære forståelser af elev-engagement, i hvilke engagement defineres som en 

dekontekstualiseret funktion i individet, som den enkelte elev ’besidder’ eller ej (se 

også kapitel 4, hvor afhandlingens (meta)teoretiske ramme præsenteres). Studier, der 

begrebssætter engagement på denne måde (se fx Newmann, 1986), forbinder 

ligeledes engagement med akademiske præstationer og skolesucces, hvormed 

disengagement bliver modpolen, der antages at føre til eksklusion og frafald.  

Med sin situerede og processuelle forståelse af (dis)engagement lægger 

indeværende afhandling sig i forlængelse af nyere forskning (fx Grønborg, 2013; 

McMahon & Portelli, 2004; McMahon & Zyngier, 2009; Nielsen, 2016), hvormed 

sociale og relationelle dimensioner af (dis)engagement både i og uden for skolen er 

genstand for analyse. Sociale og relationelle dimensioner fremhæves som afgørende 

for, hvordan de unge forhandler og navigerer imellem forskellige engagementer (se 

afhandlingens artikel 4, kapitel 9). Afhandlingen trækker desuden implicit på kritiske 

studier af elev-engagement og marginalisering, der udfordrer commonsense-

forståelser af skoleliv (fx Robinson et al, 2012). Det vil sige studier, der retter en kritik 

mod den neoliberale markedstænkning, der synes at præge uddannelsespolitik, og 

som siver ind i skolernes strukturelle ’maskinrum’ på måder, der sætter elever i 

udsatte positioner i risiko for yderligere marginalisering. Ydermere trækker jeg på 

studier, der undersøger elev-engagement i såkaldt marginaliserede skolefag (dvs. de 

ikke-akademiske fag), eksempelvis musik (fx McGregor & Mills, 2006). Studierne 

fremhæver betydningen af sådanne fag ift. at kunne udvikle mere nuancerede 

forståelser af ungdomskulturer, køn og andre sociale kategorier i og uden for skolen.  

En større del af de studier, jeg stødte på i forbindelse med mine søgninger, synes 

at betragte engagement som et middel til at bringe ’disengagerede’ elever tilbage til 

eller fastholde dem i mainstream uddannelsessammenhænge (se fx Sanders & 

Munford, 2016). Bland (2012) peger her på en vigtig pointe, nemlig at mainstream 

uddannelsestilbud ikke nødvendigvis er tiltrækkende for marginaliserede elever16 eller 

                                                      
16

 Som Bland (2012) også påpeger, begrebssættes ’marginaliserede elever’ i den internationale 
forskningslitteratur på mange måder, heriblandt ’at-risk’, ’disengaged’, ’disaffected’, ’excluded’, 
’subordinated’, ’disempowered’, ’alienated’ mfl.  
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elever, som har haft negative skoleoplevelser. Bland (ibid.) foreslår derfor, at bedre 

(uddannelses-)muligheder kan skabes ved at inddrage de unge og deres ”voices from 

the margin” (Ibid.: 76) med henblik på at bygge alternative broer til engagement. En 

lignende pointe findes i afhandlingens artikel 3 (kapitel 8). Med dette afsæt bevæger vi 

os videre til følgende afsnit, der præsenterer studier i krydsfeltet mellem forskning om 

overskridende læring, overskridelse af marginalisering og marginaliserende 

læreprocesser. 

Overskridende læring: Overskridelse af marginalisering og marginaliserende 

læreprocesser  

I dette afsnit præsenterer jeg indledningsvis et overblik over den forskning, som jeg 

overvejende har været inspireret af i udarbejdelsen af afhandlingens analyser af de 

unges lære- og tilblivelsesprocesser17, dvs. de studier, som udgør en del af det social 

praksisteoretiske (lærings)landskab, som jeg søger at bidrage til. Herefter vil jeg kort 

redegøre for andre relevante studier, der ligeledes beskæftiger sig med et bredt 

læringsbegreb og/eller har fokus på såkaldt overskridende læring og 

marginalisering/marginaliserende læreprocesser, heriblandt studier fra danske og 

svenske forskningssammenhænge. 

Som det vil blive udfoldet yderligere i kapitel 4, trækker jeg i afhandlingen på et 

bredt (med)læringsbegreb, hvormed læringens kollektive, situerede og såvel 

overskridende som marginaliserende dimensioner gøres til genstand for analyse. 

Afhandlingen positionerer sig således i forlængelse af bl.a. Dreier, 2008a; Holzkamp, 

2013b; Lagermann, 2014; Lave & Wenger, 1991; Mørck, 2006 og Nielsen, 2008, hvis 

forskning udfordrer de mere individualiserende læringsteorier, der dominerer i såvel 

uddannelsesmæssige som special- og socialpædagogiske sammenhænge. Holzkamp 

(2013b) peger eksempelvis på, at læring inden for skolens officielle, institutionelle 

rammer almindeligvis betragtes som et resultat af undervisning – en forståelse, der 

overvejende knytter læring til det at opnå (faglig) viden (Juelskjær & Plauborg, 2013). 

Med en forståelse af læring som processer, der udfolder sig i samspillet mellem 
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 I kapitel 4 uddyber jeg, hvordan jeg i afhandlingen sondrer mellem læring og tilblivelse. 
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deltagere i praksis, og som rummer mere og andet end det, der intenderes med 

undervisningen (jf. Holzkamps begreb om intenderet læring, der udgør modpolen til 

begrebet om medlæring, (Holzkamp, 2013b), bryder indeværende afhandling desuden 

med læringsforståelser, hvormed læring adskilles fra det sociale liv (Lave, 2011).  

Forståelser, der fremhæver kognitive og behavioristiske dimensioner af læring og som, 

ifølge Nielsen (1999), synes at trække på dualistiske anskuelser af relationen mellem 

verden og subjekt.  

Min afhandling placerer sig i et tværvidenskabeligt felt, der undersøger både 

læring og marginalisering. Det gør den ved at trække på bl.a. Fink-Jensen et al.’s (2004) 

studier af forhold, der fremmer og hæmmer læring i den danske folkeskole, Mørck 

(2007, 2010), der undersøger læring og overskridelse af marginalisering blandt unge 

med etnisk minoritetsbaggrund i det danske uddannelsessystem og ligeledes blandt 

gadeplansarbejdere i det københavnske socialarbejdermiljø (2003; 2006), og 

Lagermann (2014), hvis forskning er orienteret mod at forstå marginaliserende og 

overskridende forandringsbevægelser blandt unge i udskolingen - også med etnisk 

minoritetsbaggrund. Dette dobbelte fokus på læring og marginalisering afspejles i mine 

analyser af de unges (med)læring og deltagelse, når de bevæger sig i og på tværs af 

forskellige materielle og sociale sammenhænge i Fryshuset, hvor forskellige 

mulighedsbetingelser bliver til og forandres med såvel overskridende som 

marginaliserende effekter (se fx artikel 3, kapitel 8). Afhandlingen adskiller sig her ved 

som udgangspunkt ikke at rette det analytiske perspektiv mod etniske minoriteter eller 

bringe etnicitet i forgrunden i forskningsspørgsmålene, men i stedet fokusere på 

marginaliserende og overskridende bevægelser blandt unge i forskellige udsatte 

positioner på tværs af etnicitet og andre sociale kategorier. Som analyserne i særligt 

artikel 2, 3 og 4 (kapitel 7-9) imidlertid vil illustrere, afgrænsede jeg efterhånden mit 

analytiske fokus til en gruppe af skaterdrenge, der alle viste sig at have etnisk svensk 

baggrund.  Artikel 3 og 4 (kapitel 8 og 9) peger i denne sammenhæng eksempelvis på, 

hvordan det at være etnisk svensk dreng og skater er knyttet til særlige konnotationer 

og diskurser om det at være en passende elev og leve op til skolekulturelt 

genkendelige normer. 
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Skolens rolle i forhold til at reproducere elevers samfundsmæssigt marginale 

positioner fremhæves i såvel ældre som nyere (etnografisk) uddannelsesforskning i 

relation til forskellige sociale kategorier, bl.a. køn, social klasse, diagnoser og/eller 

etnicitet og race – heriblandt Arnesen (2002), Camilleri-Cassar (2014), Davies (2006), 

McDermott (1996), Gilliam (2005; 2006), Willis (1978/2000)18. 

I svenske forskningssammenhænge peger Söderman & Sernhede (2016) i 

forbindelse med et studie af læreprocesser i et hiphopfællesskab på, hvordan unge 

igennem deltagelse i hiphopfællesskabet bl.a. udvikler ny selvforståelser. En pointe 

som Tybjerg Holm et al. (2015) ligeledes fremhæver i deres studie af hiphopkulturens 

betydning for unge i ghettostemplede områder i København, og som denne afhandling 

betoner i relation til skaterdrengenes deltagelse i skaterfællesskabet (se artikel 3, 

kapitel 8). I tråd med analyserne i afhandlingens artikel 3 beskriver Söderman & 

Sernhede (ibid.) desuden hiphopfællesskabet som en (æstetisk og politisk) social 

praksis, der tilbyder sine medlemmer et fællesskab, hvori det er muligt (og legitimt) at 

udtrykke sine følelser. Hiphop’en udgør med andre ord en arena, hvor spørgsmål, som 

skolen ikke har formået at besvare, kan rejses. Eksempelvis spørgsmål om social 

ulighed og stigmatisering. De unges søgen efter svar på disse spørgsmål bliver en del af 

deres æstetiske praksisser og et led i at finde ud af, hvem de er (Söderman & 

Sernhede, 2016: 150). Læring forstås i denne sammenhæng som processer, der – i 

modsætning til ’skolelæring’, hvor kognitive dimensioner fremhæves – er tæt 

sammenvævet med såvel individuelt som kollektivt identitetsarbejde (identity work). 

Ligesom denne afhandling, opererer Söderman & Sernhede (ibid.) således med et 

bredt læringsbegreb, der er tæt knyttet til de unges tilblivelsesprocesser, og som 

rummer såvel kropslige som sociale dimensioner af læring.  

I samme studie undersøger Söderman & Sernhede (2016) akademisering af 

hiphop på forskellige uddannelsesinstitutioner, heriblandt universitet. De 

problematiserer i denne sammenhæng, at teoretisk viden ofte vægtes højere end 

praktisk viden, hvorfor ikke alle temaer eller fag er lige værdifulde på det 

                                                      
18

 I min søgning i databaserne efter studier, der beskæftiger sig med uddannelsesmæssig og/eller 
samfundsmæssig marginalisering, synes der at være en overvægt af studier, der undersøger 
marginalisering i relation til race/etnicitet, sprog og demografiske forhold.  



50  

neoliberalistiske uddannelsesmarked. Hiphop som del af akademia risikerer således at 

bidrage til yderligere uddannelses- og samfundsmæssig segregation, idet unge fra 

uddannelsesfremmede hjem i modsætning til studerende fra den øvre middelklasse, i 

højere grad vil vælge de såkaldte pædagogiske eksperimenter som fx diverse 

hiphopinitiativer til (Ibid.: 151). Analyserne i Söderman & Sernhedes studier peger 

imidlertid også på, at der i sådanne initiativer også ligger et frigørende og 

’empowering’ potentiale, der kan hjælpe marginaliserede unge til at få en stærkere 

stemme i samfundet (ibid.). Denne afhandling udpeger i analyserne af skole-skater-

arrangementet i artikel 3 (kapitel 8) et lignende paradoks, idet skaterfællesskabet 

bevæger drengene i overskridende retninger ved at tilbyde et (umiddelbart) legitimt 

fællesskab med nye deltagelsesmuligheder og samtidig rummer potentielle 

marginaliserende effekter i relation til de mere akademiske fag i Fryshuset og de unges 

videre færd i uddannelsessystemet.  

Ligeledes i relation til svensk uddannelsessammenhæng peger Allodi (2007; 

2010) på, hvordan sociale dimensioner af læring og læringsrum synes at blive 

undermineret og nedprioriteret i grundskolen blandt andet på grund af en snæver og 

outcome-orienteret forståelse af skolens opgave og en dualistisk og hierarkisk 

tænkning, der adskiller relationelle og følelsesmæssige aspekter af uddannelse fra mål 

om øget læring og forbedrede faglige resultater. Allodi (2010) argumenterer i denne 

sammenhæng for et øget fokus på og anerkendelse af sociale og relationelle aspekter 

af uddannelse i relation til elever generelt, men med et særligt fokus på elever i 

udsatte positioner (fx elever med særlige behov), der risikerer yderligere 

marginalisering – pointer, der har været relevante i udarbejdelsen af indeværende 

afhandling.  

I følgende afsnit kigger jeg nærmere på nogle af de studier, der beskæftiger sig 

med krydsfeltet mellem organisering af udskolingspraksisser og elevernes passioner, 

lyst og interesse. 
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Organisering af udskolingspraksisser i relation til elevernes passioner, lyst og 

interesse 

Som det beskrives i afhandlingens kapitel 2, har den danske folkeskolereform fra 2014 

bragt nye organiseringspraksisser ind i skolen, bl.a. i form af linjebaseret udskoling, der 

skal give eleverne mulighed for at vælge den linje, de har lyst til, er interesseret i eller 

særligt motiveret for19. Rationalet er, at et øget fokus på elevernes interesser, 

repræsenteret igennem de forskellige udskolingslinjer, vil bidrage til at øge motivation 

og lyst til læring blandt eleverne - generelt og særligt blandt de såkaldt skoletrætte 

unge, dvs. unge, der er ’ramt’ af manglende lyst til uddannelse og læring i og efter 

folkeskolen. Med denne organisering af udskolingen udfordres den traditionelle 

organisering af elever fra skolestart, idet eleverne organiseres i nye klasser, hvori de 

samles med andre elever, der har valgt samme linje. Denne måde at (gen)tænke og 

organisere udskolingspraksis relaterer sig i nogen grad til Fryshusets passionsbaserede 

praksis, der i afhandlingens afsluttende kapitel (kapitel 10) reflekteres og diskuteres i 

forhold til dansk skolekontekst.  Dette afsnit afgrænser sig således til at præsentere 

studier, hvori nye organiseringsformer og -praksisser i dansk udskolingspraksis 

undersøges, heriblandt Wied (2015) og Falkenberg & Juelskjær (2015), hvis studier på 

forskellig vis beskæftiger sig med ledelse af læring i relation til nye organiseringsformer 

i den danske folkeskole. 

Wied (2015) peger eksempelvis på, hvordan folkeskolens mål om øget 

læringsudbytte gennem bl.a. linjebaseret udskoling knyttes til affektive kategorier som 

lyst, interesse, motivation og engagement. Kategorier, der alle er relateret til 

passionsbegrebet og som i lighed med Fryshuset, afspejler en skoletænkning, der søger 

at understøtte mere innovative og kreative former for læring. Samtidig forsøger 

kategorierne at imødekomme krav om effektivitet og produktivitet samt lovdefinerede 

mål, som skolen som uddannelsesinstitution er forpligtet på at realisere.  Lyst og 

interesse skal således fungere som løftestang for elevernes faglige niveau, men som 

afhandlingen ligeledes peger på i relation til passion, synes de at være komplekse og 

                                                      
19

 Linjeorganisering i udskolingen blev allerede i 2010 anbefalet af Skolens Rejsehold som et svar på 
udfordringer med at motivere elever i de ældste klasser, som har ”tabt gejsten og motivationen” 
(Skolens Rejsehold, 2010).  
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flertydige fænomener20, der kan have modsatrettede og såvel intenderede som 

uintenderede effekter (Brown & Wied, 2015). Både i Fryshusets grundskole og i dansk 

skolekontekst viser der sig i denne sammenhæng interessante modsætningsforhold. 

De manifesterer sig bl.a. gennem elevernes forskellige (og ofte) konfliktende 

engagementer21, en begrænset (ikke entydig) ’spill-over’ -effekt på elevernes faglige 

engagement samt udfordringer i lærernes pædagogisk-didaktiske praksis i arbejdet 

med at forene lyst/interesse/passion med forskellige hensyn til eksempelvis faglige 

målsætninger22. Afhandlingens artikler analyserer ligheder og forskelle i disse og andre 

dobbeltheder forstået som dilemmaer, konflikter og modsætninger (Hybholt & Mørck, 

2015 i Mørck & Hansen, 2015) i og på tværs af handlesammenhænge. Dette fokus er 

særligt karakteristisk for en social praksisteoretisk tilgang.  

Hvor Wied (2015) er optaget af at undersøge, hvordan valgfrihed og lyst (i 

forhold til forskellige udskolingslinjer og deres arbejdsformer heri) som middel til øget 

engagement og fagligt læringsudbytte, udspiller sig i en konkret, dansk 

udskolingspraksis, retter Falkenberg & Juelskjær (2015) det analytiske perspektiv mod 

at forstå rumlige og arkitektoniske (spatialiserede) dimensioner af læringsledelse. 

Deres analyser bygger på et studie af en udskolingspraksis i en dansk kommune, der 

med et ønske om at opbygge differentierede, ungdommelige læringsmiljøer, har 

etableret et urbant miljø på skolens udendørsareal, hvor de unge bl.a. har mulighed for 

at skate og dyrke parkour. Kommunen forsøger gennem udvikling af ungdommelige 

læringsmiljøer at imødekomme folkeskolereformens dagsordner for en ændret skole. 

Læringsmiljøerne skal skabe øget mulighed for bevægelse og tilpasses de unges 

præmisser, så motivation og lyst til læring fremmes i udskolingen, hvor 

skoletrætheden (for alvor) melder sig (ibid.).  Falkenberg & Juelskjær (2015) peger i 

                                                      
20

 Center for Ungdomsforskning udpeger lignende pointer i deres studier af motivation i udskolingen og 
har i den sammenhæng udviklet et begreb om motivationsorienteringer, der understreger, at 
motivation også er et komplekst begreb, der ikke kun knytter sig til faglige aktiviteter, men opstår i 
mødet mellem elev og skole og defineres ved at være ”et samspil mellem de meningsgivende principper, 
hvormed eleven forstår sine handlinger og læringssammenhænge eleven indgår i på skolen” (Pless et al., 
2015: 61). 
21

 I afhandlingens artikel 4 (kapitel 9) analyseres de unges konfliktende engagementer i relation til at 
navigere i Fryshusets passionsbaserede praksis.  
22

 Se også rapporten ”Linjer og hold i udskolingen” fra EVA (2016), hvori tre skolers erfaringer med linje- 
og holdbaseret organisering af udskolingen evalueres.  
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deres analyser på, hvordan parkouranlægget som en del af skolens læringsmiljø har 

fået en institutionaliseret tråd, der indbyder til bevægelse – ikke bare i skoletiden men 

også aftener og i weekender. Skolen er således ikke længere ’bare’ er skole, den er 

også centrum for kultur, bevægelse og ungdomsliv. Det er i tråd med denne 

afhandlings analyser af fx skole-skater-arrangementet i artikel 2 (kapitel 7). Blandt 

andet ved at inddrage elevernes førstepersonsperspektiver på, hvordan 

skoleorganisering får betydning for læring, tilblivelse og deltagelse i og på tværs af 

hverdags- og skoleliv, adskiller indeværende afhandling sig imidlertid også fra både 

Wieds (2015) og Falkenberg & Juelskjærs (2015) studier, der som nævnt primært 

anlægger et poststrukturalistisk informeret ledelsesperspektiv på forskellige 

organiseringers betydning i skolen.  

I det følgende afsnit kommer jeg ind på nogle af de studier, der beskæftiger sig 

med elevperspektiver på skoleliv, og som jeg im- og eksplicit trækker på i mine studier.  

Elevperspektiver på skoleliv 

Som kapitel 4 vil udfolde, er afhandlingen (meta)teoretisk funderet i social praksisteori, 

hvori bl.a. kritisk psykologi er integreret. Afhandlingens design har følgelig rod i 

dansk/tysk praksisforskning (se kapitel 5), hvorfor det er en såvel videnskabelig som 

etisk bestræbelse at komme til forståelse med de unges førstepersonsperspektiver. 

Indeværende afhandling placerer sig således blandt studier, der med udgangspunkt i et 

førstepersonsperspektiv søger at demokratisere forskningsprocessen og positionere 

deltagere i forskningen som medforskende subjekter, heriblandt Mørck (2007, 2010) 

og hendes studier af marginaliserende og overskridende læreprocesser i den danske 

folkeskole, Dreiers studier af klienters daglige livsførelse i relation til psykoterapeutisk 

behandling (Dreier, 2008c), Juhl (2014), der undersøger småbørns perspektiver på 

hverdagslivet, Kousholt (2006), hvis studier retter det analytiske perspektiv mod at 

undersøge familien fra et børneperspektiv, samt Lagermanns studier af 

forandringsbevægelser og marginaliseringsprocesser blandt unge med etnisk 

minoritetsbaggrund i dansk og svensk udskoling (Lagermann, 2014) og Nissens 

forskning omkring socialt belastede unge i København (Nissen, 2000b). Min afhandling 

adskiller sig imidlertid fra de nævnte studier (med undtagelse af Mørck, 2007, 2010 og 
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Lagermann, 2014) ved at undersøge elevers førstepersonsperspektiver på skoleliv, som 

det udspiller sig, forhandles og forandres blandt deltagere i og på tværs af de unges 

hverdagsliv.  

En litteratursøgning i de førnævnte databaser med søgeordene ”secondary 

education” og ”student perspective*” resulterede i 104 hits med meget forskellige 

studier, der orienterer sig i forskellige retninger og på forskellige måder inddrager 

elevernes perspektiver på forskellige fag, undervisningsmetoder og tilgange, faglige og 

sociale forhold, læring og andre skolerelaterede tematikker.  I denne forbindelse vil jeg 

særligt fremhæve to studier, der begge har relevans for indeværende afhandling. Det 

første studie er Atkins’ (2013), der undersøger håb, ambitioner og læringsidentiteter 

(’learning identities’) blandt unge i erhvervsfaglige uddannelser. Med henblik på at give 

unge fra marginale positioner mulighed for at få deres stemme hørt anvender Atkins 

(2013) en inkluderende og deltagerorienteret tilgang (’participatory approach’), der 

gør det muligt for de unge at komme til orde ”from beyond the model of disadvantage 

and disengagement in which government policy seeks to confine them” (Ibid.: 156). I 

tråd med indeværende afhandlings praksisforskningstilgang er Atkins’ Participatory 

Research-tilgang således et spørgsmål om at forske med og ikke om unge mennesker i 

(mere eller mindre) udsatte positioner. Det handler om gennem fælles deltagelse i 

forskningen at skabe ny viden om unges hverdagsliv, som det udfolder i og på tværs af 

forskellige kontekster. Viden der kan bidrage til at bevæge de unge i overskridende 

retninger mod mere legitime samfundsmæssige positioner.   

Bland (2012), som jeg tidligere har refereret til i dette kapitel, inddrager ligeledes 

marginaliserede unge som en form for medforskere igennem det, han kalder 

’Students-as-Researchers’ (SaR). Som et alternativ til at trække mainstream 

uddannelsestilbud ned over hovedet på unge, der allerede befinder sig ”in the margins 

of formal schooling” (Bland, 2012: 79), er formålet med at involvere de unge som 

forskere at udforske og inddrage deres perspektiver på, hvordan forskellige 

uddannelses- og/eller fremtidsmuligheder kan se ud.  Argumentet er, som Bland 

påpeger, at ”the margins of education may indeed be places of great creativity” (ibid.) 

Denne tilgang rummer – som i Atkins’ studier, i indeværende afhandling samt i en stor 
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del af de studier, jeg heri trækker på, bl.a. Mørck (2007, 2010) – en anerkendelse af 

unge i marginale positioner og en legitimering af deres perspektiver som afgørende for 

at kunne udvikle både teori og praksis. 

Forskning om Fryshuset 

Den eksisterende forskning om Fryshuset23 er overvejende koncentreret omkring to 

forskellige tematikker og problemstillinger, der ikke vedrører skolen eller andre dele af 

Fryshusets uddannelsesprogram. Dels er der Tina Wilchen Christensens Ph.d.-

afhandling A Question of Participation – Disengagement from the Extremist Right 

(Christensen, 2015), der gennem et casestudie af Fryshusets exitprogram EXIT 

undersøger løsrivelses- og afradikaliseringsprocesser fra den ekstremistiske højrefløj i 

Stockholm24. I tråd med indeværende afhandling, tager Christensens afhandling afsæt i 

en social praksisteoretisk tilgang kombineret med et kulturpsykologisk perspektiv, og 

deltagelse i social praksis er således også her et centralt omdrejningspunkt. Hvor mine 

analyser er orienteret mod elevernes tilblivelsesprocesser og ændrede selvforståelse i 

relation til de deres deltagelse i eksempelvis skaterfællesskabet (se artikel 2, kapitel 7), 

er Christensen optaget af – ligeledes gennem deltagende observationer og interviews 

– at undersøge, hvordan deltagelse i exit-programmet bidrager til, at personernes 

identitet og agency forandrer sig og forandres i og på tværs af forskellige socio-

historiske sammenhænge. Selv om Christensens forskning retter sig mod Fryshusets 

exitprogram og ikke skolen, synes der alligevel at være visse ligheder mellem vores 

studier. Ligheder, der særligt kommer til udtryk i begge afhandlingers stræben efter at 

komme til forståelse med personers tilblivelses- og forandringsprocesser gennem 

deltagelse i konkrete, sociale og samfundsmæssige praksisser.  

Den anden overordnede problemstilling, som eksisterende forskning om 

Fryshuset adresserer, handler om socialt entreprenørskab. I et studie af Fryshuset 

(som organisation) undersøger Westlund & Gawell (2012), hvordan Fryshuset gennem 

                                                      
23

 Herunder er udelukkende inddraget videnskabelige forskningsartikler/projekter.  
24

 Lars Clausens (Clausen, 2015) artikel ”Recomfortization som anti-radikaliseringsstrategi” præsenterer 
en analyse af en anti-radikaliseringsindsats fra Fryshuset Danmarks exitprogram, der er en aflægger af 
Fryshuset i Sverige. Da artiklen omhandler exit i relation til Fryshuset Danmark og således ikke har 
Fryshuset i Stockholm som sit genstandsfelt, medtages den blot som note. Artiklen er udgivet online af 
Danske Professionshøjskoler. 
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socialt entreprenørskab har opbygget forskellige former for social kapital i relation til 

forskellige aktører, heriblandt diverse grupper af deltagende unge, voksne ansatte, 

offentlige og private sponsorer og samarbejdspartnere samt forskellige politikere og 

andre beslutningstagere (Ibid.: 110). Analyserne, der er foretaget på baggrund af 

empirisk materiale produceret gennem semi-strukturerede interviews med de ledende 

aktører (the management team) i Fryshuset, peger bl.a. på, hvordan Fryshuset ved at 

inddrage de unge i beslutninger og udvikling af aktiviteter og ved at udvise stor 

fleksibilitet over for sine deltagere, adskiller sig fra andre ungdomscentre og 

organisationer. Fryshuset formår ifølge Westlund & Gawell (2012) og Gawell (2013) 

således at opbygge relationer til forskellige grupper i samfundet, som ingen andre 

organisationer rækker ud til. Det gælder i særlig grad de forskellige grupper af unge 

med forskellig etnicitet, social baggrund og politiske og religiøse overbevisninger, jf. 

kapitel 2. Gawell (2013) peger desuden på betydningen af det tætte (sam)arbejde med 

de unge, dels i forhold til at tiltrække offentlige og private bidragsydere, hvor 

deltagerindflydelse spiller en afgørende rolle, og dels i relation til at møde og behandle 

de forskellige unge ’adequately’ og ’properly’ som unge samfundsborgere - en opgave, 

som samfundet ikke synes at magte (ibid.: 1082). Westlund & Gawell (2012) og Gawell 

(2013) fremhæver således også Fryshusets samfundsmæssige position og betydning i 

forhold til at inddrage og engagere unge mennesker på tværs af etnicitet, social 

baggrund og politiske og religiøse overbevisninger og, som jeg påpeger i i artikel 1, 2 og 

4, tilbyde nye fællesskaber, der kan bevæge unge, der deltager fra udsatte positioner 

mod (mere eller mindre) legitime og samfundsmæssigt anerkendte positioner.  

Såvel den eksisterende forskning om Fryshuset som de her i kapitlet 

præsenterede studier repræsenterer således et stort udsnit af den forskning og de 

forståelser inden for de forskellige krydsfelter, som jeg trækker på og er inspireret af. 

Felter som jeg søger at bidrage til med nuancer, udvidelser og nye forståelser af, hvad 

det vil sige at blive til som elev og ung i en passionsbaseret udskolingspraksis samt 

hvilke betydninger denne måde at tænke og gøre skole på har for de unges læring og 

deltagelse i og på tværs af forskellige kontekster og i mødet mellem eksempelvis 

skateboarding og skole.  
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I de to følgende kapitler, der tilsammen udgør afhandlingens del 2, belyses 

indeværende projekts (meta)teoretiske og metodologiske ramme. 
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Del 2: (Metå)teoretisk råmme og 
metodologi  
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Kapitel 4: (Meta)teoretisk ramme  

I dette kapitel præsenteres afhandlingens metateoretiske ståsted samt de teoretiske 

begreber, der har været mest centrale i produktionen af analyserne i afhandlingens 

fire artikler.  

Kapitlet starter ud med at redegøre for afhandlingens social praksisteoretiske 

ramme, hvorefter de forskellige teoretiske begreber, som de konkrete analyser bygger 

på, vil blive præsenteret. Redegørelsen sigter mod at fremstille de teoretiske 

perspektiver og begreber, der former afhandlingens forståelsesramme, hvorfor der 

ikke er tale om en fuldstændig fremstilling af det filosofiske og subjektvidenskabelige 

grundlag, som afhandlingen trækker på. I forlængelse heraf udfoldes det, hvordan det 

analytiske arbejde med afhandlingens empiriske materiale har inspireret mig til at 

udvide analyserammen med begreber, der har bidraget til at nuancere min kommen til 

forståelse med det, jeg undersøger. Begreber fra poststrukturalismen er således 

inviteret ind i nogle af analyserne for på nye måder at kunne begribe, hvorfor og 

hvordan forskellige elever bliver til, (il)legitimeres, performer og deltager i skolens 

sociale praksisstrukturer fra forskellige positioner, og hvordan disse strukturer på én 

gang synes at bevæge eleverne i såvel marginaliserende som overskridende retninger. 

Denne tilføjelse til afhandlingens social praksisteoretiske afsæt, hvormed kropslige25 

dimensioner af deltagelse og læring fremhæves yderligere, ekspliciteres dels i dette 

kapitel og dels i og med de konkrete analyser i artiklerne.  

Jeg vil i præsentationen af de forskellige teoretiske begreber fremhæve, hvordan 

jeg konkret har anvendt dem i udarbejdelsen af afhandlingens analyser i de fire artikler 

for at komme til forståelse med Fryshusets praksis, og hvordan denne måde at tænke 

og gøre skole på skaber mulighedsbetingelser for og får betydning i de unges 

hverdagsliv i (og uden for) skolen. 

                                                      
25

 Når jeg i indeværende afhandling anvender begrebet ’kropslig’ eller ’kropsliggjort’ i forbindelse med 
eksempelvis kropslig læring eller kropsliggjorte praksisser (jf. begrebet om ’embodied practices’, Teo 
(2016)), er det med en forståelse af kroppen som en materialisering af muligheder i relation til den 
aktuelle historiske situation (Butler, 1988). Kroppen er i denne forståelse således ikke blot en fysiologisk 
størrelse, men er ligeledes socialt og historisk forankret i konkrete praksisser.  
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Lidt forskellige trans-metodologiske kombinationer af en social praksisteoretisk 

(og/eller kritisk psykologisk) tilgang og begreber eksempelvis fra poststrukturalismen 

ses hos Kristensen & Mørck (2016), Lagermann (2014), Mørck (2006), Nissen (2000a). 

Noomi Christine Linde Mathiessens afhandling fra 2014 er desuden et eksempel på, 

hvor et poststrukturalistisk udgangspunkt i diskurspsykologien suppleres med et social 

praksisteoretisk perspektiv med henblik på at opnå forståelse for, hvordan personers 

deltagelse i én kontekst, påvirker hvordan, de deltager i en anden. – her i forbindelse 

med skole-hjem-samtaler, hvor forældre og lærere taler om børnenes deltagelse og 

handlinger i og på tværs af skole, fritid, hjem mv. Indeværende afhandling lægger sig 

således i forlængelse af disse studier. 

Social praksisteori som metateoretisk ståsted 

Indeværende afhandling er metateoretisk forankret i social praksisteori, hvori situeret 

læringsteori (Lave & Wenger 1991) er integreret i dansk-tysk kritisk psykologisk 

praksisforskning26 (Mørck, 2006: 13). Fælles for disse (og andre teorier, der placerer sig 

inden for den social praksisteoretiske tradition, fx kulturhistorisk virksomhedsteori 

(Vygotsky, 1982), kulturpsykologi og antropologi (fx Hasse, 2000, 2015; Lave, 2011 

mfl.) er vægtningen af social praksis og subjekters deltagelse heri som et kritisk 

alternativ til den etablerede, traditionelle psykologis videnskabelige grundlag. Med 

reference til Holland & Lave (2009: 3) forstås praksis eller ’praxis’ som ”the encounter 

between people as they address and respond to each other while enacting cultural 

activities under conditions of political-economic and cultural-historical conjuncture”, 

hvormed gensidigheden mellem menneske og samfund fremhæves. Holzkamp (2013c) 

har blandt andre kritiseret den traditionelle psykologi27 for dens manglende 

samfundsmæssige relevans og anvendelse i forhold til at forstå menneskers 

udviklingsprocesser i relation til den virkelig, de lever i. En del af kritikken er rettet mod 

den traditionelle psykologis metoder særligt i forbindelse med laboratorie-

                                                      
26

 For en uddybning af den kritisk psykologiske praksisforskning, se kap. 5.  
27

 Holzkamp (2013c) refererer i denne sammenhæng bl.a. til behaviorisme og kognitionspsykologi, der 
ifølge ham repræsenterer en såkaldt ”worldlessness” (Ibid. 254) – dvs. en manglende opmærksomhed 
på og anerkendelse af relationen mellem individ og omverden som mere og andet end kausale 
sammenhænge.  



61  

eksperimenter, i hvilke mennesker udsættes for forskellige stimuli, fordi disse 

eksperimenter foregår isoleret fra omverden og ikke inddrager menneskets eget 

perspektiv på hverdagslivet som led i forskningen (Dreier, 1979).  I kontrast hertil og 

for at omgå den objektivering, der ligger implicit i en videnskab om subjektet, 

manifesterer den kritiske psykologi sig som en subjektvidenskab, der efterstræber at 

forstå menneskers livssituationer indefra (Holzkamp, 2005; Mørck, 2006). En videnskab 

om den verden, subjektet lever i og som er tilgængelig fra et førstepersonsperspektiv 

(Nissen, 2002: 68).  

Med subjektets deltagelse og handlen i praksis som omdrejningspunkt i såvel 

kritisk psykologi som social praksisteori træder den subjektive betydning af de 

objektive betingelser frem og betones (Mørck, 2009: 181) – en betydning jeg netop 

søger at finde med denne afhandling.  Genstanden for indeværende undersøgelse er 

således den samfundsmæssige realitet, som den erkendes af subjekterne i konkrete 

situationer i relation til de samfundsmæssige fortolkningstilbud og handlemuligheder, 

de har adgang til (Osterkamp, 2000). I lidt mere konkrete termer betyder dette, at jeg i 

min forskning er optaget at komme til forståelse med de forskellige deltageres (elever, 

lærere og andet personale i Fryshuset) førstepersonsperspektiver på verden 

(Holzkamp, 2005) og hverdagslivet, som det udspiller sig i og på tværs af kontekster i 

(og uden for) skolen, hvor forskellige betingelser får betydning på forskellig vis. Det 

særlige ved Fryshuset er i denne sammenhæng, at det ved at danne ramme om såvel 

skole- som fritidsliv bl.a. i kraft af skateparken udgør både ’i’ og ’udenfor’ for flere af 

eleverne. Fryshuset rækker således på tværs af de unges samlede hverdagsliv på andre 

måder og med andre betydninger end ’skole’ oftest gør (se artikel 3 og 4, kapitel 8 og 

9). 

De social praksisteoretiske perspektiver, som afhandlingen trækker på, har som 

kritisk psykologi rødder i marxistisk teori, hvor  alt betragtes i sin udvikling (Dreier, 

1979). Afhandlingen placerer sig følgelig indenfor historisk dialektisk materialisme, 

hvor mennesket forstås igennem sine handlinger med og gensidige relationer til 

omverden (Holzkamp, 2005; Lave, 2011; Mørck, 2006: 14; Mørck & Huniche, 2006). 

Den dialektiske materialisme er således kendetegnet ved, at menneske og samfund 
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kontinuerligt og processuelt (re)producerer og forandrer hinanden indbyrdes. De er, 

som Lave (2011: 152) beskriver, ”each made in their relations”. Denne reciprocitet 

fordrer følgelig, at subjekt og samfund ikke kan forstås som forskellige, isolerede 

entiteter, der påvirker hinanden, men derimod som værende gensidigt konstituerende: 

”While societal structures create conditions that affect subjects in a number of ways, 

active subjects equally create societal structures” (Kousholt & Thomsen, 2013: 365). 

Dialektikken består her i en vekselvirkning mellem den subjektive (med)-bestemmelse, 

hvormed individet gennem deltagelse i den samfundsmæssige produktion i fællesskab 

med andre kan udvide sin rådighed over egne livsbetingelser, og den objektive 

samfundsmæssige bestemthed, der gør, at individet samtidig også er bestemt af disse 

betingelser (Dreier, 2002: 64) 28.  

Skolen som social praksis 

Med et begreb om praksis eller ’praxis’ (Bernstein, 1971) retter social praksisteori sit 

blik mod menneskets aktive, situerede og kollektive handlen i sociale, 

samfundsmæssigt og historisk producerede sammenhænge. Lave (2011: 152) skriver: 

”If people are always actively making the places and practices of their world – in 

the reciprocal relations by which those places and practices make them – then 

bodies are neither operating nor operated separately from minds, but again each 

is made in their relations. Praxis encompasses all of these assumptions about 

social life – people making their lives together in various historically forged 

institutional arrangements, not exactly as they choose. If we accept that this is 

the basis of social being, then social life is not reducible to knowledge or even to 

knowing, but to collective doing, as what being is, as part of the lived-in world”.  

Med dette citat udpeges ikke blot det grundlæggende forhold, at mennesket sammen 

med andre er aktivt medskabende af egne livsbetingelser og således må begribes som 
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 Kousholt & Thomsen (2013: 365) peger desuden på, at det dialektisk materialistiske grundlag i kritisk 
psykologi (og dermed også i denne afhandlings social praksisteoretiske forankring), repræsenterer et 
såkaldt ’third epistemological standpoint’ – et både/og-perspektiv, som kombinerer individers subjektive 
perspektiver med begreber om de sociale praksisser, som individerne deltager i (Dreier, 2003 i Kousholt 
& Thomsen, 2013). 



63  

subjekt i eget liv (Kousholt, 2006). Praksisbegrebets antidualistiske karakter træder 

frem i bestræbelsen på at overskride dualismer såsom body/mind, people/world29, og i 

bevægelsen mod at forstå mennesker som nogle, der handler og gør i fællesskab 

(collective doing) snarere end blot at være vidende. Som Richard Bernstein (1971: 44) 

med reference til Marx udtrykker det, er mennesket et væsen, der er, hvad han gør.  

Erik Axel (2003,2011) understreger det kollektive element i begrebet om social praksis 

ved at pege på, at praksis netop ved at være et udtryk for menneskers handlen med 

hinanden om en ’fælles sag’, nødvendigvis må forstås som modsætningsfuld og 

konfliktuel.  

Det konfliktuelle opstår ifølge Axel (2011) i kraft af, at mennesker deltager i 

praksis fra hver deres ståsted med forskellige erfaringer og viden at trække på og 

ligeledes med forskellige interesser i det fælles. Denne pointe synes at være særlig 

relevant i relation til Fryshusets skolepraksis, hvor de akademiske lærere og 

passionslærerne som udgangspunkt deltager i og handler med hinanden om en fælles 

sag, nemlig eleverne og deres læring og udvikling, men fra meget forskellige positioner 

og med til tider modsatrettede interesser og perspektiver på det fælles. Et konkret 

eksempel fra Fryshuset er dansepassionen, hvor to lærere, en professionel danser og 

en uddannet idrætslærer, fra hver sin position og med hver sit mål for øje skal 

undervise danseeleverne. Hvor danselærerens primære interesse (og jobmæssige 

funktion) relaterer sig til selve dansen og dens sociale dimensioner i dansesalen (se 

artikel 1), er idrætslæreren rettet mod dansens teoretiske og idrætsfaglige 

dimensioner uden for dansesalen, der skal kvalificere dansepassionen som et fag, der 

erstatter idræt. Selv om begge lærere handler i forhold til den overordnede fælles sag - 

elevernes læring og udvikling - skaber deres forskellige hensyn, positioner og interesser 

i forhold til denne et modsætningsforhold, der gør, at de i stedet for at samarbejde om 

en fælles praksis, i højere grad synes at blive positioneret i konkurrence med og/eller 

begrænse hinandens individuelle praksisser (teoriundervisningen tager timer fra 

danseundervisningen og omvendt). Lærerne bidrager således til at strukturere 

hinandens muligheder for deltagelse i den fælles sag og bliver dermed hinandens 
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 Ifølge Bernstein (1971) rummer begrebet om ’praxis’ en kritik af den cartesianske dualisme, der 
adskiller subjekt fra objekt.  
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betingelser i såvel udvidende som begrænsende retninger (Kousholt, 2006: 32). 

Lignende praksisproblemstillinger synes aktuelt at være til stede i den danske 

folkeskole, hvor pædagoger og lærere på grund af skolereformen i højere grad end 

tidligere skal samarbejde på tværs af fagligheder, professionsforståelser og 

perspektiver på og hensyn til den fælles sag (eksempelvis i relation til den såkaldte 

understøttende undervisning, i hvilken også pædagoger skal fungere som selvstændige 

undervisere eller undervisningsassistenter, se fx Jensen, 2016). 

At få det fælles tredje til at fungere fordrer for såvel de to lærere i Fryshuset som 

for lærere og pædagoger i den danske folkeskole ikke blot samarbejde og 

reorganisering deltagerne imellem (Juhl, 2014). Det er ligeledes et spørgsmål om at 

(re)definere, hvad det fælles er og kan blive til på tværs af forskellige perspektiver, 

hensyn (fx i forhold til overordnet skolelovgivning) og interesser i forhold til hvordan, 

praksis er organiseret, og hvilke betingelser for deltagelse i og indflydelse på den fælles 

praksis, der hermed skabes. Forskelligheden blandt lærerne og andre deltagere i 

Fryshuset viser sig imidlertid ikke blot på tværs af positioner og kombinationer af 

fælles og modsatrettede interesser. Forskellighed er en præmis ved menneskers 

handling sammen i sociale praksisser generelt (Kousholt, 2006: 33), der kan siges at 

være særlig udtalt i Fryshusets praksis, hvor netop mangfoldighed blandt de forskellige 

deltagere betragtes som et mål i sig selv og en styrke for fællesskabet, en 

sammenhængskraft (jf. kapitel 2). Men forskellighed handler ikke blot om 

mangfoldighed i forhold til eksempelvis social baggrund og etnicitet eller flerhed af 

perspektiver og interesser. Med en forståelse af skolen som en konfliktuel, social 

praksis, der er institutionelt og samfundsmæssigt arrangeret, kan forskellighed (og 

sammenhængskraft) ligeledes begrebsliggøres som ’noget’, der (re)produceres i og 

med organiseringen af praksis og menneskers deltagelse heri. Det analytiske blik rettes 

således mod, hvordan Fryshusets skole er arrangeret som social praksis, og hvilke 

forskellige mulighedsbetingelser for deltagelse, engagement og tilblivelse som elev og 

ung, der skabes i denne praksis (se artikel 3 og 4, kapitel 8 og 9).  
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Deltagelse i sociale praksisstrukturer 

I produktionen af det empiriske materiale til indeværende afhandling og i de senere 

analyser, har jeg haft en særlig opmærksomhed på de unge i Fryshusets deltagelse i 

skolen som social, samfundsmæssig praksis. Jeg har været optaget af, hvordan de unge 

deltager på forskellige måder i forskellige sammenhænge (eksempelvis i og på tværs af 

klasserummet og passionerne), og jeg har søgt at komme til forståelse med, hvordan 

betingelser for deltagelse bliver skabt og forandres i og på tværs af disse 

sammenhænge. Som Dreier (2002: 63f) peger på, er det igennem vores deltagelse i 

bestemte samfundsmæssige handlesammenhænge, at vi kender os selv som og bliver 

til subjekter, og analyser af menneskers handlinger i og på tværs af disse 

handlesammenhænge kan følgelig hjælpe os til at forstå, hvordan mennesker 

forholder sig til de eksisterende betingelser heri (Dreier, 2008b). Med reference til 

Nissen (1996) kan begrebet handlesammenhæng forstås som en organisering af social 

praksis i mål-middel-sammenhænge, der er forankret i tid og sted. En 

handlesammenhæng er således et udtryk for, at ”man er sammen om noget, og dette 

noget har betydning for, hvordan man er sammen” (Ibid.: 228). Eksempelvis er 

skolelovgivning del af et mål-middel-forhold i skolen, og de betingelser lovgivningen 

skaber, er således til stede i konkrete, lokale handlesammenhænge i praksis (i 

Fryshuset og i skoler generelt).  

Som Holland & Lave (2009) peger på med deres forståelse af praksis citeret 

ovenfor, handler og deltager mennesker i praksis i relation til politisk, historisk og 

kulturelt udviklede betingelser. Betingelser, der får betydning for, hvordan det er 

muligt at deltage, men som samtidig kan ændres og udvikles gennem handling, og 

derfor manifesterer sig både som muligheder og som begrænsninger for menneskers 

deltagelse og handling (Holzkamp, 2013a). Med et begreb om deltagelse udpeges 

endvidere det forhold, at mennesket altid deltager i lokale, samfundsmæssige 

praksisser fra bestemte ståsteder, hvorfra de subjektive betydninger af betingelserne i 

disse praksisser opleves og handles i forhold til. Menneskers deltagelse og fungeren 

kan med andre ord betragtes som situeret (Dreier, 1999: 78), hvorfor jeg i det 

empiriske arbejde har været optaget af, hvordan de unges måder at deltage på ændrer 
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sig i og på tværs af forskellige sammenhænge i skolen i relation til hvem, de er sammen 

med, hvad de er sammen om, og hvor de befinder sig. Dreier tilføjer: 

”Our participation is embodied and therefore always situated in particular 

locations. This has deep implications for the conception of social practice and 

social structure. Social structure matters for participants in situated ways in their 

ongoing practice in moving into and across places” (Dreier, 2008b: 22) 

Udover at fremhæve deltagelsens kropslige situerethed, hvormed kroppen indirekte 

gøres til genstand for analyse, rummer citatet ligeledes en teoretisk forståelse af, at 

menneskers situerede deltagelse i lokale praksisser er forbundet gennem sociale 

praksisstrukturer, der historisk skabes, forandres og reproduceres af mennesker. 

Denne pointe udpeger det forhold, at de unges deltagelse i én social praksis ikke kan 

forstås isoleret fra deres deltagelse i andre sociale praksisser både i og uden for skolen 

(Dreier, 2008a).  Dette udfoldes eksempelvis i afhandlingens analyser i artikel 3 og 4 

(kapitel 8 og 9). 

Deltagelsesbegrebet, der anvendes i afhandlingen, knytter sig således til et 

strukturbegreb, der med afhandlingens social praksisteoretiske ramme, indeholder en 

kritik af en såkaldt ’strukturblindhed’ i bl.a. skoleforskning, som ifølge Holzkamp er et 

udtryk for ”a reduction of the world to its direct impacts and effects on the individual in 

disregard of its own structures” (Holzkamp, 2013c: 259). I sin kritik refererer Holzkamp 

(Ibid.: 258f) bl.a. til det, han kalder ’standard-designet’ inden for psykologisk forskning, 

hvormed eksempelvis skolens strukturelle kontekst, historicitet og materialitet 

forsvinder ud af analyserne eller er til stede som abstrakte variabler adskilt fra det liv, 

der leves i skolen. Med indeværende afhandlings anti-dualistiske udgangspunkt søger 

jeg netop, bl.a. ved trække på Dreiers begreb om praksisstrukturer (Dreier, 2008b), at 

overskride forståelsen af sociale, samfundsmæssige strukturer og praksis som adskilte, 

uafhængige enheder: 

”The structure of social practice […] enables us to address a complex social 

practice without merely counterposing a part and the whole, an individual and 
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the social structure, a family and the society, a life world and the system, and so 

forth. Instead, social practice is characterized as hanging together” (ibid.: 26). 

Jeg vil således have en opmærksomhed på, hvordan sociale strukturer i Fryshuset både 

udfordres og reproduceres gennem praksis, og på måden hvorpå, denne er arrangeret, 

og hvilke mulighedsbetingelser for de unges deltagelse og tilblivelse, der dermed 

skabes. Dette udfoldes i afhandlingens afsluttende kapitel (kapitel 10). 

Deltagelsens performative karakter 

I afhandlingens artikel 2 (kapitel 7), der analyserer mødet mellem skateboarding og 

skole i Fryshuset, inviteres Judith Butlers begreb om performativitet (Butler, 1988) ind i 

analyserne. Det analytiske perspektiv rettes dermed mod deltagelsens performative 

karakter og mod en forståelse af de unges gøren som performative acts, der er mere 

eller mindre kulturelt genkendelige (Butler, 1993) i skolens praksis. Butler (ibid.) 

fremhæver historiciteten i vores handlinger ved at pege på, at vi performer i relation til 

allerede eksisterende sociale normer, og at vores kropslige gøren af forskellige sociale 

kategorier er betinget af historien og samtidig bidrager til at reproducere denne. 

Ydermere gør Butler kroppen til en mere central genstand for analyse, end vi så hos 

Dreier tidligere i kapitelet. Butler skriver: 

”The body is not a self-identical or merely factic materiality; it is a materiality 

that bears meaning, if nothing else, and the manner of this bearing is 

fundamentally dramatic. By dramatic I mean only that the body is not merely 

matter but a continual and incessant materializing of possibilities. […] As an 

intentionally organized materiality, the body is always an embodying of 

possibilities both conditioned and circumscribed by historical convention. In 

other words, the body is a historical situation, as Beauvoir claimed, and is a 

manner of doing, dramatizing, and reproducing a historical situation” (Butler, 

1988: 521, original kursivering). 

Med en opmærksomhed på kroppen som en kontinuerlig materialisering af muligheder 

i relation til den aktuelle historiske situation, understreges performativitetens 
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foranderlige og processuelle karakter, hvilket er i tråd med afhandlingens overordnede 

anti-essentialistiske ramme, hvor fokus netop er på subjektets gøren og ikke væren. 

Denne mere ’embodied’ tilgang åbner op for en forståelse af eksempelvis 

skaterdrengene ikke som problematiske eller dovne elever, men som unge, der 

performer på måder, der i forhold til, hvad der betragtes som kulturelt genkendeligt i 

en almen skoles praksis, kan forstås som sådan (se artikel 2). Drengenes deltagelse er 

med andre ord ikke blot personlig men også social (Wenger, 1998), og den skal forstås i 

relation til eksisterende skater- og skolekulturelle relationer og sociale normer. Med 

begrebet om kulturel genkendelighed (Søndergaard, 1996) rettes det analytiske 

perspektiv mod at forstå, hvordan modstridende normative hensyn, forventninger og 

praksisideologier om, hvordan såvel ’elev’ som ’skater’ bør performes, ligger indlejret i 

Fryshusets skolepraksis og sætter betingelser for drengenes tilblivelsesmuligheder i 

skolen. En praksisideologi forstås i denne sammenhæng som grundlæggende 

strukturer, handle- og tænkemåder, der markerer grænserne for, hvad der inden for et 

fællesskabs rammer kan betragtes som legitimt, og som man tager hensyn til og 

orienterer sig imod (Mørck, 2006)30. Det at blive til som legitim deltager i og på tværs 

af klasserummet og eksempelvis skateparken er følgelig et spørgsmål om at performe 

under hensyn til de lokale praksisideologier, der forhandles og forandres heri.  

Måden jeg anvender Butlers begreb om performativitet i indeværende 

afhandling er således som et analytisk redskab, der ved at tilbyde en (mere) nuanceret 

og kropsliggjort forståelse af elevernes forskellige måder at deltage på i og på tværs af 

forskellige sammenhænge i skolen, kan bidrage til at gøre fastlåste og potentielt 

marginaliserende (elev-)kategorier, strukturer og positioner i skolen mere fleksible og 

bevægelige. En marginal position forstås i relation til afhandlingens social 

praksisteoretiske ramme som en position, hvorfra det i et givent fællesskab ikke er 

                                                      
30

 Begrebet om praksisideologi er en videreudvikling af Morten Nissens diskursbegreb (Nissen, 2000a), 
der repræsenterer en kritisk psykologisk forståelse af diskurs, hvormed den sociale, samfundsmæssige 
og materielle side af praksis fremhæves, se fx Mørck, 2006. Når jeg i indeværende afhandling analyserer 
betydninger af diskursive elementer i praksis (se artikel 2), er det med afsæt i den kritisk psykologiske 
forståelse af diskurs. Praksisideologier adskiller sig fra samfundsmæssige diskurser ved i højere grad at 
være forankrede i lokale praksisser og fællesskaber (Mørck, 2006). I afhandlingens artikel 1 analyseres 
Fryshusets måde at gøre skole på som en særlig (passionsbaseret) praksisideologi, der bevæger de unge 
i såvel overskridende som marginaliserende retninger.  
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muligt at deltage fuldt ud, eller hvorfra der ikke er adgang til at deltage som legitim 

deltager (Lave & Wenger, 1991). Da marginalitet knytter sig til konkrete situationer og 

fællesskaber, betragtes det – i modsætning til marginalisering – som et 

almenmenneskeligt forhold (Mørck, 2006). Marginalisering opstår, når deltagelse fra 

marginale positioner sker gentagne gange på tværs af forskellige sociale og 

samfundsmæssige sammenhænge og således får betydning for den enkeltes rådighed 

over egne livsvilkår (ibid.). 

Et øget fokus på kroppens betydning i relation til individets daglige livsførelse, 

ses hos Thomas Teo (2016), der ligeledes anvender Butler’s begreb om performativitet 

med henblik på at forstå daglig livsførelse som kropsliggjorte praksisser (embodied 

practices). Han foreslår i denne sammenhæng, at kroppen udgør det medierende 

element mellem individ og samfund – og således ikke bevidsthed og subjektive 

handlegrunde, som Holzkamp (2013c) påpeger. Teo skriver: ”I suggest that we perform 

actions of class, gender and privilege for which we have no reasons” (Teo, 2016: 116), 

og han udfordrer dermed Holzkamps antagelse om, at individets handlinger altid er 

subjektivt begrundet. Teos fremhævelse af kropsliggjort subjektivitet anvendes i 

indeværende afhandling til at underbygge relevansen af at udvide det lidt smalle 

kropsbegreb, som en social praksisteoretisk tilgang rummer.  

I forlængelse af de ovenstående afsnit præsenteres følgende det læringsbegreb, 

der anvendes i afhandlingen. Det er et bredt læringsbegreb, der knytter læring til 

deltagelse i social praksis, og i hvilket læreprocesser forstås i deres gensidige relation 

til personer, materialitet og sociale, historiske og politiske betingelser. 

Læring i et social praksisteoretisk perspektiv 

I tråd med sin metateoretiske ramme trækker indeværende afhandling på en 

forståelse af læring overskridende, kollektive processer (Engeström, 1987), der knytter 

sig til deltagelse i situerede, sociale, samfundsmæssige praksisser. Læring kan i denne 

optik ikke begribes uafhængigt af de historiske og kulturelle kontekster, den foregår i, 

lige som læreprocesser heller ikke kan reduceres til en akkumulation af viden (Lave & 

Wenger, 1991) eller læring til et resultat af skolemæssig undervisning (Holzkamp, 

2013b). Med denne læringsforståelse udgør afhandlingen et bidrag til forskning (se fx 
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Dreier, 2008a; Holzkamp, 2013b; Lagermann, 2014; Lave & Wenger, 1991; Mørck, 

2006, 2007, 2010; Nielsen: 2008), der med en social praksisteoretisk tilgang søger at 

overskride institutionaliserede og funktionelle forståelser af læring, hvor læring 

fremstår som et abstrakt fænomen, der er tilpasset uddannelsessystemets præmisser 

og således bidrager til at reproducere de samfundsmæssige normer for, hvad der kan 

betragtes som ’rigtig læring’ (i artikel 2 (kapitel 7) udfoldes afhandlingens 

læringsbegreb).  

I afhandlingens (meta)teoretiske ramme ligger således en (teoretisk og empirisk) 

bestræbelse på at udfordre og overskride en institutionel objektgørelse af læring i 

skolens disciplinære strukturer (Holzkamp, 2013b). Det gør jeg bl.a. gennem en 

udforskning af læring som overskridende, meningsfulde og/eller potentielt 

marginaliserende bevægelser 31 i retning af gradvist at blive (mere eller mindre) 

legitimt deltagende i nye og eksisterende fællesskaber (se fx artikel 1 og 3, kapitel 6 og 

8 ). Læringens indholdsmæssige side eller genstand fremhæves med denne tilgang, 

dvs. læring forstås altid i relation til ’noget’, fx det at løse matematiske problemer, lave 

tricks på skateboardet eller forstå sig selv og andre på nye måder (se artikel 3). 

Afhandlingens læringsbegreb er således også relateret til de unges sociale (og 

kropslige) selvforståelse – et begreb, der er hentet fra Holzkamp (2013c) og Mørck 

(2006, 2007, 2010) for at kunne analysere, hvad det vil sige at blive til som elev og ung 

gennem deltagelse i og på tværs af forskellige fællesskaber i Fryshuset (indeværende 

afhandlings sondring mellem læring og tilblivelse udfoldes senere i dette kapitel). 

Holzkamp (1998) definerer selvforståelse som det at komme til forståelse med sig og 

andre og fremhæver, hvordan disse andre udgør en del af det enkelte subjekts 

selvforståelsesproces (ibid.: 21), idet subjektets daglige livsførelse nødvendigvis 

foregår i relation til andre (Holzkamp, 2013c: 330). Mørck (2006) nuancerer denne 

begrebsliggørelse ved at tilføje et ’vi’, dvs. de fællesskaber, personer deltager i, og som 

bidrager til at bevæge deres deltagelse og sociale selvforståelse i forskellige retninger. 

Social selvforståelse bliver da et begreb for den intersubjektive proces, det er at 

komme til forståelse ”med sig selv, vi og andre” (ibid.: 46).  
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 Mørck (2014) anvender begrebet ’mo(ve)ment’ til at begrebsliggøre betydningsfulde bevægelser og 
situationer, der peger i overskridende såvel som marginaliserende retninger.  



71  

Med indeværende afhandling foreslår jeg at tilføje en kropslig dimension til 

begrebet social selvforståelse, jf. performativitetsdiskussionen ovenfor, med henblik 

på at overskride dualismen mellem body/mind og dermed udvide det læringsbegreb, 

jeg anvender for at komme til forståelse med de unges bevægelser i marginaliserende 

såvel som overskridende retninger. 

Holzkamps begreb om medlæring (Holzkamp, 2013b) bliver relevant i denne 

sammenhæng i forhold til at præcisere, at læring, der ikke – som den intenderede, 

afgrænsede læring – er tilsigtet og planlagt også foregår i kraft af de unges deltagelse i 

samfundsmæssige praksisser både i og uden for skolen.  Medlæring er således de 

former for læring, der mere eller mindre utilsigtet finder sted som følge af en aktivitet, 

der ikke har læring som sit primære formål (Dreier, 1999). Det analytiske perspektiv 

rettes hermed mod at forstå de betydningsfulde læreprocesser, der også udspiller sig i 

(og uden for) skolens praksis, og som ikke blot er orienteret mod samfundsmæssigt 

determinerede uddannelsesmål, men er knyttet til det at blive til som menneske i 

verden (Lave, 1999). Begrebet om medlæring udgør følgelig en implicit del af 

afhandlingens (meta)teoretiske optik i relation til at undersøge, hvordan Fryshusets 

måde at arrangere skole på skaber særlige betingelser for deltagelse og tilblivelse, og 

hvordan de unge igennem deres forskellige måder at deltage i og reproducere disse 

betingelser bevæger sig og bevæges i såvel overskridende som marginaliserende 

retninger.  

Læring og tilblivelse 

I forlængelse af ovenstående præsentation af den læringsforståelse, som afhandlingen 

trækker på, beskæftiger dette afsnit sig med sondringen mellem læring og tilblivelse, 

der med afhandlingens social praksisteoretiske ramme snarere end at udgøre klart 

afgrænsede fænomener betragtes som sammenvævede og gensidigt relaterende 

processer. I flere poststrukturalistiske studier, der beskæftiger sig med læring og/eller 

subjektivering/tilblivelse, findes en lignende sondring, men som Juelskjær & Plauborg 

(2013: 274) påpeger, hersker der her en tendens til at forbinde læring med viden og 

subjektivering med, hvordan vi bliver til som subjekter i tilværelsen. Med indeværende 

afhandlings brede (med)læringsbegreb, der som nævnt ovenfor relaterer sig til 



72  

subjektets (ændrede) kropslige deltagelse i sociale praksisser og forstås som kollektive, 

såvel overskridende som begrænsende og potentielt marginaliserende processer, giver 

denne skelnen ikke mening, idet læring betragtes som en uadskillelig del af det at blive 

til som menneske (Mørck, 2006: 271).  

Når jeg i afhandlingens artikel 2 (kapitel 7) analyserer skaterdrengenes 

tilblivelsesprocesser i krydsfeltet mellem skole og skateboarding og således eksplicit 

retter det analytiske perspektiv mod tilblivelse, er det for at tydeliggøre, hvordan det 

at blive til som elev og ung i Fryshuset er en kontinuerlig og kompleks proces, der med 

inspiration fra Deleuze handler om at ’blive forskellig fra sig selv’ (Deleuze i Davies, 

2009b). Pointen er, at denne forandringsproces også rummer kontinuitet, således at 

subjektet bliver forskelligt fra sig selv på nogle områder og forbliver den samme på 

andre. Ontologisk er denne forståelse i tråd med afhandlingens anti-essentialistiske 

tilgang, hvormed subjektets processuelle tilbliven fremhæves. Davies (2009b: 20) 

skriver: 

“This conception of differenciation does not seek to fix subjects or objects in 

place, or tie them to static, individualistic, or binary identities, but opens up a 

space where creative energies are mobilized through ongoing relations within 

the spaces that are generated. Within the space of becoming, new ways of being 

and thinking are generated.” 

Med denne forståelse af tilblivelse bliver det muligt at analysere, dels hvordan de unge 

i Fryshusets grundskole i kraft af deres deltagelse i og på tværs af forskellige 

fællesskaber bliver til på nye måder, og dels hvordan, disse fællesskaber bidrager til at 

skabe forskellige ’spaces’, hvori forskellige betingelser (muligheder og begrænsninger) 

for tilblivelse er til stede. Som analyserne i artikel 3 (kapitel 8) eksempelvis peger på, 

udgør skaterfællesskabet i Fryshuset et særligt og (i kraft af skateparken) 

materielt/fysisk understøttet (muligheds-)rum, der ved at udgøre en (som 

udgangspunkt) legitim del af det samlede skoleliv skaber nye tilblivelsesmuligheder for 

Victor, der i modsætning til tidligere (før han startede i Fryshusets grundskole) føler sig 

som en ny person – én der er en del af et fællesskab. Analyserne peger imidlertid også 
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på, hvordan der til det at blive til som skater i en skolesammenhæng knytter sig 

samfundsmæssigt og kulturelt forankrede (praksis)logikker, der kan have 

stigmatiserende eller marginaliserede effekter i relation til drengenes 

tilblivelsesmuligheder i fremtidige uddannelsessammenhænge, når de forlader 

Fryshusets grundskole (se artikel 3, kapitel 8).  

I min anvendelse af begrebet er tilblivelse således en kompleks og kontinuerlig 

proces, der til forskel fra poststrukturalistiske forståelser (hvor tilblivelse primært 

benævnes subjektivering)32, der overvejende fokuserer på materielle og diskursive 

tilblivelsesprocesser, i højere grad knytter sig til deltagelse i forskellige praksisser og 

fællesskaber og i relation til såvel samfundsmæssige som lokale diskursive, 

kontekstuelle og fysiske betingelser (Mørck, 2006; Mørck & Nissen, 2001) – og dermed 

også til de unge i Fryshusets (med)læring i og på tværs af forskellige 

handlesammenhænge i og uden for skolen.   Med tilføjelsen ’fysisk’ mener jeg såvel de 

kropslige som rumlige og materielle betingelser, der ligeledes er til stede og får 

betydning i de unges skole- og hverdagsliv. 

Passion og (dis)engagement 

I indeværende afhandling indgår passion og engagement som to centrale såvel 

empiriske som analytiske begreber og opmærksomheder. Som beskrevet i kapitel 2 og 

i artikel 1 (kapitel 6), er passion det ideologiske, pædagogiske og organisatoriske 

omdrejningspunkt i Fryshuset (i både organisation og skole) og er således med til at 

forme de strukturer og betingelser, der skaber muligheder og begrænsninger for de 

unges deltagelse og bidrager til at bevæge dem i marginaliserende såvel som 

overskridende retninger. Begrebet passion henviser helt konkret til de fem forskellige 

aktiviteter, der i Fryshuset (og således også i denne afhandling) samlet betegnes som 

elevernes ’passioner’. Samtidig anvendes passionsbegrebet i relation til det ’at være 

passioneret’ (knyttet til kropslige, følelsesmæssige aspekter, se artikel 1 og 3, kapitel 6 

og 8) eller til ’at have en passion’, der som beskrevet ligger indlejret i Fryshusets 

værdigrundlag.  

                                                      
32

 Ifølge Foucault (se fx Foucault, 1975/2002), er subjektivering en dobbeltsidet og magtpræget proces, 
hvori subjektet er underlagt overordnede diskurser og samtidig bliver til igennem anvendelsen af disse.   
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Eksisterende forskning om passion i uddannelsessammenhænge (se fx Fredricks, 

Alfeld & Eckles, 2010; Vallerand et al.,2003) beskriver, jf. kapitel 3, passion som en 

oplevelse, der knytter sig til det at være opslugt af eller være i flow i forbindelse med 

deltagelse i en given aktivitet, der får personen til at glemme tid og sted og som kan 

gøre det svært at rette fokus mod og engagere sig i en ny aktivitet efterfølgende 

(Vallerand et al., 2003). Som berørt i kapitel 3, trækker de fleste kvantitative studier af 

passion i relation til uddannelse på denne definition, imens de kvalitative studier 

varierer mere i definitionen og knytter passion til eksempelvis til det at identificere sig 

med og dedikere sig til en aktivitet, som vi fx ser Simon og Victor gøre det i artikel 3 

(kapitel 8) i forhold til skateboarding og Amanda i artikel 1 (kapitel 6) i relation til 

dansen.  

I modsætning til flere studier af passion i uddannelsessammenhænge 

(Bonneville-Roussy et al., 2013; Vallerand et al., 2003) er ambitionen med 

indeværende afhandling ikke at undersøge eller måle graden af de unges passion. I 

overensstemmelse med afhandlingens praksisforskningsdesign og social 

praksisteoretiske afsæt har jeg derimod været optaget af at forstå og undersøge 

elevernes perspektiver på og forståelser af passion i en praksis, hvor passion som 

udgangspunkt er sanktioneret som noget positivt, og hvor der i selve måden at tænke 

og arrangere skole på ligger forventninger om særlige deltagelsesmåder indlejret. 

Forventninger som mødes med subjektive hensyn, der igen er forankret i kropslig 

deltagelse. Hvad vil det for de unge sige at være passioneret for ’noget’, og hvordan 

kommer denne passion til udtryk, hvordan (re)produceres og ændres den blandt 

deltagere i Fryshuset? I forlængelse heraf har jeg endvidere været optaget af at 

undersøge, hvordan og på hvilke måder passion kan relateres til de unges 

(dis)engagement i og på tværs af forskellige handlesammenhænge i Fryshuset (se 

artikel 1, kapitel 6). I ovennævnte forskning forstås passion som et udtryk for en stærk 

følelse i den enkelte person, der har betydning for, hvor meget vi engagerer os i en 

aktivitet. Analyserne i eksempelvis artikel 1, hvor jeg, som bekskrevet i kapitel 1, 

diskuterer passion som katalysator for engagement og inklusion, viser imidlertid, at 

engagement i en aktivitet ikke nødvendigvis er forbundet med det at være passioneret 
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omkring denne, men for flere af de unge i Fryshuset i højere grad handler om at skabe 

og vedligeholde sociale relationer og tage (et vist) hensyn og leve op til forventninger 

om ’passioneret deltagelse’. 

I afhandlingens artikel 4 (kapitel 9), der analyserer og diskuterer forhandlinger af 

og dilemmaer i relation til elevengagement, introduceres begrebet (dis)engagement. 

Begrebet hjælper mig til at få øje på, hvordan engagement og disengagement i stedet 

for at udgøre hinandens modsætninger kan forstås som sammenvævede og situerede 

sociale processer, der bliver til, forhandles og ændres gennem sociale dynamikker i de 

unges skole- og hverdagsliv. Dette blik på elevengagement, hvor sociale og relationelle 

dimensioner fremhæves, udfordrer de mere individuelle og dualistiske forståelser, 

hvori engagement begrebsliggøres som en funktion i individet, som den enkelte 

besidder eller ej (se fx review af feltet af Fredrick, Blumenfeld & Paris, 2004). Begrebet 

(dis)engagement udvikles i og med analyserne i artikel 4, hvormed det analytiske 

perspektiv rettes mod at forstå, hvordan disengagement i ’noget’ kan være udtryk for 

engagement i ’noget andet’. Analyserne peger i denne sammenhæng på, at det der 

gennem skolens hegemoniske strukturer genkendes som disengagement, fx når en lille 

gruppe skaterdrenge i stedet for at tilpasse sig lærerens dagsorden er optagede af at 

kigge på skater-videoer på YouTube, ikke er et udtryk for decideret skolemodstand 

eller mangel på engagement, som dominerende forståelser af engagement ville 

implicere. Snarere er det et spørgsmål om konfliktende engagementer, der udfolder sig 

i og på tværs af de unges hverdagsliv i og uden for skolen, hvortil de unge attribuerer 

forskellige betydninger (dette udfoldes i artikel 4, kapitel 9).   
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Kapitel 5: Metodologi og design 

Indeværende kapitel præsenterer og diskuterer de væsentligste metodologiske 

overvejelser, forhandlinger og valg, som har karakteriseret produktionen af det 

empiriske materiale til indeværende afhandling: Hvorfor tog jeg de valg, jeg gjorde, og 

hvilke implikationer har de haft undervejs for projektets design, forskningsspørgsmål, 

vidensproduktion, analytiske greb og ikke mindst min egen deltagelse som forsker.  

Kapitlets formål er desuden at udfolde den overordnede sammenhæng mellem 

afhandlingens teori og metode.  

Den amerikanske antropolog George E. Marcus (2009: 3) pointerer, at et 

vellykket feltarbejde ikke blot er et resultat af særlige metodologiske færdigheder eller 

handler om at anvende bestemte teknikker – det er et spørgsmål om at deltage i det, 

han kalder ’a culture of craftmanship’. Håndværket i det etnografiske feltarbejde, 

påpeger Marcus, bør udvikles og beskrives kontinuerligt af og iblandt forskere i takt 

med, at samfundet forandres, og han understreger i denne sammenhæng vigtigheden 

af, at forskerens handlinger/gøren og laden i det kvalitative arbejde artikuleres og 

sættes i forgrunden. Kvale og Brinkmann (2009) anvender begrebet transparens til at 

fremføre en lignende pointe og samtidig pege på, at det er et af de fundamentale 

kvalitetskriterier inden for kvalitativ forskning. Som Gunnemark (2011) pointerer, 

bliver det empiriske arbejdes møjsommelige, snoede veje sjældent beskrevet i 

videnskabelige rapporter, idet fokus overvejende er på resultater. Omend det sjældent 

er tilfældet, fremstår mange forskningsprojekter følgelig meget ’lige til’, og 

metodologiske processer og (gen)overvejelser efterlades som en form for ’tavs 

videnskab’. Tanggaard (2013) understreger ligeledes, hvordan kvalitativ forskning i de 

færreste tilfælde følger en prædetermineret plan og udfolder sig præcis som forventet, 

og hun argumenterer for, at metodebeskrivelser således altid udgør en retrospektiv og 

efterfølgende rationalisering af, hvordan det empiriske materiale blev skabt.  

Formålet med dette kapitel er således at belyse indeværende afhandlings 

metodologiske krumspring og overordnede metodologiske tilgang, herunder 

refleksioner før og undervejs i empiriproduktionen samt i det analytiske arbejde med 
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empirien. Med begrebet ’krumspring’ understreges processernes ikke-lineære forløb, 

der til trods for den konstruerede rækkefølge i de følgende afsnit, snarere anskues som 

iterative bevægelser. Bevægelser, der går frem og tilbage og på tværs af 

empiriproduktion og analyse, mellem hypoteser og nye erkendelser og mellem 

teoretiske og praksisnære opmærksomheder, der imidlertid ikke skal forstås som 

adskilte enheder i en dikotomisk relation, men derimod som sammenvævede og 

gensidigt afhængige processer.  

Følgende præsenteres afhandlingens forskningsdesign. 

Forskningsdesign 

Ifølge den amerikanske antropolog James P. Spradley (1980), hersker der inden for 

etnografisk forskning en tendens til, at forskningsdesigns følger et cyklisk snarere end 

et lineært mønster, hvorfor etnografiske designs i højere grad er fleksible og, som 

tidligere berørt, udvikler sig iterativt i og med forskerens bevægelser mellem feltet og 

analysen. Det er processer, hvori nye spørgsmål, der fordrer metodologiske 

(gen)overvejelser, bliver rejst. I forlængelse af heraf, foreslår Tanggaard (2013), at 

forskere lader sig ’bevæge’ af det empiriske felt, i stedet for at følge metodebøgerne 

og forsøge at håndhæve den kvalitative forsknings metodologiske love: 

“…predictive methods cannot be found in researchers’ studies of human and 

social affairs which are what most qualitative researchers are up to. The rules 

of research, often formulated in many research-guide books, are good to know, 

especially for the novice researcher, but they are not identical with the 

concrete, realized research” (p. 410). 

I denne sammenhæng og med reference til Kousholt (2012) kan tilgangen til mit 

arbejde med at udvikle afhandlingens forskningsdesign siges at være såvel eksplorativ 

som fleksibel. Det oprindelige design, der blev udformet efter et kort, introducerende 

besøg i Fryshuset, sigtede efter at involvere to skoler, hhv. grundskolen (7.-9. klasse) i 

Fryshuset Stockholm og en dansk skole uden for Aarhus, ligeledes udskoling. Den 

danske skole, der som Fryshuset har en meget mangfoldig elevgruppe i forhold til bl.a. 

etnicitet, socioøkonomisk baggrund og fagligt niveau, arbejdede på daværende 
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tidspunkt i det tidlige forår 2014 med at skabe nye, mere kreative læringsrum for de 

unge i udskolingen, bl.a. ved at inddrage de unges interesser for eksempelvis musik. 

Min intention var, at Fryshuset som omdrejningspunkt for min forskningsmæssige 

interesse og nysgerrighed og som en mulig kilde til inspiration for danske skoler skulle 

udgøre mit primære genstandsfelt. Den danske skole skulle følgelig fungere som den 

lokale skolepraksis, i hvilken mine analyser fra Fryshuset skulle reflekteres, diskuteres 

og rekontekstualiseres i samarbejde med lærere og elever.  Pga. folkeskolereformen 

viste det sig imidlertid at være en større udfordring end forventet at opbygge et 

samarbejde med den danske skole, da den pædagogiske leder ikke ønskede at pådutte 

sine lærere yderligere opgaver og skabe mere uro i allerede rørte vande. Jeg 

besluttede derfor at udskyde involveringen af en dansk skole for en periode og 

fokusere udelukkende på Fryshuset. Mødet med den mangfoldighed af perspektiver, 

praksisideologier, dilemmaer og mulighedsrum, der kendetegner Fryshusets 

grundskole, og som analytisk bearbejdes i afhandlingens artikler, rejste nye spørgsmål, 

der fik mig til at revidere det oprindelige design. Jeg blev nysgerrig efter at undersøge 

og komme til forståelse med, hvad det vil sige at blive til som elev og ung i en praksis, 

der på én gang fremstår kompleks og modsætningsfuld i krydsfeltet mellem skole og 

fritid og samtidig danner rammerne for fællesskaber, der synes at bevæge de unge i 

overskridende retninger. Følgelig valgte jeg at ændre afhandlingens oprindelige 

forskningsdesign, således at Fryshuset alene udgør afhandlingens empiriske 

omdrejningspunkt, der imidlertid kan relateres og diskuteres i forhold til dansk 

udskolingspraksis.  I arbejdet med nærværende afhandling har jeg efterstræbt at møde 

praksis med en (teoretisk informeret) åbenhed og nysgerrighed, som har gjort det 

muligt at udfordre og forandre designet, herunder den overordnede 

problemformulering og de dertil knyttede forskningsspørgsmål (jf. kapitel 1).  

I det oprindelige design med to skoler var jeg optaget af at undersøge, hvordan 

begge skoler håndterede udfordringer med elevfravær gennem særlige organiseringer 

af udskolingspraksis – Fryshuset med udgangspunkt i de unges passioner og den 

danske skole, som på daværende tidspunkt var i gang med at arrangere nye former for 

læringsrum med henblik på at fastholde elever med højt fravær. Efterhånden som jeg 
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fik indblik i Fryshusets praksis, og den danske skole ikke længere var inde i billedet, 

blev jeg imidlertid mere optaget af at komme til forståelse med de unges ændrede 

deltagelse og (dis)engagement, når de bevægede sig i og på tværs af forskellige 

handlesammenhænge i Fryshuset. Elevfravær var desuden ikke en problemstilling, der 

manifesterede sig eller blev fremhævet som en særlig udfordring i Fryshusets praksis. 

At skabe og fremme engageret deltagelse særligt i de akademiske fag syntes i langt 

højere grad at optage og udfordre især lærerne (se artikel 3, kapitel 8), ligesom 

eleverne selv var opmærksomme på, at deres deltagelse og engagement ofte var 

anderledes i passionerne end i de andre, mere boglige fag (se fx artikel 1, kapitel 6). 

Med henblik på at balancere min forskningsinteresse og orientere min undersøgelse 

mod ’noget’, der ikke blot interesserede mig som forsker, men som forskellige 

deltagere i Fryshuset også var (mere eller mindre) optagede af, besluttede jeg følgelig 

at skubbe fravær som genstandsfelt lidt i baggrunden af mit projekt og i stedet – 

efterhånden som projektet udviklede sig – sætte elevernes læring, (dis)engagement og 

tilblivelsesprocesser i forgrunden, som beskrevet i præsentationen af de fire artikler i 

kapitel 1.    

Oversigt over empiri 

Nedenstående skema giver et overblik over min samlede empiri og illustrerer således, 

hvordan jeg i løbet af mine tre besøg i Fryshuset er ’gået rundt om’ ikke bare elevernes 

men også skolelederens, læreres og andre praktikeres perspektiver gennem 

interviews, deltagende observationer, deep hanging out33 og uformelle samtaler samt 

gennem læsning af forskellige dokumenter.  

 

Første besøg (1 uge i maj 2014) Dokumentationsform 

Interview med skoleleder Diktafon og feltnoter 

Deltagende observationer i 

undervisningen på tværs af klassetrin 

(primært 8. og 9. klasse) 

Feltnoter 

                                                      
33

 Senere i dette kapitel diskuterer jeg forskelle og ligheder mellem deep hanging out og deltagende 
observationer. 
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Deltagende observationer i 

skaterpassionen 

Feltnoter 

Deltagende observationer i 

dansepassionen  

feltnoter 

Deltagende observationer i 

musikpassionen 

Feltnoter 

Deltagende observationer i 

basketpassionen 

Feltnoter 

Deltagende observationer i kunst & 

håndværks-passionen 

Feltnoter 

Deep hanging out i Fryshusets 

fællesarealer 

Feltnoter 

Uformelle samtaler med elever, lærere og 

andet personale i Fryshuset 

Feltnoter 

Andet besøg (3 uger i oktober 2014)  

Deltagende observationer på tværs af tre 

9. klasser (som var 8. klasse under mit 

første besøg) 

Feltnoter 

Deltagende observationer i 

skaterpassionen 

Feltnoter  

Deltagende observationer i 

dansepassionen 

Feltnoter 

Deep hanging out i Fryshusets 

fællesarealer 

Feltnoter 

Semi-strukturerede interview med 11 

elever fra tre 9. klasser (individuelle og 

små grupper) 

Diktafon og feltnoter 

Semi-strukturerede interview med fire 

lærere (matematik, svensk/samfundsfag, 

skater-passionen og danse-passionen) 

Diktafon og feltnoter 
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Uformelle samtaler med elever, lærere og 

andet personale i Fryshuset 

Feltnoter 

Tredje besøg (5 uger i feb./marts 2015)  

Deltagende observationer på tværs af de 

samme tre 9. klasser samt deep hanging 

out og uformelle samtaler med elever, 

lærere og andet personale i Fryshuset 

Feltnoter 

Andet: 

Læsning af diverse dokumenter 

(heriblandt Fryshusets årsrapporter) 

Feltnoter  

 

I det følgende afsnit vil jeg bevæge mig tættere på afhandlingens metodologiske 

udgangspunkt – den kritisk psykologiske praksisforskning.  

Praksisforskning 

I tråd med afhandlingens teoretiske ramme, som blev præsenteret i kapitel 4, udgør 

dansk/tysk kritisk psykologisk praksisforskning det overordnede metodologiske afsæt 

for min undersøgelse (Dreier, 2008c; Holzkamp, 1983; 1998; Højholt & Kousholt, 2011; 

Kousholt, 2006; Mørck, 2003, 2006; Mørck & Nissen, 2005; Nissen, 2000a). Udsprunget 

af et opgør med et positivistisk forskningsparadigme (Juul Jensen, 1986), rummer 

praksisforskning en forståelse af forskning som et samarbejde mellem forskere og (de 

andre) deltagere i den pågældende praksis, der undersøges, hvormed forskningen 

organiseres som et såkaldt joint-venture (Mørck, 1995: 40; Nissen, 1995: 13). 

Praksisforskning må således, ifølge Højholt (2005: 23), betegnes som måder at forstå 

og organisere forskning på, mere end der er tale om en egentlig metode. Intentionen 

er, at både forsker(e) og deltagere (i mit tilfælde elever, lærere, skoleleder og andre 

ansatte i Fryshuset) hver især bidrager med viden og erfaringer fra deres individuelle 

perspektiver. Forskningen betragtes i denne sammenhæng som en praksis i sig selv 

(Nissen, 1995). Denne måde at organisere forskningen på muliggør studier af praksis, i 

hvilke dikotomien mellem teoretisk stringens og praksisrelevans forsøges overskredet 

(Mørck & Nissen, 2005: 130; Højholt, 2005: 24), og hvori formålet med 
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praksisforskning er dobbelt: På den ene side efterstræbes udvikling af teoretiske 

perspektiver gennem deltagelse i praksis, og på den anden side er udvikling af den 

pågældende praksis i fokus (Mørck, 1995: 40). Morin (2009) peger dog på, at 

praksisforskning ikke nødvendigvis skal udmønte sig i konkrete handlingsstrategier for 

praksis, men at praksisudvikling også kan ske i kraft af fælles refleksioner mellem 

praktikere og forskere, der kan bidrage til at skabe forandring og nye 

handlemuligheder. Forskellige aspekter af praksisrelevans diskuteres sidst i kapitlet.  

I en kritisk psykologisk forståelsesramme implicerer praksisforskning en 

forståelse af viden som en del af social praksis, dvs. at viden produceres i samspillet 

mellem deltagere i praksis og knyttes til deres handlinger heri (Juul Jensen, 1986). Som 

Højholt (2005: 25) pointerer, udspringer viden og forståelse af, hvad vi som mennesker 

gør i konkrete sammenhænge. Implicit i denne begrebsliggørelse af viden ligger en 

kritik af positivistiske forskningstraditioner, hvori viden dekontekstualiseres fra praksis, 

og hvor personer, som er involveret i forskningen, gøres til objekter i stedet for at 

deltage som subjekter i en dialektisk relation med forskeren (Dreier, 2002).  Holzkamp 

(2005, 2013a) beskriver kritisk psykologi som en subjektvidenskab, der har individets 

livssituation som sit primære genstandsfelt, og i studiet af denne bliver individets 

førstepersonsperspektiv afgørende. Med henblik på at undgå den mulige objektivering 

af individet, der ligger implicit i en videnskab om subjektet, manifesterer kritisk 

psykologi sig som en videnskab om verden, i hvilken subjektet eksisterer, dvs. den 

verden som er tilgængelig fra forskellige førstepersonsperspektiver (Nissen, 2002: 68). 

Begrebet førstepersonsperspektiv er således et udtryk for den kritiske psykologis 

videnskabelige stræben efter at forstå individers livssituationer indefra.  

Inden for en kritisk psykologisk forståelsesramme betragtes perspektiver som 

situerede, og konteksterne, som de unge deltager i, samt perspektiver fra andre 

deltagere i praksis udgør derfor betingelser for de unges tilblivelse, deltagelse og 

handling. De er således også genstand for analyse. Som Kousholt peger på (Kousholt, 

2006), implicerer et førstepersonsperspektiv mere end en fænomenologisk analyse af 

en persons oplevelser. Det forudsætter, at man bevæger sig ’rundt om’ perspektivet og 

undersøger, hvad personer gør i hvilke handlesammenhænge og hvilke betingelser 
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forstået som muligheder og begrænsninger, der stiller sig for dem. At ’gå rundt om’ 

perspektivet eller nærmere perspektiverne refereres i kritisk psykologi til som 

decentreret analyse (Dreier, 2008c) og baserer sig på den antagelse at betingelserne i 

personers liv netop manifesterer sig i og på tværs af kontekster. Det har i min 

afhandling været et spørgsmål om at følge de unge i og på tværs af bl.a. klasserummet, 

spisesalen, skateparken, dansesalen og forskellige fællesarealer og dermed inddrage 

deres og forskellige voksnes, heriblandt læreres og skoleleders, perspektiver på 

hverdagslivet, som det udfolder sig i og på tværs af handlesammenhænge i og uden for 

skolen. Med inspiration fra praksisforskningen har bestræbelsen været at involvere de 

unge som kompetente, deltagende subjekter og medforskere, dvs. som mere og andet 

end blot informanter, og i fællesskab søge at komme til forståelse med, hvad det vil 

sige at blive til som elev og ung i Fryshuset. Med udgangspunkt i de unges 

førstepersonsperspektiver på deres hverdags- og skoleliv er hensigten med 

afhandlingens analyser således at producere viden om, hvordan de unge håndterer de 

muligheder og begrænsninger for tilblivelse og deltagelse, som de møder, når de 

bevæger sig i og på tværs af handlesammenhænge i og uden for Fryshusets 

grundskole. Hvad er der på spil for de unge (og deres lærere), når de forsøger at 

navigere i ofte modsætningsfulde krav og forventninger i skolen, og hvordan 

forhandler de deres positioner, deltagelse og handlemuligheder heri? 

I en stor del af den praksisforskning, der er foregået i Danmark (se bl.a. Dreier, 

1999; Højholt, 1993; Højholt & Kousholt, 2011; Kousholt, 2005, 2011; Mørck, 2003, 

2006), er de empiriske studier foretaget i og på tværs af hverdagslivet sociale 

kontekster, fx skole eller daginstitutioner og hjemmet eller, som i Mørcks studier af 

unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund (Mørck, 2003), i og på tværs af forskellige 

kontekster i det københavnske gadeplansarbejdermiljø. Dreier (1999) pointerer i 

denne sammenhæng at med henblik på at forstå, hvordan personer deltager og 

handler i én kontekst, er det nødvendigt at studere deres perspektiver på tværs af flere 

forskellige kontekster, fx på tværs af terapisessioner og klienternes hverdagsliv med 

familie og arbejde, som han gør i sine studier. Et ideal, der ligeledes synes at være 

gældende bl.a. hos Lave (2011). Jeg valgte imidlertid ikke at følge de unges hverdagsliv 



84  

i hjemmet, som eksempelvis Kousholt (2006) gør i sine studier af familieliv fra 

børneperspektiv, hvilket var en såvel etisk som pragmatisk beslutning. Eftersom 

størstedelen af de unge brugte meget af deres fritid efter skole og i weekenderne på at 

lave sport, skate eller bare hænge ud i Fryshuset, udgjorde Fryshuset mere end én 

social kontekst i deres liv, som jeg nemt kunne følge. Derudover oplevede jeg, hvordan 

flere af de unge pga. konfliktuelle, utrygge eller stressende forhold i familien havde 

svært ved at forlade Fryshuset for at tage hjem og holde weekend eller ferie. For nogle 

af disse unge repræsenterede Fryshuset således ikke bare skole og fritid, men også et 

andet og ofte mindre konfliktfyldt alternativ til det, der ventede derhjemme. At 

invitere mig selv hjem til unge, der ikke selv havde lyst til at være der, ville stride imod 

det, jeg forstår som god, etisk forskningspraksis, og desuden kræve mere tid, end jeg 

havde tilgængelig i de perioder, jeg besøgte Fryshuset (se empirioversigt ovenfor) - 

dels i forhold til at opbygge den nødvendige gensidige tillid til både de unge og deres 

forældre og dels for overhovedet at få adgang.  

Man kan i denne sammenhæng også rejse spørgsmålet, om det at følge elever 

med hjem til deres familier nødvendigvis er et afgørende videnskabeligt ideal i forhold 

til at producere viden om elevers hverdagsliv i og uden for skolen? Som Rie Thomsen 

(2009) påpeger, implicerer det at bevæge sig i og på tværs af og få indblik i de 

forskellige sociale kontekster, personer deltager i, ikke nødvendigvis forskerens 

konkrete deltagelse heri, men kan ske ved eksempelvis at stille spørgsmål hertil. Som 

det fremgår af elev-interviewguiden (se bilag 1), er spørgsmål om de unges familier 

imidlertid ikke eksplicit formuleret heri, da jeg i udformningen af spørgsmålene (inden 

mit andet besøg i Fryshuset i efteråret 2014) ønskede at koncentrere og afgrænse 

mine spørgsmål til Fryshusets forskellige kontekster og overgangen hertil fra tidligere 

skoler. Familien og hjemmet viste sig dog at være et tema, som i flere interviews og 

ligeledes i mere uformelle samtaler blev bragt op, dels fordi flere af de unge havde 

valgt Fryshuset, fordi ældre søskende gik på gymnasiet eller var kommet i huset 

igennem længere tid, og dels i relation til hvorvidt familien blev betragtet som et 

’sted’, hvor det var muligt at få hjælp og støtte til eksempelvis lektier. I denne 

sammenhæng peger en af eleverne i et gruppeinterview på, at der er ”mange elever, 
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som ikke kan få hjælp af deres forældre derhjemme” (Ida i gruppeinterview, 2014), og 

som derfor er afhængige af at kunne lave større opgaver og afleveringer, imens de er i 

skole. I samme interview fortæller en af de andre elever, Linda, hvordan det er svært 

at få hverdagen til at hænge sammen, når voksne på tværs af skole og hjem stiller krav, 

der ikke matcher, hvad der er på spil i de unges liv her og nu: 

 

 ”Jeg føler, at alle voksne omkring én vil, at man skal begynde at tænke på sin 

fremtid og hvad man vil være, når man bliver stor. Og jeg ved ikke engang, hvad 

jeg skal tage på af tøj om morgenen, og så vil de have, at jeg beslutte mig for, 

hvad jeg vil. Jeg føler, det er meget stressende. Man vil gerne have gode 

karakterer, men efter en lang skoledag er det ikke altid, at man orker at sidde 

hjemme og lave lektier, så man kan forbedre sig” (Linda i gruppeinterview, 2014). 

 

Ovenstående citater illustrerer, hvordan familie, hjem og skole påvirker hinanden 

indbyrdes og sætter betingelser for, hvordan de unge skal navigere i og på tværs af 

deres samlede hverdagsliv. Netop fordi familie, hjem og skole rækker ind i hinanden på 

forskellige måder, og hver især har betydning for de unges daglige livsførelse, er 

familien og hjemmet også ’til stede’, når de unge er i Fryshuset (og andre steder) og 

derfor også tilgængelige for mig som forsker i et vist omfang.   

I tråd med den type praksisforskning, som jeg er inspireret af, har sigtet med mit 

empiriske arbejde i Fryshuset ikke været at producere en abstrakt og generaliserbar 

viden, men i højere grad at gennemføre et studie, der er relevant for, jf. det tidligere 

nævnte relevanskriterium, og kan gøre sig gældende i den pågældende praksis og 

lignende praksisser, jf. Irene Højlunds begreb om ’gældighed’ (Højlund, 2006), hvori de 

samme (eller lignende) samfundsmæssige og politiske betingelser (jf. kapitel 2) antages 

at være til stede (Mørck & Nissen, 2005: 133). I modsætning til videnskabelige idealer 

inden for det positivistiske paradigme, efterstræber kritisk psykologisk praksisforskning 

en form for almengørelse, der tager udgangspunkt i cases, – eller enkelttilfælde 

(Holzkamp, 2005) – hvori almene og specifikke forskelle og ligheder ved mulighedsrum 

i praksis analyseres (Jartoft, 1996). Et enkelt casestudie kan i denne optik fungere som 
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en form for prototype (Mørck & Nissen, 2005), der kan give indsigt i muligheder, 

begrænsninger og dilemmaer, som vil vække resonans i lignende praksisser. I 

indeværende afhandling betragtes mine analyser af Fryshusets grundskole som en 

sådan prototype. De anvendte empiriske eksempler repræsenterer et bestemt stykke 

virkelighed, som fungerer som en model for nogle almene forhold (Ibid.: 136), der kan 

rekontekstualiseres, diskuteres og nuanceres i relation til andre skoler, 

(uddannelses)institutioner og forskningsprojekter. Den eller dem, der 

rekontekstualiserer – eksempelvis aktører i svenske og danske 

uddannelsessammenhænge - kan således diskutere forskelle og ligheder i almene og 

specifikke forhold i relation til muligheder og dilemmaer i praksis. Pointen er, at 

almengørelse sker kollektivt og forskudt og ikke er noget, forskeren gør alene gennem 

analyserne.  

I de følgende afsnit præsenteres og diskuteres de bevægelser, der 

karakteriserede min vej ind i Fryshusets praksisser og fik betydning for, hvordan mit 

design udviklede sig undervejs i forskningsprocessen, og hvilke spørgsmål, der blev 

relevante at stille i denne sammenhæng.  

Første adgang til feltet  

Som nævnt i kapitel 1, blev jeg i forbindelse med mit kandidatspeciale opmærksom på, 

hvordan produktionsskolens kollektive og mere praktiske tilgange til læring kan 

bidrage til at skabe nye muligheder for deltagelse for unge, der forbinder det at gå i 

skole med meningsløshed og med følelser af ikke at høre til eller kunne deltage i 

skolens faglige fællesskaber (Rasmussen, M.S. 2012, 2014a, 2014b). Unge, der 

potentielt er i fare for at falde igennem de voksende huller i uddannelsessystemets 

net. Jeg blev i denne sammenhæng interesseret i at finde og undersøge en (eller flere) 

skolepraksisser, der i sin tilgang til læring mindede om produktionsskolen i forhold til 

at opprioritere sociale, uformelle og kreative læreprocesser. Det var med baggrund i 

disse kriterier, at Fryshusets grundskole i første omgang fangede min opmærksomhed. 

I september 2013, dvs. et par måneder før jeg modtog mit stipendie til 

indeværende afhandling, besøgte jeg Fryshuset for første gang sammen med en 

gruppe danske praktikere, der på forskellig vis er engageret i unge, uddannelse, 
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forebyggelse af kriminalitet mm. Det officielle formål med besøget var at få indblik i 

Fryshuset som organisation, og i hvordan de arbejdede med de sociale projekter, 

heriblandt bande-exit-programmer, som Fryshuset danner ramme for. Besøget skulle 

også danne grundlag for med politikere fra Retsudvalget at diskutere en konkret 

rekontekstualisering af sådanne projekter ind i en dansk kontekst. Min primære 

interesse og grund til at deltage i besøget var imidlertid at få et dybere kendskab til 

Fryshusets praksisser på tværs af sociale projekter og uddannelse, da jeg ønskede at 

gøre mig konkrete, kropsliggjorte erfaringer, der kunne inspirere og kvalificere 

udformningen af mit forskningsdesign. Samtidig var det min intention at få skabt den 

første kontakt til skolen og vise min interesse for et muligt fremtidigt samarbejde. Da 

det ikke lykkedes mig at komme i tale med skolelederen i forbindelse med besøget, 

blev min umiddelbare ’gatekeeper’ og reference, da jeg senere kontaktede 

skolelederen på mail, én af de ansatte i organisationen, som jeg faldt i snak med og 

præsenterede mit projekt til. I mailen til skolelederen præsenterede jeg ligeledes mit 

projekt og foreslog, at jeg i første omgang kom på besøg og fortalte mere uddybende 

om projektet. Skolelederen viste imidlertid interesse med det samme, og vi aftalte, at 

jeg skulle komme i løbet af foråret 2014 og påbegynde det indledende empiriske 

arbejde34.  

I metodelitteraturen betegnes en såkaldt ’gatekeeper’ som en person, der skal 

give forskeren adgang til feltet (se fx Kristiansen & Krogstrup, 1999; Wiklund, 2011). I 

min anvendelse af begrebet, forstår jeg i denne sammenhæng ’gatekeeperen’ som én, 

der ved at skabe adgang til praksis åbner døre til en viden, som ikke er tilgængelig med 

mindre, man inviteres ’inden for’ i den fælles vidensproduktion. I mit empiriske 

arbejde i Fryshuset, oplevede jeg, hvordan der ikke blot var tale om en enkelt 

’gatekeeper’, hvormed adgang blev skabt én gang for alle. Derimod var der tale om 

flere forskellige ’gatekeepere’ – heriblandt flere af de unge, forskellige lærere og ikke 

mindst skolens skoleleder og den såkaldte ’klassmorfar’ – som i takt med, at min 

                                                      
34

 Adgangen til Fryshuset var imidlertid kun et lille skridt på vejen i forhold til at gennemføre mit projekt. 
At lave empirisk forskning i Sverige kræver tilladelse fra det svenske datatilsyn i (for mit vedkommende) 
Stockholm (EPN, 2017), hvilket viste sig at være en lang og kompleks proces, der krævede utrolig meget 
udførlig dokumentation. Jeg fik den endelige tilladelse et par dage før mit første af tre forskningsophold 
i Fryshusets grundskole i maj 2014 (se bilag 8). 
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relation til de forskellige deltagere i praksis gradvist blev mere og mere tillidsfuld, gav 

mig adgang til viden, der nuancerede min forståelse og rejste nye spørgsmål til praksis. 

Dette udfoldes senere i indeværende kapitel.  

Planlægning og involvering af medforskere 

Planlægningen af undersøgelsen, der ligger til grund for indeværende afhandling, var 

en proces, der i høj grad var af pragmatisk karakter. Eftersom mit udvalgte 

genstandsfelt fordrede, at jeg rejste til Stockholm for at gennemføre mine 

undersøgelser, tog forskningsprocessen både form efter, hvad jeg undervejs blev 

optaget af og måtte vide mere om for at komme til forståelse med praksis og efter, 

hvad der viste sig muligt i de tre perioder, jeg besøgte Fryshuset. Såvel betingelser i 

Fryshusets praksis, eksempelvis ferier og projektuger, som mine egne livs- og 

arbejdsbetingelser havde betydning for, hvornår det var relevant og muligt at besøge 

Fryshuset, og ikke mindst hvor længe jeg kunne blive ad gangen.  

Den geografiske distance mellem mit empiriske arbejde i Stockholm og de øvrige 

arbejdsopgaver på såvel DPU som læreruddannelsen fik betydning på flere niveauer. 

Da jeg ikke havde mulighed for blot at ’kigge forbi’ Fryshuset, når jeg sad tilbage i 

Danmark med spørgsmål og undren, var det et afgørende praksisforskningsaspekt at 

deltage så meget som muligt i de perioder, jeg var på besøg. Det betød også, at jeg 

dagligt, når skoledagen var slut, udformede udførlige feltnoter dels som et redskab til 

at indfange og fastholde indtryk, undren, samtaler mv. og dels som et redskab til 

refleksion og den videre planlægning og organisering af forskningsprocessen. Mine 

tidsafgrænsede besøg betød generelt, at jeg i overvejende grad måtte navigere efter 

det muliges kunst og således gribe de muligheder, der opstod i den tid, jeg havde til 

rådighed – også selvom det betød, at jeg måtte afvige en smule fra mit oprindelige 

design og revidere den rækkefølge, jeg havde forestillet mig, at de forskellige skridt i 

processen skulle tages i. Eksempelvis oplevede jeg flere gange, at jeg måtte foretage 

løbende (re)organiseringer af mine planer for de enkelte dage, når mine dagsordener 

kolliderede med og blev ’ramt’ af praksis i form af skemaændringer, lærer- og 

elevfravær, eller når jeg selv blev optaget af at forfølge noget fremfor for noget andet.  
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Et andet eksempel på løbende justeringer er udvælgelsen af medforskere, som 

jeg havde planlagt skulle foregå i løbet af den første uge af mit andet besøg i Fryshuset 

(tre uger i oktober 2014). Med baggrund i mit første besøg i Fryshuset, hvor jeg deltog 

med en åbenhed og nysgerrighed på tværs af klassetrin og foretog relativt 

ustrukturerede observationer i flere forskellige klasser og i alle fem passioner (dette 

udfoldes i afsnittet om undersøgelsesmetoder), havde jeg besluttet at afgrænse min 

undersøgelse til primært at fokusere på unge fra 9. klasse. Jeg var blevet nysgerrig på 

at forstå, hvad skiftet fra de unges tidligere skoler til Fryshuset havde haft af betydning 

for deres deltagelse i sociale og faglige sammenhænge og ønskede derfor at følge og 

interviewe nogle unge, der havde været længe nok i Fryshusets grundskole til at kunne 

få øje på og reflektere over eventuelle ændringer i denne sammenhæng. På et 

lærermøde den første dag introducerede jeg dette for lærerne og understregede, at 

det var vigtigt for mig, at de unge, der skulle interviewes, ikke blev bedt om det eller 

gjorde det imod egen vilje. Min ambition var at finde 10-12 unge, der syntes det ville 

være spændende at deltage mere aktivt i min forskning, så vi i fællesskab kunne 

undersøge og komme til forståelse med Fryshusets praksis og deres deltagelse heri.  

Jeg aftalte derfor med lærerne for 9. klasserne, at jeg skulle komme forbi de fire 9. 

klasser i løbet af dagen og fortælle lidt mere om mit projekt, og min forhåbning var da, 

at jeg i løbet i af ugen ville kunne lave aftaler med de unge, der selv meldte sig på 

banen. Jeg havde med vilje ikke udtænkt mig nogle bestemte unge, da de unges eget 

engagement og interesse for projektet er et afgørende aspekt i praksisforskningen med 

henblik på at involvere dem som medforskere. Det viste sig imidlertid at være en svær 

balance at fastholde denne ambition. Allerede midt i den første undervisningstime 

samme dag, bankede en af lærerne på døren til den 9. klasse, hvor jeg netop havde 

fortalt om mit projekt, og fortalte begejstret, at nu havde hun allerede fundet tre 

elever i sin klasse, der gerne ville interviewes – og at de stod klar uden for døren til at 

lave aftaler med mig. Selv om jeg endnu ikke havde haft mulighed for at tale med disse 

unge om, hvad jeg var optaget af, og hvorfor jeg var interesseret i deres perspektiv, 

greb jeg muligheden og deres umiddelbare interesse og lavede aftaler med dem med 

det samme. Dette var såvel en pragmatisk som en etisk beslutning. Jeg vidste endnu 
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ikke, hvad elevernes interesse i at deltage var begrundet i, om læreren havde fortalt 

om mit projekt, og de så efterfølgende havde meldt sig, eller om de blot var 

pligtopfyldende elever, der gerne ville hjælpe og behage forskeren fra Danmark – 

uanset hvad interviewet så måtte handle om. Til trods for disse usikkerheder ville det i 

mit perspektiv være uetisk at afvise de tre piger for at kunne leve op til de mere eller 

mindre abstrakte kriterier for udvælgelse af medforskere, som jeg havde formuleret i 

mit design.  Jeg vurderede ligeledes, at en afvisning potentielt ville gøre det meget 

svært at involvere nogen unge overhovedet. I afsnittet om etik og relevans senere i 

dette kapitel diskuterer jeg disse forhold yderligere. 

De resterende unge – i alt 11 unge fordelt på tre 9. klasser – som jeg 

interviewede, blev involveret på forskellige måder. I stedet for at udvælge én klasse, 

valgte jeg at gå på tværs af klasser, dels fordi de fem passioner er repræsenteret i hver 

klasse, således at der ikke findes eksempelvis en ren skaterklasse, og dels fordi jeg 

ønskede at følge de elever, der viste interesse for mit projekt, eller som jeg blev særligt 

optaget af undervejs i forskningsprocessen. Nogle elever viste umiddelbar interesse, da 

jeg fortalte om projektet i klasserne, andre henvendte sig på gangene, og et par af 

drengene blev overtalt af en kammerat til at deltage sammen i et gruppeinterview. 

Betydningen af de unges forskellige grunde til og interesser for at deltage i min 

forskning i relation til den viden, det blev muligt at producere, kommer jeg nærmere 

ind på i afsnittet om kvalitative interviews.  

Processerne med at involvere de unge i min forskning, blev således noget mere 

rodede, end jeg oprindeligt havde tænkt, hvilket er et udmærket eksempel på, hvordan 

mødet med praksis udfordrer rammerne i et forskningsdesign og fordrer fleksibilitet og 

villighed til at afvige egne dagsordener hos forskeren.  Som tidligere nævnt i dette 

kapitel og som led i at udforske de unges førstepersonsperspektiv deltog en række af 

lærerne ligeledes som medforskere, hvoraf fire blev interviewet hver for sig. Jeg valgte 

at spørge disse fire lærere (to kvinder og to mænd, hvoraf primært de tre indgår 

eksplicit i analyserne), dels fordi de underviste de klasser, jeg fulgte, og således 

tilbragte mange timer med eleverne ugentligt, og dels fordi de viste en særlig interesse 

for min forskning. Jeg ønskede desuden at interviewe nogle lærere, der oplevede og 
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deltog i Fryshusets praksis fra forskellige positioner, hvorfor jeg valgte at interviewe to 

faglærere (matematik og svensk/samfundsfag) og to passionslærere (skateboarding og 

dans).  

Medforskerbegrebet er udviklet inden for den kritisk psykologiske 

praksisforskning som et modbegreb til den objektgørelse, der finder sted i såvel 

humanistisk som samfundsvidenskabelig og medicinsk forskning (Forchhammer, 2001: 

31), og ligeledes som en kritisk kommentar til den samfundsmæssige tendens til 

individualisering (Osterkamp, 2000). Ifølge Højholt (1993) bliver en aktør i feltet 

medforsker, idet han eller hun forholder sig udforskende til sit eget liv og deler 

interessen i at udvikle det fælles genstandsfelt. Jeg anvender i indeværende afhandling 

en (mere) differentieret forståelse af medforskerbegrebet, der giver mulighed for at 

skelne mellem mere eller mindre aktivt deltagende medforskere i stedet for at anskue 

medforskerrollen som et enten/eller (Rasmussen, M.S. 2012). I denne optik betragtes 

flere af de unge, som ikke deltog i formelle interviews, eksempelvis skaterdrengen 

Simon, også som vigtige – om end mere perifert deltagende – medforskere, idet vores 

uformelle samtaler og disse unges (ændrede) deltagelse i og på tværs af forskellige 

handlesammenhænge i Fryshuset har bidraget til at nuancere min forståelse af, hvad 

det vil sige at blive til som elev og ung i Fryshuset (se fx artikel 3, kapitel 8).  

Følgende redegøres for de undersøgelsesmetoder omkring hvilke mit empiriske 

arbejde blev organiseret. 

Undersøgelsesmetoder  

Som beskrevet tidligere i dette kapitel forudsætter den type praksisforskning, som 

indeværende afhandling er inspireret af, ikke anvendelse af bestemte metoder, men 

betragtes i højere grad som en måde at organisere forskningen på. Meget dansk 

praksisforskning er imidlertid inspireret af antropologisk og etnografisk feltarbejde (se 

fx Højholt & Kousholt, 2005; Kousholt, 2006; Mørck, 2003; 2006; Lagermann, 2014), 

som har rødder i social praksisteori (Lave & Kvale, 1995), hvorfor deltagende 

observation anvendes af flere som en måde at bevæge sig ind i og få kendskab til et 

felt og dets aktører. I mit studie af de unge i Fryshusets grundskole udgjorde 

deltagende observation og såkaldt deep hanging out en gennemgående del af mit 
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empiriske arbejde. Det var et led i at komme til forståelse med og lære om Fryshusets 

praksisser og kvalificere såvel mine forskningsspørgsmål som mine interviewguides til 

både de unge og deres lærere. Følgende afsnit uddyber dette. 

Deltagende observationer 

Som metode har deltagende observation rødder i etnografisk feltarbejde (fx Spradley, 

1980), og har som formål at udvikle viden om de praksisser, der studeres (Højholt & 

Kousholt, 2012). I modsætning til interviewstudier, der overvejende har fokus på 

tanker og sproglige dimensioner af det sociale liv, vægter deltagende observationer 

personers kropslige og materielle deltagelse i bestemte, situerede kontekster, hvori 

mening er historisk produceret (Nielsen, 2012). Vægtningen af den sociale kontekst er i 

tråd med social praksisteori (se kapitel 4), hvor de historisk producerede kontekster i 

personers liv udgør en uomtvistelig baggrund med henblik på at komme til forståelse 

med deres forskellige måder at deltage på i forskellige sammenhænge (Højholt & 

Kousholt, 2012).  

Som præsenteret i empirioversigten ovenfor, udgjorde deltagende observationer 

– udover et interview med skolelederen – den indledende fase af mit empiriske 

arbejde i Fryshuset. For at få indblik i, hvad der var på spil i praksis, og hvad deltagerne 

var optagede af og rettede mod, havde jeg en nysgerrig og eksplorativ tilgang, hvor jeg 

forsøgte at være åben over for de muligheder, der bød sig i praksis. Dette betød, at jeg 

deltog på flere forskellige måder, særligt i den indledende fase, hvor min deltagelse i 

praksis ikke bare havde til formål at give mig indblik i feltet men ligeledes handlede 

om, at jeg gerne ville opnå accept fra og opbygge en tillidsfuld relation til de unge og 

deres lærere. Et eksempel er min deltagelse i svenskundervisningen i en 9. klasse en af 

de første dage, jeg er i Fryshuset. Da læreren har præsenteret dagens agenda, beder 

han mig sige et par ord om mig selv. Jeg fortæller kort på dansk, hvem jeg er, og 

hvorfor jeg er kommet til Fryshuset, og læreren tilføjer smilende. ”I kan få hjælp til 

dagens opgaver af både mig og Sofie – vi er to lærere i dag” (feltnoter, maj 2014). Jeg 

har imidlertid ikke fortalt, at jeg er uddannet lærer, men jeg griber invitationen til at 

indtage en position som (hjælpe)lærer, da jeg ser det som en mulighed for at komme i 

tale med de unge på en måde, der i kraft af svensklærerens prajning af mig som en 
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kollega, allerede er legimiteret. Samtidig giver det mig mulighed for at afprøve, 

hvorvidt og i hvilken grad vores sproglige forskelligheder skaber udfordringer i dialogen 

mellem os.  

 Følgende uddrag fra mine feltnoter illustrerer en situation fra mit tredje besøg, 

hvor jeg selv vælger at indtage (hjælpe)lærer-positionen, fordi jeg efterhånden kender 

både læreren og de pågældende unge ganske godt, og det føles naturligt at træde til. 

Vi kommer ind midt i en spansktime, hvor de unge er i gang med at producere video-

breve om deres fælles studietur til Spanien. Da det er meningen, at spansklæreren 

Nina skal se alle videoer, så hun kan give feedback på indhold og udtale, har hun ikke 

meget tid til at hjælpe dem, der endnu ikke er færdige. En af drengene, Isak, går lidt 

hvileløst rundt, da han ikke kan komme videre uden Ninas hjælp. Jeg sidder på et bord 

tættest ved døren og observerer og skriver feltnoter. 

 

Døren til klasserummet står åben. Ude på gangen spiller musik, og nogle elever taler 

højt sammen. Jeg får lyst til at lukke døren, da det forstyrrer mig, og jeg tænker, at det 

må forstyrre eleverne, men da hverken Nina eller de unge synes at bemærke, lader jeg 

døren stå. Isak sætter sig ned på sin plads igen. Nina henvender sig til Emma og Celia, 

der kommer op til hendes bord med deres computere, så hun kan lytte til det, de har 

indspillet hver især. Isak afbryder for at stille et spørgsmål; ”Hvordan udtaler man 

’autobus’?” Nina svarer, ”autobús – med tryk på den sidste stavelse”. Hun tager 

hovedtelefoner på og begynder at lytte til Celias brev. ”Wauw, jeg er imponeret!” 

Bagefter lytter hun til Emmas brev, der er suppleret med billeder fra studieturen og 

baggrundsmusik. Nina smiler stort og nikker anerkendende til pigerne. Isak ser 

spørgende på Nina, der ikke registrerer det. Jeg går hen til ham og spørger, om det er 

noget, jeg kan hjælpe med. Han kigger op på og spørger; ”Kan du spansk?” Jeg nikker. 

”Si!” Han smiler. ”Cool”. Jeg hjælper ham med at finde frem til en fremtidsform og 

skriver den på tavlen til ham. Nina udbryder, ”Sofie, du skal høre det her! Kom!” Jeg 

nikker smilende og sætter mig ved siden af Nina, der giver mig hovedtelefonerne, så jeg 

kan høre og se Emmas optagelse. Resten af timen beder flere af eleverne om min 
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hjælp, når Nina er optaget, og jeg sætter mig ved hver enkelt og sammen øver vi udtale 

og bøjer verber. (Feltnoter, februar 2015) 

 

Eksemplet fra spansktimen illustrerer, hvordan min måde at deltage på ændrer sig i 

relation til såvel min egen opmærksomhed og reaktion på Isaks mislykkede påkaldelse 

af Nina som til de unges og Ninas interpellation af mig som kollega og lærer. Min 

bevidste indtagelse af lærerpositionen i denne sammenhæng kan, ligesom min 

deltagelse som ’skater-lærling’, der beskrives senere i kapitlet, betragtes som udtryk 

for en bestræbelse på at ’go deep’ og søge at opnå en kropslig forståelse af, hvad det 

vil sige at være henholdsvis lærer og skater-elev i Fryshuset. 

Spradley (1980) opererer med fem forskellige former for deltagelse, når man 

udfører observationsstudier, hvoriblandt ikke-deltagelse er én af dem. Han 

argumenterer for, at det er muligt at observere uden overhovedet at deltage og være i 

interaktion med de personer, der observeres. Jeg vil imidlertid argumentere for, at selv 

om jeg i visse situationer forsøgte at trække mig tilbage og observere relativt passivt – 

dvs. uden selv at henvende mig til de unge eller læreren – var jeg alligevel en del af 

praksis og var aldrig helt usynlig. Som Whyte (1969) pointerer, bevæger forskerens 

deltagelse som observatør sig på et kontinuum og ændrer sig i relation til den sociale 

kontekst, som han eller hun deltager i, og i forhold til, om forskeren er accepteret som 

en naturlig deltager i den pågældende kontekst eller ej. Min tilstedeværelse i 

klasserummet og i andre kontekster påvirkede mine omgivelser og blev altid 

artikuleret i en eller anden grad. Hvis jeg ikke direkte indtog eller blev tilbudt en lærer-

position som i eksemplerne ovenfor, blev jeg enten mundtligt introduceret af læreren 

eller adresseret af en eller flere af de unge, eller min tilstedeværelse figurerede på 

skrift på tavlen som del af dagens agenda: ”Besök från Danmark”. Jeg var således 

sjældent den stille og passivt observerende ’flue på væggen’. Tværtimod syntes min 

tilstedeværelse oftest at forårsage en eller grad af ’summen’. Som følgende afsnit 

uddyber, var min deltagelse altid positioneret, og de forskellige ståsteder eller 

positioner, jeg indtog og blev tildelt, havde betydning for hvilke perspektiver, jeg fik 

adgang til og således hvilke former for viden, det var muligt at producere. 
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At balancere mellem skiftende positioner  

Dette afsnit præsenterer nogle konkrete eksempler på, hvordan det at balancere 

mellem mangfoldige, skiftende positioner i Fryshusets praksis udgjorde en præmis i 

min empiriproduktion, som fik betydning for mine måder at deltage på. Det gjorde det 

dels i takt med, at jeg lærte Fryshuset og dets deltagere bedre at kende og 

efterhånden blev positioneret som både ven, kollega, lærer og forsker, og dels som led 

i at ville skabe adgang til viden ved at deltage og positionere mig på nye måder. Som 

følgende eksempler illustrerer, var det at kunne balancere mellem skiftende positioner 

for mig et spørgsmål om i nogle tilfælde at være i stand til at præcisere og afgrænse 

min position som forsker og i andre at nedtone både den og min position som voksen 

med henblik på at nærme mig de unge og deres perspektiver.  

Allerede under mit første besøg i Fryshuset mødte jeg en enorm åbenhed, 

nysgerrighed og velvillighed i forhold til at blive inviteret ind i og få tilbudt forskellige 

positioner i praksis. Denne åbenhed, som syntes at kendetegne såvel skole som 

organisation, betød, at det fra starten var meget nemt for mig at få adgang til at lave 

eksempelvis deltagende observationer. Særligt under mit første besøg oplevede jeg 

flere gange, at en lærer spurgte mig, om jeg ikke også ville komme ind i hans eller 

hendes klasse og observere, og i de tilfælde, hvor dette gav mening, blev jeg ofte 

bagefter bedt om at komme med bud på, hvad den pågældende lærer kunne have 

gjort anderledes i sin undervisning. Det var i denne sammenhæng tydeligt, at jeg i kraft 

af min position som forsker blev positioneret som en form for ekspert eller evaluator 

med mulige svar på de udfordringer, disse lærere mødte i deres undervisning. Da jeg i 

kraft af mit metodologiske afsæt i praksisforskningen ikke ønskede at indtage en 

position, hvor jeg skulle vurdere lærernes undervisning udefra, og samtidig gerne ville 

opretholde den åbenhed og interesse, jeg blev mødt med, efterstræbte jeg at dele 

mine observationer og undren med lærerne, hver gang jeg havde været til stede i 

deres undervisning med henblik på at gøre dialogen mellem os mere ligeværdig og 

ligeledes for at anerkende deres behov for faglig udveksling. Min nuancering af 

’ekspert’-positionen skabte umiddelbart undren blandt nogle af lærerne, men den 

resulterede i de fleste tilfælde i en fælles søgen efter at komme til forståelse med 
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forskellige hændelser og problemstillinger og i en udveksling af (faglige)perspektiver 

fra vores forskellige positioner.  Jeg fremhæver dette, fordi det peger det på, hvordan 

det at træde ind i et felt som forsker, skaber forskellige forventninger fra praksis, der i 

mit tilfælde måtte forhandles og afstemmes undervejs i forskningsprocessen. Samtidig 

illustrer eksemplet, hvordan åbenhed fra deltagere i Fryshusets praksis ikke blot 

lettede min adgang til feltet men ligeledes fordrede, at jeg kontinuerligt tog stilling til, 

afgrænsede og var bevidst om min egen position.  

Følgende er et uddrag fra mine feltnoter, der beskriver en situation fra 

skateparken under mit tredje besøg, hvor jeg valgte at nedtone min position som 

forsker og voksen, fordi jeg ikke fandt det tilstrækkeligt at sidde på sidelinjen og 

observere drengene i forhold til, hvad jeg var nysgerrig på at få indblik i. 

Det går op for mig, da jeg sidder og betragter drengene og tager noter, at jeg mangler 

et sprog til at beskrive det, der foregår. Jeg kan se drengene lave forskellige tricks – 

men aner ikke, hvordan jeg skal beskrive dem, hvilke, der er mest udfordrende eller 

’basic’, hvad det betyder at mestre/ikke-mestre dem etc. Jeg bliver grebet af drengenes 

store begejstring, som stråler ud af dem, og ikke mindst af den særlige atmosfære, der 

opstår i en blanding af adrenalin, musik, fart og drengene, der hepper på hinanden og 

kommer med udbrud, når det lykkedes at lave et trick, de falder eller er lige ved det. Jo 

længere, jeg sidder og betragter drengene, jo mere bliver jeg overbevist om, at hvis jeg 

virkelig skal prøve at forstå, hvad det vil sige at være skater i Fryshuset, må jeg forsøge 

at deltage, som drengene gør. Jeg beslutter mig for at snakke med Nicklas og drengene 

om, at jeg gerne vil prøve at skate og lære de forskellige tricks at kende ved navn, hvis 

et par af drengene vil lære mig det. To af drengene melder sig, og vi aftaler, at jeg skal 

være med næste gang, de er i skateparken.  

Forud for ovenstående eksempel havde jeg foretaget et interview med et par af 

drengene i et lille lokale i grundskolen – dvs. væk fra skateparken – og her var det som 

om selve konstruktionen af interview-situationen, materialiseret i artefakter som 

interviewguide og diktafon, hæmmede kommunikationen imellem os, hvilket gjorde 

det svært for mig at skabe en stemning, der muliggjorde en fælles, ligeværdig 



97  

søgeproces. I stedet for at bidrage til en overskridelse af polariseringen mellem mig 

som forsker og drengene som de udforskede, bidrog interviewet snarere til at skærpe 

dette skel. Samtidig var det ofte svært at ’fange’ skaterdrengene i en pause til en 

uformel snak, da de typisk stak afsted med boardet under armen, så snart de havde 

mulighed for det. Min beslutning om at skate sammen med drengene var således ikke 

blot en måde at skabe adgang til en hidtil utilgængelig viden, men ligeledes et forsøg 

på at træde ud af en formel forskerposition og i stedet positionere mig selv som en 

lærende, der havde brug for deres viden og erfaring. 

Et par dage efter møder jeg op i skateparken og får udleveret en hjelm og et 

skateboard, og to meget tålmodige drenge viser mig, hvordan jeg skal stå på boardet, 

kicke (dvs. give fart på) og dreje. Det kræver enorm koncentration fra min side, men 

jeg lærer efterhånden at stå nogenlunde sikkert på boardet, komme op i fart og dreje – 

dog ikke uden at mærke betongulvet under mig et par gange – alt imens drengene 

giver opmuntrende tilråb og anstrenger sig for ikke at grine alt for meget, når jeg ikke 

når at dreje inden rampen og må springe af skateboardet i sidste øjeblik. Min 

deltagelse som ’skater-lærling’ skaber en fælleshed, der gør, at da jeg sætter mig på 

toppen af en rampe og holder pause med et par af drengene, har vi ikke bare et fælles 

tredje at fokusere samtalen mod, men jeg er med hjelm på hovedet og skateboardet 

ved min side pludseligt positioneret som en mere legitim deltager i skater-

fællesskabet, end jeg var, da jeg sad på sidelinjen med min lille bog og tog noter. På 

eget initiativ fortæller drengene, heriblandt Simon, som vi møder i artikel 1 og 3 

(kapitel 6 og 8), om hvad det kræver at blive en god skater. Simon fortæller, hvor 

mange følelser, heriblandt frygt og boblende glæde, der er knyttet til at lære at skate, 

og vi taler om, hvem der er de bedste i gruppen, og hvor svært det kan være at 

omstille sig til eksempelvis en matematiktime, når man lige har skatet. Min egen 

deltagelse som helt ny skater og de uformelle snakke, jeg har med drengene i denne 

sammenhæng, muliggør et perspektiv indefra og bidrager til at nuancere min 

forståelse af skater-passionen, og hvad det vil sige at blive til som skater i Fryshusets 

grundskole (dette behandles i afhandlingens artikel 3, kapitel 8).  
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Deep hanging out og overskridelse af sproglige barrierer 

Meget af den tid, jeg tilbragte i Fryshusets praksis kan karakteriseres som deep 

hanging out, der som metode har rødder i og knyttes typisk til længevarende 

antropologisk feltarbejde (Geerts, 1998: 69 i Wogan, 2004: 130), og er kendetegnet 

ved, at forskeren så at sige ’hænger ud’ i felten. Til forskel fra deltagende 

observationer, der i mit tilfælde gradvist blev mere og mere fokuserede (og således 

også i stigende grad planlagte på forhånd) på bestemte elevers deltagelse, beskrives 

deep hanging out som en metode, der udover en ambition om at producere viden om 

den pågældende praksis, ikke har et umiddelbart eller konkret formål (se fx 

Lagermann, 2014). Når jeg i afhandlingen anvender begrebet deep hanging out, er det 

som et udtryk for min måde at deltage på, når jeg eksempelvis sad i skolens lille 

fællesrum om morgenen inden skolestart, i pauserne og om eftermiddagen, når flere 

af eleverne havde fri men alligevel blev hængende, og når jeg spiste frokost med elever 

og lærere uden at skrive noter i min lille bog, men derimod deltagende i uformelle 

samtaler på kryds og tværs med dem, der nu var til stede. Samtidig vil jeg argumentere 

for, at eksempelvis min deltagelse som ’skater-lærling’, mine faglige udvekslinger og 

diskussioner med lærerne, samt den fælles udforskning af perspektiver i elevinterviews 

(se følgende afsnit om kvalitative interviews) udgør eksempler, hvor jeg så at sige ’går 

deep’ med henblik på at generere en særlig indsigt og opbygge tillidsfulde relationer til 

mine medforskere.  Deep hanging out i et praksisforskningsperspektiv er således ikke 

nødvendigvis udtryk for længerevarende feltarbejde i klassisk antropologisk forstand, 

men kan ligeledes manifestere sig som særlige måder at engagere sig og deltage i 

forskningen. I dette krydsfelt mellem etnografisk feltarbejde og praksisforskning bliver 

grænsen mellem deltagende observationer og deep hanging out (endnu) mere 

flydende, og det kan diskuteres, hvorvidt disse undervejs i min forskningspraksis reelt 

lod sig adskille i den grad og på de måder, jeg fremstiller her og i ovenstående 

empirioversigt, idet såvel deltagende observationer som deep hanging out handlede 

om at ’gå om rundt om’ og komme til forståelse med forskellige perspektiver og 

ståsteder i Fryshusets praksis. Dette er også er en af grundene til, at jeg, som tidligere 

nævnt i dette kapitel, ikke kun udvalgte én klasse, men i stedet gik på tværs af flere 
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klasser. I forbindelse med såvel deltagende observationer som deep hanging out 

placerede jeg mig bevidst i de forskellige handlesammenhænge i Fryshuset, som jeg 

ønskede at udforske. Men hvor de deltagende observationer efterhånden blev mere 

og mere fokuserede på bestemte elever og aktiviteter eller fag, var det mere tilfældigt, 

hvilke elever, der var til stede, og hvad der foregik, når eksempelvis jeg ’hang ud’ i 

fællesarealerne for at få en mere generel indsigt i Fryshuset som skole og organisation.  

Som udgangspunkt var intentionen med min deep hanging out kombineret med 

deltagende observationer overvejende at opnå indsigt i de unges skoleliv, som de 

udfoldede sig i og på tværs af forskellige kontekster i Fryshusets praksis, og således 

hjælpe mig til at udforme og kvalificere mine interviewguides. Jeg oplevede imidlertid 

undervejs i forskningsprocessen, hvordan min deep hanging out blandt elever, lærere 

og skoleleder ikke blot bidrog til at producere en kropsliggjort viden om betingelser og 

mulighedsrum i Fryshuset men ligeledes blev måden, hvorpå sproglige barrierer med 

tiden blev udfordret og delvist nedbrudt, særligt i forhold til eleverne. Eftersom mange 

af eleverne og enkelte af lærerne i starten havde svært ved at forstå mit danske eller 

var usikre på, om vi ville forstå hinanden, var det i høj grad op til mig at forsøge at 

nedbryde disse barrierer. Det gjorde jeg bl.a. ved at være opmærksom på og lære mig 

forskellige svenske ord og udtryk, som ofte blev brugt, og ved at ’hænge ud’ og deltage 

i uformelle snakke så meget som muligt. Jo mere eleverne oplevede, at jeg forsøgte at 

tale svensk og lavede fejl, jo oftere tog de selv initiativ til at tale med mig, og jo mere vi 

talte sammen, jo nemmere blev det at forstå hinanden. Min deep hanging out fik 

således hurtigt et helt tydeligt formål, nemlig at forsøge at overskride sproglige 

barrierer og dermed få adgang til uformelle samtaler uden hvilke, jeg ikke ville have 

fået samme nuancerede indsigt i, hvilke betingelser og mulighedsrum, der stiller sig for 

eleverne i Fryshusets grundskole, og hvordan de håndterer disse. Særligt når jeg 

placerede mig selv i fællesrummet, hvis materialitet adskilte sig fra alle andre rum i 

skolen, og hvor andre sociale normer og deltagelsesformer end i klasserummet syntes 

at udspille sig, blev ikke bare sproglige barrierer nedbrudt, den positionelle afstand 

mellem os blev ligeledes reduceret. Deep hanging out viste sig følgelig i mange tilfælde 

at være den form for deltagelse, der bidrog mest til at skabe tillidsfulde relationer til 
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elever og lærere og således gav den største indsigt i hverdagslivet, som det udfoldede 

sig blandt deltagere i Fryshuset. Som Swartz (2011) peger på i denne forbindelse, er 

netop den relationelle dimension af forskningsprocessen afgørende for kvaliteten af 

det materiale, det bliver muligt at producere, og udgør ligeledes et vigtigt etisk 

element, når man forsker blandt unge i samfundsmæssigt udsatte positioner. 

Såvel mine deltagende observationer som min deep hanging out og uformelle 

samtaler indgår mere eller mindre direkte i mine analyser, ligesom de undervejs har 

fungeret som et fælles tredje i en interviewsituation med henblik på i fællesskab at 

komme til forståelse med konkrete situationer i praksis.  De uformelle samtaler, som er 

dokumenteret i mine feltnoter, tillægges samme værdi som de mere formelle 

interviews, der redegøres for i følgende afsnit.  

Kvalitative interviews 

Som beskrevet tidligere i kapitlet, består en del af mit empiriske materiale fra 

interviews med 11 elever, skolelederen og fire lærere. Til de forskellige interviews 

udformede jeg interviewguides på baggrund af såvel empiriske som teoretiske 

opmærksomheder. Interviewguides til elever og lærere blev efterfølgende oversat til 

svensk35 (se bilag 1 og 2). Jeg havde da mulighed for som udgangspunkt at læse mine 

spørgsmål op på svensk, men hver gang jeg bevægede mig væk fra interviewguiden for 

at stille uddybende eller opfølgende spørgsmål eller for at forfølge nye 

opmærksomheder, der opstod undervejs i dialogen, måtte jeg udtrykke mig på en 

kombination af svensk, dansk og engelsk. I de fleste interviewsituationer med elever 

bidrog denne lidt sprogligt underlegne position til at reducere kløften mellem vores 

ellers oppositionelle positioner som henholdsvis interviewer og interviewede og 

dermed skabe en afslappet og tryg stemning, hvor mit improviserede svenske ofte 

resulterede i latterudbrud fra begge parter. Hvor samtlige deltagere talte svensk i 

interviewene, forsøgte jeg dog at tilpasse mit sprog så godt, jeg kunne i forhold til den 

enkelte deltager og interviewsituation. Dette betød, at jeg i tre ud af fire 

lærerinterviews overvejende talte engelsk, da dette gav mig et større sprogligt 

                                                      
35

 Interviewguides til skater- og danselærer blev også oversat til engelsk (se bilag 3), da de begge var 
mest trygge ved, at jeg talte engelsk til dem. Interviewet med skolelederen foregik på dansk, da hun 
havde nemt ved at forstå mig (se bilag 4). 
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råderum og en øget mulighed for i højere grad at kunne fungere som 

vidensproducerende deltager (Brinkmann, 2013), end det var muligt med enkelte af 

eleverne, hvor vores indbyrdes sprogforskelle i stedet for at nedbryde barrierer 

mellem os, syntes at hæmme den fælles vidensproduktion. 

Mine sproglige begrænsninger gjorde desuden, at jeg valgte at få en dansk- og 

engelsk-kyndig svensker til at transskribere mine interviews, som således er skrevet ud 

primært på svensk, men med danske og engelske passager i det omfang, jeg kom til 

kort med det svenske sprog. Jeg forsøgte selv at transskribere det første interview med 

skolelederen, da jeg betragter transskribering som et vigtigt led i analyseprocessen, 

men jeg måtte indse, at alt for meget gik tabt, da jeg ofte havde svært ved at tyde 

præcis, hvad der blev sagt på svensk. Denne erkendelse kan ses som et udtryk for et 

alment dilemma, der knytter sig til at praktisere forskning i udenlandske 

sammenhænge, hvor sproglige udfordringer kan medføre, at forskeren, som i mit 

tilfælde, må gå på kompromis med egne (og mere eller mindre alment gældende) 

kriterier for god forskningspraksis. Ræsonnementet i min situation var, at de deltaljer 

og meningsbærende elementer, der ligger i sproget i form af tonefald, pauser, tøven 

mm.  og de begyndende analytiske pointer, som jeg til en vis grad ville gå glip af ved at 

få en anden til at transskribere, var mindre afgørende for kvaliteten af det empiriske 

materiale end de misforståelser og fejl, jeg ville begå, hvis jeg selv udførte arbejdet.  

Denne udfordring illustrerer således udmærket, hvordan forskning, som tidligere 

påpeget i dette kaptitel, er en kompleks og til tider modsætningsfuld praksis, hvor der 

indimellem må klippes en tå og hakkes en hæl undervejs.  

Som Forchhammer (2001) beskriver, udgør det kvalitative interview en socialt 

konstrueret handlesammenhæng, som både interviewer og den interviewede er med 

til at forme, og hvor bestemte ofte modstridende mulighedsbetingelser, mål og midler 

eksisterer side om side med hinanden. I mit tilfælde blev dette særligt tydeligt i 

interviewsituationer med eleverne, hvor der, udover sprogdimensionens forskellige 

betydninger for dialogens dybde og abstraktionsniveau på tværs af interviewene var 

relativ stor forskel på, hvordan eleverne svarede på de samme spørgsmål, og hvorvidt 

det var muligt at etablere en fælleshed mellem os (Forchhammer, 2001: 30), med 
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hvilken vi kunne udveksle perspektiver og afprøve forskellige forståelser.  Elevernes 

grunde til og varierende interesse i at deltage havde – ikke overraskende – afgørende 

betydning for, hvordan interviewsituationen forløb.  

Nedenstående uddrag fra et interview med tre elever (to piger og en dreng) fra 

samme klasse er et eksempel på en interviewsituation, som efterhånden udviklede sig 

til at være en fælles undersøgelsesproces – her omkring passionsbegrebet. De tre 

elever, hvoraf to af dem er i dialog i uddraget herunder, viste selv interesse for at blive 

interviewet, da jeg fortalte om mit projekt i deres klasse, og de ønskede desuden at 

blive interviewet sammen. Sammensætningen af disse tre elever viste sig at gavne 

dialogen, idet de undervejs i interviewet flere gange hjalp hinanden med at komme til 

forståelse med mine spørgsmål og inspirerede hinanden indbyrdes. Med interviewets 

semistrukturerede form var der plads til, at de kunne understøtte hinanden i en 

kollektiv refleksionsproces, som nedenstående citat illustrerer, og derigennem udfolde 

nogle temaer, som ikke allerede var formuleret i min interviewguide. I løbet af 

interviewet var jeg blandt andet nysgerrig efter at få elevernes perspektiv på, hvad det 

vil sige at være passioneret, eftersom begrebet passion står så centralt i Fryshusets 

ideologi og udgør det overordnede organiseringsprincip. 

 

Sofie: Hvad vil det sige for dig at være passioneret? Hvordan føles det? 

Linda: At være passioneret? 

Sofie: Ja 

Linda: Gud, det har jeg aldrig tænkt på…men jeg skulle nok kunne sige, at det er 

en dejlig følelse og…det…Gud, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere mig. Men 

det er en dejlig følelse, og når det er noget, man brænder for, så føles alt meget 

bedre. Sådan er det i hvert fald for mig, når jeg lytter til musik eller går rundt og 

synger, så har jeg det meget bedre med mig selv, og jeg bliver gladere. Der er så 

meget som musikken kan tilføre, der findes så mange forskellige musikstile, 

hvilket gør, at hvis jeg er ked af det, kan jeg lytte til noget, der er trist, og hvis jeg 

er glad, så jeg kan lytte til noget glad musik. Det betyder så meget i hverdagen, 

synes jeg. En god følelse bare. 
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Sofie: Ja. 

Ida: Mmmm…altså, at være passioneret, eller hvad mener du? Hvordan det føles 

at være passioneret? Jeg ved jo ikke, om jeg er det (griner). Nej, jeg ved faktisk 

ikke, hvordan det føles. 

Linda: Men hvordan føles, du mener vel, hvordan føles det, når hun danser? Og 

hvordan føles det, din passion for dans? 

Ida: At have dans i skolen, hvordan det føles? Jo, men det føles da ganske godt. 

Det føles cool, at du gør noget sjovt i skolen, noget som du godt kan lide at gøre i 

fritiden, men som du kan gøre i skoletiden, så det ikke bare er arbejde, arbejde, 

arbejde, skole, skole…det er ikke bare lektier, ikke bare opgaver, men du kan 

også danse i skolen, noget som du selv kan lide, kan du også gøre i skolen… det 

er rigtig fedt.  

Sofie: Mmm. Så… kan det også handle om, at det er noget man selv bestemmer, 

noget du selv valgt? 

Ida: Præcis. Det er noget, vi godt kan lide selv, det er noget, vi selv har valgt. Jeg 

vil danse, det er det, jeg godt kan lide, det er det, jeg vil. Så det er ikke lige som, 

”nu skal du have matematik, nu er det samfundsfag”, men jeg har selv valgt at 

danse, fordi jeg er glad for det, og det betyder noget for, hvordan jeg præsterer. 

 

Udover at illustrere hvordan interviewsituationen udvikler sig til at være en fælles 

søgeproces mellem medforskere, er interviewuddraget ligeledes et eksempel på det at 

’gå rundt om perspektiver’ og ’go deep’ i forhold til at komme til forståelse med, hvad 

passion er og kan være fra forskellige perspektiver. Eksemplet viser, hvordan Linda lidt 

efter lidt når frem til en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være passioneret. 

Denne viden og forståelse anvender hun følgelig i en position som både medforsker og 

medinterviewer, da hun hjælper Ida på vej ved at konkretisere mit indledende 

spørgsmål. Ved at gå rundt om og i dybden med Lindas og Idas perspektiver skaber vi 

sammen en forståelse af passion som ’noget’, der bidrager til at producere et særligt 

’elev-vi’ – ”det er noget, vi selv har valgt” – og som står i en binær relation til det, som 

ikke er en passion, her (skole)arbejde og lektier.  Ligeledes bliver vi sammen klogere 
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på, at passion er en følelse, der kan være ’god’ og ’cool’ og ’noget’, der kan fungere 

som et repertoire, der kan trækkes på både i og uden for skolen – ”det betyder noget 

for, hvordan jeg præsterer” og ”det betyder så meget i hverdagen”.  

Interviewuddraget er desuden medtaget her for at belyse en interviewsituation, 

hvor de unge i høj grad er medforskende og udforskende i eget liv og derigennem 

bidrager til at nuancere såvel min som deres egen forståelse af, hvad det vil sige at 

være passioneret.  

I følgende afsnit kigger jeg nærmere på forskningsprocessens mangfoldige etiske 

dimensioner og diskuterer i denne sammenhæng, hvordan etik kan forstås som en 

kontinuerlig, social praksis (jf. Kousholt, 2006), der fordrer en særlig sensitivitet over 

for praksis og medforskerne og samtidig udfordrer og kompromitterer formelle, etiske 

retningslinjer.  

Overvejelser om etik og relevans 

I dette afsnit diskuterer jeg, hvordan jeg undervejs i forskningsprocessen har forholdt 

mig til forskellige etiske dimensioner eksempelvis i forhold til at udpege Fryshuset som 

genstandsfelt og samtidig værne om mine medforskeres integritet og (delvise) 

anonymitet. I forlængelse heraf vil jeg diskutere, hvordan det at efterstræbe en 

praksisforskningstilgang (også) kan forstås som en etisk bestræbelse efter at 

(re)producere og kontinuerligt forhandle relevans på flere niveauer.  

Igennem kapitlet har jeg løbende beskrevet de processer, igennem hvilke jeg har 

bevæget mig ind i feltet og gradvist opbygget et kendskab til praksis og de forskellige 

deltagere heri gennem deltagende observationer, interviews og deep hanging out, 

herunder adskillige uformelle samtaler med elever, lærere, skoleleder og andet 

personale i Fryshuset. Nedenfor diskuteres projektets håndtering af både mere 

formelle etiske retningslinjer omkring fortrolighed, anonymitet og informeret 

samtykke (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Kvale, 1997) og andre kontinuerlige etiske 

overvejelser og vurderinger i relation til eksempelvis at skabe gennemsigtighed 

omkring mit projekt, forhandle forskellige positioner og indgå i respektfulde, 

ligeværdige relationer med de forskellige deltagere i praksis. Det diskuteres, hvordan 

forskningens mangfoldige etiske dimensioner kan forstås som en kontinuerlig social 
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praksis (Kousholt, 2006), der knytter sig til såvel metodologiske som relationelle 

aspekter, dvs. de måder hvorpå man som forsker deltager i praksis, og de betydninger, 

forskningen kan få for de mennesker (og organisationer), man forsker med (Juhl, 2014: 

75).   

Som led i en etisk forskningsbestræbelse søgte jeg i forbindelse med mine tre 

besøg i Fryshuset at skabe synlighed omkring mit projekt og min tilstedeværelse som 

forsker på forskellige måder. Dette gjorde jeg i form af informationsbreve til forældre 

(se bilag 6), skriftlige opslag på skolens informationsskærm og opslagstavler, gennem 

deltagelse i lærermøder samt ved besøg i de forskellige klasser. Som beskrevet 

tidligere i dette kapitel, oplevede jeg ligeledes, hvordan positionen ’forsker’ kan have 

forskellige konnotationer og således skabe forskellige forventninger blandt deltagere i 

praksis, hvorfor mine bestræbelser på at skabe synlighed også manifesterede sig som 

en løbende dialog med både elever og lærere om, hvad jeg var optaget af at undersøge 

og hvorfor, og hvordan dette relaterede sig (mere eller mindre) til, hvad de var 

optagede af og fandt relevant. I forbindelse med mit andet besøg i Fryshuset havde jeg 

desuden udformet et skriftligt, informeret samtykke (se bilag 5), som det var 

meningen, at de elever, der ønskede at deltage i interviews, skulle have underskrevet 

af deres forældre, idet de alle var under 18 år. Jeg informerede skolelederen om disse 

intentioner, men hun fastslog prompte, at det var hverken hensigtsmæssigt eller 

realistisk, da de færreste elever efter hendes vurdering ville få afleveret brevet og flere 

forældre med stor sandsynlighed heller ikke ville få skrevet under. Hun foreslog i 

stedet, at jeg formulerede ovennævnte informationsbrev til forældrene, så de kunne 

læse om mig og mit projekt på forældre-intra. Hun pointerede samtidig, at alle 

forældre (med få undtagelser) ved skolestart skriver under på, at deres børn må filmes 

og fotograferes med henblik på at figurere på Fryshusets hjemmeside. Jeg vurderede, 

at dette sammen med et informationsbrev måtte udgøre tilstrækkeligt samtykke, når 

de interviewede elever samtidig blev informeret om deres ret til at trække sig helt eller 

delvist fra projektet. I stedet for at fungere som en skriftligt formuleret og 

underskrevet konsensus (primært) mellem forældrene og mig blev det at opnå 

informeret samtykke således i højere grad en proces, hvori det handlede om at ”seek 
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consent at the right time and in a way that accommodates the participants’ 

circumstances (Deuchar, 2016: 63). En proces, der gjorde det muligt at forhandle 

samtykke med de unge undervejs – også med dem, der ikke deltog i formelle 

interviews, men som gennem uformelle samtaler har bidraget til det samlede 

empiriske materiale, der udgør grundlaget for indeværende afhandlings analyser. 

I metodelitteraturen sættes der ofte lighedstegn mellem de formelle krav om 

fortrolighed og anonymitet (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Kvale, 1997), og 

anonymitet skrives frem som et videnskabeligt kriterium i kvalitativ forskning, der 

udgør en forudsætning for fortrolighed. Jeg vil imidlertid argumentere for, at 

anonymitet ikke kan betragtes som et universelt videnskabeligt kriterium, der skal 

efterstræbes uanset genstandsfeltet, da fortrolighed mellem forsker og medforskere 

ikke nødvendigvis beror på et spørgsmål om enten/eller, men snarere udgør en proces, 

der udspiller og forandrer sig mellem deltagere i en situationelt etisk forskningspraksis 

(Fine, 1993; Hammersley & Atkinson, 2007).  En proces, der i mit tilfælde fordrede en 

særlig sensitivitet over for mine medforskeres behov og en ekstra opmærksomhed på 

personfølsomme italesættelser og emner, fx vedrørende sygdomme, familieforhold og 

diagnoser, der af hensyn til de unges integritet ikke behandles analytisk i afhandlingen. 

Personlige fortællinger fra både lærere og elever, der er blevet fortalt i forbindelse 

med uformelle samtaler, eksempelvis omen lærers privatliv, er af samme grund 

udeladt fra mine feltnoter, ligesom private detaljer fra et bestemt elevinterview, der 

ville kunne gøre det muligt at identificere den pågældende elev, ikke figurerer i 

afhandlingen. Den pågældende elev vendte selv tilbage efter interviewet og bad mig 

om ikke at inddrage bestemte detaljer. 

I fremstillingen af mine analyser har jeg igennem afhandlingen ligeledes ændret 

navnene på samtlige medforskere og således søgt at sløre deres identitet i det omfang, 

det er muligt, når Fryshuset som genstandsfelt samtidig ikke er anonymiseret. 

Beslutningen om ikke at anonymisere Fryshuset har rod i flere forhold. Først og 

fremmest er Fryshuset, som tidligere nævnt, valgt som gestandsfelt på grund af deres 

særlige måde at tænke og gøre skole på, herunder deres passionsbaserede 

organisering og pædagogisk-ideologiske fundament. En anonymisering af skolen ville i 
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dette lys hæmme analysernes dybde og kritiske dimension og samtidig fratage 

Fryshuset den anerkendelse, der ligger i at blive udpeget som en skole, der ’kan noget 

særligt’ og som er værd at undersøge og diskutere i relation til dansk skolekontekst. En 

anerkendelse, Fryshuset som skole og organisation, der er (delvist) afhængig af 

eksterne midler, ikke vil være foruden. Fryshuset udgør desuden en organisation, som 

er internationalt kendt for sit sociale arbejde med at støtte børn og unge i 

samfundsmæssigt udsatte positioner og som tiltrækker opmærksomhed blandt 

svenske og udenlandske praktikere, politikere og forskere, eksempelvis i relation til 

projekter omkring exit fra eksempelvis højreekstremistiske miljøer (se Christensen, 

2015) og i forhold til organisationens arbejde med socialt entreprenørskab (Westlund 

& Gawell, 2012). Med henblik på at kunne bidrage til denne forskning og med 

indeværende afhandling diskutere, hvilke muligheder og begrænsninger for læring, 

tilblivelse og engagement Fryshusets måde at arrangere skole på skaber for unge i 

udsatte positioner, må skolens og organisationens navn nødvendigvis ekspliciteres.  

Selve udpegningen af Fryshuset i afhandlingen bidrager således til at reproducere 

Fryshusets selvforståelse som en anerkendt samfundsmæssig aktør. Udpegningen kan i 

denne optik betragtes som led i at skabe en form for praksisrelevans, der her 

omhandler Fryshusets samfundsmæssige position, idet Fryshuset gennem analyserne i 

afhandlingens fire artikler gøres (endnu) mere synlig for omverden. I og med denne 

synlighed ligger der imidlertid også en udpegning og objektivering af Fryshuset som en 

praksis, der ikke bare ’kan noget særligt’ men som – på lige fod med lignende 

praksisser – også er modsætningsfuld og konfliktuel og som til trods for gode 

intentioner og værdier bevæger de unge i både overskridende og marginaliserende 

retninger. Dette kritiske blik på Fryshusets praksis skal ses som udtryk for en solidarisk 

kritik (Mørck, Elholm & Jensen, 2012), der ligger indlejret i den kritiske psykologi og 

praksisforskningen. Det manifesterer sig eksempelvis som den førnævnte ’gåen rundt 

om’ og inddragelse af førstepersonsperspektiver og det heri implicerede ideal om at 

komme til forståelse med de personer, man forsker med. I forlængelse heraf betragter 

jeg solidarisk kritik som et afgørende led i en etisk forskningspraksis, hvor det at 

forholde sig kritisk også er et spørgsmål om kontinuerligt at (gen)forhandle 
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(praksis)relevans med de forskellige deltagere i praksis. Dette er i tråd med det 

førnævnte relevanskriterium i praksisforskningen, der bl.a. diskuteres i relation til, 

hvorvidt forskningen er direkte handlingsanvisende eller bidrager med nuancer og 

perspektiver, der peger praksis i særlige retninger og potentielt kan føre til 

praksisudvikling (se fx Morin, 2009; Mørck & Nissen, 2005). Undervejs i mit empiriske 

arbejde i Fryshuset bliver det tydeligt, hvordan det, jeg benævner den lokale 

praksisrelevans, dvs. relevansen af min forskning i forhold til mine medforskere, 

knytter sig til flere forskellige aspekter. Den lokale praksisrelevans handler således om 

forskellige deltageres forventninger til min position og rolle som forsker, og er en 

dynamisk størrelse, der forandrer sig over tid og i relation til, hvilke personer i praksis, 

det drejer sig om; altså hvem er det, lokalt såvel som i andre sammenhænge, at 

forskningen kan og skal være relevant for. Hvordan kan min forskning med andre ord 

betragtes som en almen model for ’noget’ og ’nogen’ (jf. Mørck & Nissens (2005) 

begreb om prototyper, der berøres tidligere i indeværende kapitel)? Dette spørgsmål 

diskuteres yderligere i afhandlingens afsluttende kapitel (kapitel 10). 

Afslutningsvis vil jeg i dette afsnit konkretisere, hvordan forskellige aspekter af 

praksisrelevans kom til udtryk og blev forhandlet på flere niveauer i min forskning. I 

modsætning til ledelsesniveauet, hvor relevansen af min forskning i høj grad knyttede 

sig til mere langsigtede spørgsmål om Fryshusets profil og samfundsmæssige position 

og en nysgerrighed om, hvordan og i forhold til hvad Fryshuset kan inspirere 

skoleudvikling i Danmark, syntes relevansen af min forskning for flere af lærerne (også) 

at have karakter af en slags ’her-og-nu’-relevans.  En situationel relevans, der opstod i 

relation til konkrete undervisningssituationer og problemstillinger i praksis og som i 

nogen grad relaterede sig mere til min position som forsker end til selve 

forskningsprojektet. Et eksempel herpå er den tidligere nævnte positionering af mig 

som ekspert eller evaluator, der blev bedt om at vurdere pædagogiske og/eller 

didaktiske elementer i en lærers undervisning og tage stilling til spørgsmål som ”Hvad 

kunne jeg have gjort anderledes?” og ”Hvad tænker du om det?”. Som beskrevet 

ønskede jeg ikke at indtage en rolle som ekspert, men efterstræbte i stedet at gå i 

dialog med lærerne om deres praksis – dels for selv at blive klogere og stille spørgsmål 
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til det, jeg observerede i og uden for klasserummet, men også for at anerkende 

lærernes behov for eller interesse i faglig udveksling som et aspekt af praksisrelevans. 

Det er en praksisrelevans, der ikke orienterer sig mod forskningens resultater og 

færdige analyser, men derimod udgør et led i selve forskningsprocessen. Fælles for 

ledelsen og de fleste af lærerne i lærerkollegiet var imidlertid også en generel interesse 

i at få nye perspektiver på egen praksis gennem afhandlingens analyser, da de, som en 

af lærerne udtrykker, nemt kan blive ’hemmablinda’ og følgelig kan have svært ved at 

få øje på nye muligheder og veje i praksis. At få andres øjne på kan ligeledes bidrage til 

at skabe nye opmærksomheder i praksis (Mørck & Munkholm, 2016). 

Et andet aspekt af (praksis)relevans viste sig i udvælgelsen af medforskere blandt 

eleverne. Jeg peger tidligere i indeværende kapitel på, at det ville have været uetisk at 

afvise de tre piger, der viste interesse for at blive interviewet, selv om det betød, at jeg 

måtte gå på kompromis med den oprindeligt tænkte afgrænsning i mit design ved at 

springe nogle led over i processen med at udvælge medforskere. Min beslutning om at 

gribe pigernes engagement og involvere dem som medforskere uden først at have 

gennemført den nærmere introduktion til mit projekt var et spørgsmål om først og 

fremmest at anerkende deres interesse for at deltage, da dette syntes at være mere 

etisk korrekt og relevant i situationen end at overholde designets retningslinjer og 

risikere at skræmme pigerne og andre potentielle medforskere væk. I denne optik kan 

min beslutning ligeledes betragtes som et udtryk for solidarisk kritik, der kommer til 

udtryk gennem en forhandling af relevans - ikke i forhold til forskningens analyser eller 

min position som forsker, men i relation til hvilke hensyn, der bør vægtes højest 

undervejs i forskningsprocessen.   

Analysepraksis 

Som afslutning på dette kapitel og anden del af afhandlingen giver jeg i dette afsnit et 

indblik i, hvordan jeg har arbejdet med det empiriske materiale med henblik på 

udarbejdelsen af analyserne i afhandlingens fire artikler.  Som beskrevet tidligere i 

kapitlet, har undersøgelsen, som afhandlingen bygger på, været præget af 

metodologiske krumspring og iterative bevægelser frem og tilbage mellem 

empiriproduktion og analyse. Det samme kan siges at være gældende for processerne, 
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hvorigennem analyserne er blevet til.  Det er processer, der har været gensidigt 

konstituerende med og vævet ind både i feltarbejdet og det teoretiske arbejde 

undervejs i den samlede forskningsproces, om end de her fremstilles som adskilte og 

progressive på hinanden følgende trin.  Analyserne er således blevet til i takt med, at 

jeg har bevæget mig rundt om forskellige perspektiver i praksis (jf. afsnittet om 

praksisforskning i indeværende kapitel) og således er blevet optaget af diverse temaer. 

Nogle temaer har været mulige at begrebssætte inden for en social praksisteoretisk 

ramme og andre har inspireret mig til at udvide rammen med begreber fra 

poststrukturalist teori, som beskrevet i kapitel 4. Samtidig har udvidelsen af den 

teoretiske ramme muliggjort, at jeg har kunnet rejse nye spørgsmål til det empiriske 

materiale. Således har jeg kunnet rette det analytiske perspektiv mod eksempelvis at 

forstå skaterdrengenes deltagelse i hhv. klasserum og skatepark som forskellige 

performativiteter, der er mere eller mindre kulturelt genkendelige i og på tværs af 

skolens forskellige (muligheds)rum (se artikel 3, kapitel 8).  

Overordnet set er min analysepraksis foregået gennem flere forskellige 

analytiske læsninger af interviews og feltnoter36 med afsæt i de forskellige 

forskningsspørgsmål, der samlet set afspejler min afhandlings mål om at undersøge og 

komme til forståelse med, hvilke muligheder og begrænsninger for de unges læring, 

tilblivelse og engagement i Fryshusets passionsorganiserede udskolingspraksis bidrager 

til at skabe og reproducere. I tråd med afhandlingens social praksisteoretiske ramme 

har jeg i mine læsninger gennemgående været optaget af at identificere dilemmaer, 

problemer, muligheder og begrænsninger relateret til Fryshusets måde at tænke og 

arrangere skole og til de unges deltagelse heri.  

Første trin i analyseprocessen kan beskrives som en åben og nysgerrig læsning på 

tværs af interviews og feltnoter (og således også på tværs af de forskellige passioner). 

Udover at tage afsæt i de forskellige forskningsspørgsmål, jf. kapitel 1, handlede denne 

tilgang om at skabe et overordnet indblik i Fryshusets grundskoles praksis og forsøge at 

komme til forståelse med, hvad der også var på spil og havde betydning for de 

                                                      
36

 Læsning af diverse dokumenter, jf. oversigten over det samlede empiriske materiale, har primært 
bidraget til at udvide og nuancere min (baggrunds)viden om og forståelse af Fryshuset som organisation, 
hvorfor dokumenterne ikke figurerer eksplicit i afhandlingens analyser.  
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forskellige deltagere. Jeg efterstræbte således i denne indledende analyseproces at gå 

eksplorativt til værks i hele mit empiriske materiale – en proces, hvori jeg først 

nærlæste alle interviews og feltnoter enkeltvis for derefter at læse på tværs af disse.  

Til sidst i dette trin fik jeg udpeget og konstrueret temaer både i de enkelte interviews 

og på tværs af disse og feltnoterne i det samlede materiale37. Jeg fik herigennem en 

umiddelbar indsigt i, hvordan de unges deltagelse ændrede sig, når de bevægede sig 

fra én kontekst til en anden i Fryshuset. Derudover fik jeg indblik, hvordan de 

forskellige lærere forstår og begrunder deres praksis på forskellige måder, og hvordan 

dette får betydning og sætter betingelser for, hvad de unge kan deltage i og hvordan. 

Analysen i artikel 1, der går på tværs af forskellige elever, lærere og passioner, blev 

udarbejdet i løbet af denne proces, ligesom nysgerrigheden omkring skaterdrengene 

som en særlig interessant gruppe blev vakt, jf. kapitel 1, og ansatserne til artikel 2 tog 

dermed form.  

Som et andet og mere fokuseret analysetrin er jeg følgelig gået mere i dybden 

med udvalgte interviews og feltnoter. Dette afspejler netop en særlig optagethed af at 

komme til forståelse med den lille gruppe af skaterdrenge, der på flere måder ’stak ud’ 

i mit materiale og var relevante i forhold til min rekontekstualiserede 

forskningsinteresse fra elevfravær til (dis)engagement, der beskrives tidligere i dette 

kapitel. En optagethed, der udviklede sig i takt med, at jeg tilbragte mere tid i 

Fryshuset og lærte såvel praksis som deltagere bedre at kende.  Det var i denne proces, 

at analysen af skaterdrengenes konfliktende engagementer og (dis)engagement i 

artikel 4 (kapitel 9) blev udarbejdet – og til dels også analysen af skole-skater-

arrangementet i artikel 3 (kapitel 8), hvor analyseprocessen også bevægede sig lidt ud 

over afhandlingens teoretiske ramme. I det, der kan beskrives som et tredje 

analysetrin, fokuserede jeg således på de steder i det empiriske materiale, hvor der 

’sker’ noget, der er relevant i forhold til forskningsspørgsmålene, men som jeg ikke 

umiddelbart har kunnet begribe inden for en social praksisteoretisk ramme.  

Vi bevæger os nu videre til afhandlingens del 3, som rummer de fire artikler.  
                                                      

37
Som hjælp til at skabe overblik i denne proces anvendte jeg analyseprogrammet NVivo, der således 

fungerede dels som ’opbevaring’ af mit samlede empiriske materiale og dels som et redskab til at 
konstruere temaer på tværs heraf. NVivo er ikke blevet anvendt yderligere i selve analysen.  
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Del 3: Afhåndlingens årtikler  
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Kapitel 6 (artikel 1): 

Passion som katalysator for inklusion og 

engagement?   

 

Resumé  

Denne artikel tager udgangspunkt i en social praksisteoretisk forståelse af inklusion, 

der er knyttet til elevernes bevægelser mod at blive mere (eller mindre) legitime 

medlemmer af skolens forskellige læringsfællesskaber og til en følelse af ’belonging’. 

Med afsæt i et etnografisk inspireret feltarbejde i den svenske NGO og grundskole 

Fryshuset, diskuteres det, om og hvordan læringsrum bygget op omkring elevernes 

passioner (dans, musik, skating, basket og kunst) kan bidrage til at fremme sådanne 

bevægelser og skabe større elevengagement. Artiklen peger på, hvordan disse bliver til 

og udfordres på tværs af læringsrum og (ofte) modsatrettede perspektiver på 

elevernes deltagelse, læring og (dis)engagement.   

Nøgleord: inklusion, passion, elevperspektiver, (dis)engagement, social 

praksisteori, praksisideologi.     

Introduktion   

Fryshusets grundskole (Fryshuset s.d.a), der udgør det empiriske grundlag for denne 

artikel, er en heldagsskole, der kombinerer de mere boglige fag med både fysiske og 

kreative aktiviteter (passionerne). Skolen, der ligger i et tidligere industriområde i 

Stockholm, tiltrækker en mangfoldig elevgruppe, der går på tværs af bl.a. faglighed, 

socioøkonomisk baggrund og etnicitet, og har således erfaring med at håndtere stor 

diversitet i og uden for klasserummet. Artiklen bidrager med et perspektiv på 

inklusion, hvori det handler om, hvordan bedre betingelser for læring, engagement og 

(mere aktiv) deltagelse kan skabes for alle elever på tværs af køn, positioner og 

(dis)engagement, og hvor oplevelsen af at høre til og blive accepteret som en del af 

fællesskabet er centralt. Som følgende afsnit uddyber, har denne forståelse rødder i 
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social praksisteori (Holland & Lave, 2009; Mørck, 2010).     

Teoretisk ramme   

Artiklen tager i sin forståelse af inklusion afsæt i en social praksisteoretisk ramme 

(Holland & Lave, 2009; Mørck, 2010), hvori begreber fra hhv. kritisk psykologi (Dreier, 

2003; Holzkamp, 1983; Mørck, 2006) og situeret læringsteori (Lave & Wenger, 1991; 

Nielsen, 2008a) er integreret. Social praksisteori har rødder i en Marxistisk forståelse af 

’praxis’ (Lave, 2011), i hvilken mennesket forstås ud fra sine handlinger (Bernstein, 

1978). ’Praxis’ eller praksis er i denne optik således et udtryk for menneskets 

handlinger og (re)produceres og forandres herigennem – ligesom mennesket 

(re)produceres og forandres igennem sin situerede deltagelse i historisk, politisk og 

socialt konstituerede relationer i konkrete praksisser (Dreier, 2008). De 

historisk/politisk producerede relationer skaber betingelserne for, hvordan personer 

kan deltage i bestemte praksisser.  

I en social praksisteoretisk ramme er fokus dermed særligt rettet mod – i dette 

tilfælde – elevernes deltagelsesmuligheder (og -begrænsninger) og på, hvordan disse 

produceres og udfordres i og på tværs af forskellige situerede læringsrum i en 

skolepraksis, hvor begrebet passion er omdrejningspunkt – dels som det centrale 

værdigrundlag for Fryshuset som organisation (NGO) og uddannelsesinstitution og dels 

som de pædagogisk-didaktiske grundsten, som grundskolen er bygget op omkring i 

form af passioner (dans, basket, musik, skating og kunst). Med inspiration fra Mørck 

(2014) analyseres elevernes passioner bl.a. ud fra betydningsfulde bevægelser38 mod 

eksempelvis at blive mere aktivt deltagende i forskellige læringsfællesskaber og mindre 

negativt indstillet over for skolen.  

Inklusion forstås således ikke som et endegyldigt mål i sig selv med eksklusion som 

modpol, men undersøges som processer, der eksisterer på et kontinuum og i relation 

til forskellige fællesskaber og handlesammenhænge, i stedet for at være et spørgsmål 

                                                      
38

 Mørck (2014) anvender begrebet ’mo(ve)ment’, der henviser hhv. til betydningsfulde bevægelser og 
situationer, der potentielt kan være overskridende og/eller marginaliserende. Da fokus i denne artikel 
overvejende er på ’movements’ og ikke ’moments’, vælger jeg den danske betegnelse ’bevægelse’.  
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om enten/eller. Processer, der udspiller sig i det komplekse samspil mellem eleverne, 

lærerne, de forskellige læringsrum og praksisser og er knyttet til elevernes 

deltagelsesmuligheder, engagement og oplevelse af at høre til. En lignende pointe 

påpeges i et studie af elevengagement i dansk erhvervsuddannelse (Grønborg, 2013), 

hvor elevernes engagement og disengagement ligeledes forstås som situerede 

sammenvævede processer, og hvor inklusion er et spørgsmål om at blive en del af et 

socialt fællesskab og er knyttet til en følelse af ’belonging’. Begrebet om ’belonging’ er 

inspireret af hhv. Wenger (2004) og Rabøl Hansen (2011). Hvor Wenger (2004) 

anvender begrebet i forbindelse med individers tilhørsforhold i praksisfællesskaber 

(Lave & Wenger, 2004) – dvs. fællesskaber, hvori deltagerne har en fælles forståelse af 

det, de laver, og værdien af det – er Rabøl Hansen optaget af, hvordan elever, der 

mobber, kan forstås som individer, der stræber efter at høre til i et fællesskab. Således 

anvendes begrebet til at analysere elevernes rettetheder og bevægelser på tværs af 

passion og (dis) engagement.   

Passion og engagement  

Da passion og engagement er gennemgående og tæt forbundne begreber i 

indeværende artikel, fordrer dette en nærmere begrebsafklaring. Eksisterende 

forskning om passion i uddannelsessammenhænge (bl.a. Fredricks, Alfeld & Eccles, 

2010; Vallerand R.J., Blanchard, C., Mageau, G.A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M. 

& Gagne, M., 2003) peger på, at passion er knyttet til en stærk lyst til at deltage i den 

pågældende aktivitet hele tiden og til en oplevelse af opslugthed eller flow, der får 

personen til at glemme tid og sted og i nogle tilfælde gør det svært at rette fokus mod 

og engagere sig i en ny aktivitet eller opgave, når den ’passionerede aktivitet’ er ovre 

(Vallerand R.J., Blanchard, C., Mageau, G.A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M. & 

Gagne, M., 2003: 758)39. Det påpeges desuden, at når en aktivitet bliver en passion, er 

                                                      
39 Vallerand R.J., Blanchard, C., Mageau, G.A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M. & Gagne, M. (2003) 

skelner mellem ’harmonious passion’ (HP) og ’obsessive passion’ (OP), der hver især relaterer til, 
hvordan en aktivitet er blevet internaliseret som en del af personens identitet. Hvor HP er et udtryk for 
såkaldt autonom internalisering, dvs. at personen frivilligt har valgt at deltage i den pågældende 
aktivitet og finder den vigtig for ham eller hende, henviser OP til, at der er tale om et intra- og/eller 
interpersonelt pres eksempelvis i relation til at opnå social accept eller selvsikkerhed. Ifølge 
Vallerand R.J., Blanchard, C., Mageau, G.A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M. & Gagne, M. (2003) 
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den blevet en del af personens identitet (ibid.), hvilket – som vi skal se – synes at være 

tilfældet for særligt skaterdrengene og en af dansepigerne. For disse elever er det 

tydeligt, at passion er et spørgsmål om at leve den pågældende aktivitet fuldt ud, at 

fordybe sig og blive ét med den og ikke mindst være villig til at håndtere de 

udfordringer, der knytter sig til eksempelvis at lære nye tricks eller dansetrin.  

Passion er således et udtryk for en stærk følelse i individet, der kan være med til at 

bestemme hvordan og i hvilken grad, vi engagerer os i en given aktivitet. Som følgende 

analyser imidlertid peger på, er det at engagere sig i en aktivitet ikke nødvendigvis 

forbundet med en stærk passion for denne, men kan være et spørgsmål om at 

bibeholde sociale relationer og blive en del af et fællesskab eller leve op til 

forventninger om ’passioneret deltagelse’.  

Begrebet passion anvendes imidlertid i to forskellige sammenhænge i denne 

artikel. Dels henviser begrebet helt konkret til hhv. aktiviteterne dans, basket, skating, 

musik og kunst, der i Fryshuset samlet betegnes som elevernes ’passioner’. Og dels 

bliver begrebet brugt i forbindelse med at ’være passioneret’ eller at ’have en passion 

for noget’, hvilket ligger indlejret i Fryshusets værdigrundlag og vision for 

organisationen generelt (Fryshuset, s.d.b). Begrebet passion fungerer således i 

sidstnævnte sammenhæng som en form for praksisideologi, dvs. lokalt forankrede 

strukturer, handle- og tænkemåder (Lave & Wenger, 2004; Mørck, 2006, 2011; 

Wenger, 2004) i grundskolen, der ikke bare er altomfavnende men også sætter 

grænserne for, hvornår man er en legitim eller ’passende’ deltager i Fryshusets 

fællesskaber. Denne pointe vil blive udfoldet senere.  

Når jeg i artiklens titel ”Passion som katalysator for inklusion og engagement?” 

anvender begrebet passion, ligger denne tvetydighed således implicit heri. Hvorvidt 

passion kan fungere som katalysator for inklusion og engagement bliver hermed et 

spørgsmål rettet dels mod skolens organisering af aktiviteter som ’passioner’ samt 

                                                                                                                                                            
vil der ligeledes være tale om OP i de tilfælde, hvor personen ikke længere kan kontrollere sin grad af 
deltagelse og opslugthed i aktiviteten, og der opstår konflikt ift. andre aktiviteter i personens liv. Mine 
empiriske fund peger umiddelbart på, at denne dikotomiske opdeling kan udfordres, da grænserne 
mellem ’harmonious passion’ og ’obsessive passion’ synes at være mere dynamiske og sammenvævede. 
Sådanne analyser ligger imidlertid uden for denne artikels rammer.  
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mod de pædagogiske og værdimæssige tanker, der ligger til grund herfor.  

Nielsen (in review) og Grønborg (2013) peger på, hvordan eksisterende forskning 

omkring elevengagement overvejende forbinder engagement med akademiske 

præstationer og begrebssætter det som en dekontekstualiseret funktion i individet. 

Hvor engagement opfattes som værdifuldt og noget, vi bør efterstræbe, bliver 

disengagement – eller ikke-engagement – associeret med manglende akademisk 

præstation og eksklusion, og den ’disengagerede elev’ bliver således gjort til syndebuk 

for sit manglende engagement. I modsætning hertil forsøger denne artikel med et 

begreb om (dis)engagement at argumentere for, hvordan engagement og 

disengagement må forstås ikke som hinandens modsætninger, men derimod som 

sammenvævede situerede processer, der er knyttet til elevens daglige livsførelse 

(Nielsen, in review).   

Metode  

De empiriske eksempler, der danner grundlaget for indeværende artikel, er blevet til 

på baggrund af et kvalitativt feltstudie i Fryshusets grundskole inspireret af dansk/tysk 

praksisforskning (bl.a. Holzkamp, 2005; Mørck, 2003, 2006; Nissen, 2000). Forfatteren 

har over tre perioder i hhv. 2014 og 2015 (i alt 8 uger) foretaget semi-strukturerede 

interviews med 11 elever fra 9. klasse, observationer i to 9. klasser på tværs af fag og 

passioner og gennem uformelle samtaler med elever, lærere og skolens leder. 

Interviewtransskriptioner og feltnoter er gennemlæst af flere omgange og organiseret i 

temaer. Centralt for denne artikel er temaer omkring deltagelse, engagement og 

fællesskab, som har vist sig at være betydningsfulde i relation til elevernes 

perspektiver på, hvad det vil sige at ’blive til’ som og være elev i Fryshusets grundskole. 

På samme måde som læring undersøges fra de lærendes perspektiv inden for social 

praksisteori (Lave, 2011), vil processer og bevægelser i Fryshusets praksisser blive 

undersøgt og analyseret med afsæt i elevernes perspektiver på muligheder for 

(engageret) legitim deltagelse (Lave & Wenger, 1991) samt passionernes betydning i 

denne sammenhæng.  

Artiklen er bygget op omkring tre temaer, der hver især har vist sig at være 

betydningsfulde i relation til elevernes muligheder og begrænsninger for deltagelse, til 
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’belonging’ og social selvforståelse samt (dis)engagement. Temaerne, der præsenteres 

gennem empiriske eksempler, giver et indblik i elevernes levede (skole)erfaringer i og 

på tværs af forskellige læringsrum- og fællesskaber, og danner således baggrund for de 

efterfølgende afsnit, hvori passion som hhv. praksisideologi og katalysator for 

(dis)engagement diskuteres.  

Inden vi bevæger os videre til temaerne, følger en kort præsentation af artiklens 

empiriske baggrund, Fryshuset.   

Fryshuset  

Fryshuset har som organisation eksisteret i godt 30 år og blev i sin tid etableret af 

Anders Carlberg i samarbejde med KFUM. Det værdimæssige grundlag er bygget på en 

overbevisning om, at hvis unge mennesker får mulighed for at beskæftige sig med det, 

de brænder for – deres passioner – vil de kunne skabe forandring og udvikling for sig 

selv og for samfundet. I begyndelsen dannede Fryshuset ramme om en række 

aktiviteter, som de unge selv var med til at forme – primært musik og basket – og 

efterhånden blev flere og flere sociale projekter føjet til dagsordenen (se Fryshuset, 

s.d.c). Fryshuset henvender sig som organisation til alle unge, men har et særskilt fokus 

på dem, der bevæger sig i samfundsmæssigt marginale positioner eller er i risiko for 

det. Med de sociale projekter og de forskellige aktiviteter, i hvilke mange hundrede 

unge har deltaget igennem årene, banker forskellige behov på døren – bl.a. et behov 

for uddannelsestilbud, der integrerer de unges passioner og giver dem mulighed for at 

forfølge disse, imens de går i skole og uddanner sig. I dag rummer Fryshuset forskellige 

uddannelsesprogrammer, hvoraf gymnasiet (årskursus 1-3) og grundskolen (7.-9. 

klassetrin) udgør de største med omkring 1300 elever i alt. Huset, der udgøres af en 

enorm betonklods på 9 etager lidt uden for det centrale Stockholm, lægger desuden 

kvadratmeter til Sveriges største indendørs skater-park, som anvendes både i og uden 

for skoletid. Herudover samarbejder en lang række virksomheder og foreninger med 

og har deres daglige gang i Fryshuset.  

Elevernes passioner fungerer som organisationens fundament og er integreret i 

grundskolen således, at der tre gange om ugen (ca. 6 timer i alt) på alle klassetrin (7., 8. 

og 9.) er enten dans, musik, skating, basket eller kunst på skemaet. Dette betyder, at 
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eleverne er i skole hver dag fra kl. 8.30 indtil kl. 15.30 eller 16. Fryshusets gymnasium 

er arrangeret på samme vis, dvs. eleverne har mulighed for at forfølge deres 

passionerede interesser igennem i alt seks års skoletid, hvis de vælger at fortsætte i 

Fryshusets gymnasium efter 9. klasse.  

Fryshusets uddannelsestilbud er rettet mod alle unge og har ikke som 

udgangspunkt et særligt fokus på udsatte elever. Deres måde at arrangere skole på 

tiltrækker imidlertid mange elever, der tidligere har deltaget i skolen fra marginale 

positioner, har oplevet at de ikke passede ind eller har haft svært ved at engagere sig i 

de forskellige fag og aktiviteter, som de mere ’traditionelle’ skoler tilbyder. En stor del 

af disse elever kommer fra ressourcesvage og/eller socioøkonomisk udfordrede 

familier og får begrænset støtte hjemmefra. For nogle af disse elever betyder 

eksempelvis det at have muligheden for at skate i skolen, at de overhovedet kommer 

afsted om morgenen og bliver i skolen resten af dagen i stedet for at pjække: ”[…] Hvis 

du er træt om morgenen og nærmest ikke orker at gå i skole, så tager du hen til skolen, 

bare fordi du gerne vil skate, og så bliver du” (Linus, 9. klasse). Fryshuset tiltrækker 

imidlertid også elever, der kommer fra mere ressourcestærke familier og elever, der 

klarer sig godt i de boglige fag og har positive skoleoplevelser med sig, når de starter i 

Fryshuset. Disse elever vælger typisk Fryshuset til, fordi de ønsker at forfølge en drøm 

om at blive eksempelvis professionelle basket-spillere eller dansere, som Amanda fra 

9. klasse, der her fortæller, hvorfor hun i sin tid skiftede skole til Fryshuset:   

 

”Jamen, fordi de tænker på den måde [i Fryshuset], at man dels får mulighed for 

at have sin passion i skolen, så man kan få udløb for sin energi og gøre det, man 

elsker, og så fordi, at man har skole i skolen og ikke derhjemme […]. Det betyder 

rigtig meget for mig, fordi så har jeg tid til at danse også. Det ville jeg ellers ikke 

have tid til. Nu danser jeg også i fritiden, fordi jeg gerne vil udvikles og nå mine 

mål, og det har jeg mulighed for, fordi jeg både kan lære i skolen og uden for 

skolen.”   

 

En heterogen sammensætning af elever er ifølge skolens leder et afgørende element i 
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Fryshusets praksis: ”Med henblik på at skabe de bedste muligheder for hver enkelt elev, 

har vi brug for en mangfoldig elevgruppe. Essensen af Fryshuset er mødet mellem 

forskelligheder” (interview med skoleleder, 2014). Som vi skal se nedenfor, spiller 

mangfoldigheden af personer og positioner en særlig rolle for, hvordan eleverne 

oplever at høre til og kunne deltage i grundskolens fællesskaber.   

Perspektiver på passion  

I de følgende afsnit vil forskellige perspektiver på, hvilke betydninger elevernes 

passioner har i relation til deres deltagelsesmuligheder (og – begrænsninger), samt 

deres oplevelser af at høre til og deres bevægelser mod at blive til som ’noget’ i 

Fryshuset (fx skater og danser), blive præsenteret og analyseret. Elevernes 

perspektiver er i fokus, men vil blive nuanceret og udfordret af lærerperspektiver. De 

empiriske eksempler er udvalgt i forhold til at undersøge, hvordan vi med afsæt i en 

social praksisteoretisk forståelsesramme kan komme til forståelse med elevernes 

bevægelser som overskridende og ’noget’, der går i forskellige og nogle gange 

modsætningsfyldte retninger? Hvordan bliver disse bevægelser til og udfordres i 

Fryshusets praksis, og hvilken rolle spiller det, at begrebet passion er 

omdrejningspunktet såvel organisatorisk som pædagogisk og ideologisk?   

Passioner som meningsfulde, overskridende bevægelser  

”Jeg skal have passion i dag, yes!” Sådan udtrykker eleven Malin det i et interview, da 

vi taler om, hvad det betyder for hende at have musik som passion og således have 

mulighed for at synge og spille musik i skoletiden. Hun fremhæver, hvordan musikken 

betyder, at hun forbinder det at være i skole med noget positivt, og – som det fremgår 

i citatet nedenfor – bidrager dette til, at hendes indstilling til de mere boglige fag har 

forandret sig, og hun oplever, at hun lærer mere:   

 

”Altså, det betyder vel … jeg vil ikke sige, at det er hele mit liv, men det betyder 

… altså det er sjovt, og jeg bliver glad af både at synge og spille musik og, ja, af at 

skrive og male. Og præcis det med at kunne gøre det i skoletiden, gør ligesom, at 

jeg bedre kan … når man går ud derfra [musiklokalet] og bare tænker, ’den her 
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lektion var virkelig sjov, nu skal jeg få alle andre lektioner til at blive på samme 

måde’ … Alle andre lektioner bliver ligesom sjovere, når man har haft passion. 

Og, kommer man ind med en positiv attitude, så bliver det lettere og man lærer 

mere.”   

 

Citatet illustrerer forskellige bevægelsesretninger for Malin – mod at blive mere glad, 

have det sjovere, være mere positivt indstillet og lære mere. Malin fremhæver 

desuden, hvordan musikundervisningen, hvor hun synger og spiller i et band, udover at 

være et sted hvor hun har det sjovt sammen med de andre elever, også udgør et vigtig 

læringsrum, som hun ikke ellers ville have adgang til, fordi hendes forældre, som hun 

udtrykker det, ”ikke kan akkorderne”, og derfor ikke kan hjælpe hende til at blive en 

bedre musiker. Musikundervisningen bliver således en handlesammenhæng (Dreier, 

2003), hvori Malins sociale og faglige læring kan siges at gå hånd i hånd. I 

overensstemmelse med artiklens social praksisteoretiske ramme, forstås læring i 

denne sammenhæng som elevernes ændrede deltagelse i og på tværs af forskellige 

sociale situerede kontekster og fællesskaber i og uden for skolen (Dreier, 1999; Lave & 

Wenger, 1991).  

En anden elev, Amanda, peger på ligeledes på, hvordan det at danse i skoletiden 

påvirker hende positivt i forhold til hendes deltagelsesmuligheder i de andre (boglige) 

fag:   

 

”Ja, jeg synes det [at danse] påvirker de andre fag på en god måde, fordi jeg får.. 

fordi jeg kan koncentrere mig bedre. Jeg havde ganske store 

koncentrationsproblemer på den anden skole, og fordi jeg kun havde mulighed 

for at danse én gang om ugen, fik jeg ikke udløb for det, jeg gerne ville have 

udløb for … men nu har jeg masser af tid til at danse og kan koncentrere mig 

meget bedre … og jeg har jo forbedret mig i næsten alle fag, siden jeg kom her.”  

 

På samme måde som musikken muliggør en overskridende bevægelse for Malin i 

forhold til hendes oplevelse af skolen som en mere attraktiv handlesammenhæng, har 
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dansen været med til at bevæge Amanda mod at kunne koncentrere sig bedre og 

dermed blive mere aktivt deltagende i de boglige fag, hvilket tidligere var en stor 

udfordring for hende – dels pga. de ovennævnte koncentrationsproblemer, og dels 

fordi hun ofte følte sig malplaceret blandt de andre elever og ikke kunne finde lysten 

og engagementet til at deltage aktivt i undervisningen. Amandas fortælling peger på, 

hvordan det at få mulighed for at danse i skoletiden har betydning for hende på en 

måde, der virker konstituerende ind i andre læringsrum og fremmer Amandas 

muligheder for deltagelse. Spørgsmålet er blot, hvordan.  

Dansen som katalysator for deltagelse og læring  

Amanda fremhæver selv, hvordan det at bruge sin krop og få afløb for overskydende 

energi har en afgørende betydning for, hvordan hun mentalt og kropsligt kan være til 

stede og deltage i de andre fag. Hun understreger, at graden af fysisk udfoldelse er 

afgørende i denne sammenhæng, men hvis man ser nærmere på, hvordan 

danseundervisningen er arrangeret som en institutionaliseret praksis, synes der at 

være andet og mere end blot en konstatering af, at ’dans er godt’ og ’mere dans er 

endnu bedre’. I kraft af at være kategoriseret som en af de fem passioner, er dansen 

allerede sanktioneret som noget positivt – dvs. noget der prioriteres og værdsættes – 

men den er samtidig også institutionelt forankret og har et andet sigte, end havde den 

’blot’ været en fritidsaktivitet. Som danseinstruktøren Sasha, der selv er professionel 

danser, udtrykker det, er dansen i virkeligheden en sekundær aktivitet i hendes timer. 

Det primære er, at eleverne arbejder med sig selv og hinanden, udfordrer egne 

grænser og bliver trygge i forhold til at udtrykke sig kropsligt over for og sammen med 

andre mennesker: ”Dansen er et middel til identitetsudvikling”. Sasha fortæller 

samtidig, at det er vigtigt for hende, at eleverne bliver bevidste om, hvordan de lærer 

bedst hver især, og at dansen kan hjælpe med at gøre deres individuelle læreprocesser 

mere tydelige:   

 

”Jeg tænker, at det er vigtigt, at de forstår, at vi lærer på forskellige måder. Vi er 

forskellige, du er forskellig fra alle andre, så du lærer på din måde, og du skal 

finde ind til, hvordan du lærer bedst. Er det, at jeg forklarer [dansetrinene] for 
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dig i ord? Har du brug for at se dem? Har du brug for at sidde og kigge lidt på? 

Eller er det en kombination? Har du brug for at mærke det kropsligt? Skal jeg 

føre din arm for dig?… Når jeg forklarer noget på én måde og ser, at det ikke 

virker, så gør vi det på en anden måde, og når de efter tredje forsøg siger, ’aha’, 

kan jeg direkte forklare, at ’det fungerer at gøre sådan her for dig’. Jeg forsøger 

at gøre dem opmærksomme på, at det fungerede, at jeg gjorde det og det, eller 

jeg forsøger at gøre dem opmærksomme på, at jeg ved, at de lærer. ’Du lærer 

det ikke her og nu, du har brug for mere refleksion og for at tænke efter og lade 

de her trin, vi laver nu, synke ind. Det skal ligesom lægge sig, og i morgen er det 

bedre.’ Og så har jeg andre elever, der bare lærer det sådan her, snap, snap, 

snap.”   

 

Sasha tilføjer, at dansen fremfor alt sigter mod, at eleverne ”modnes, får indsigt og 

føler sig trygge, så de kan blomstre. Føler man sig tryg, tør man udtrykke sig”. 

Citaterne illustrerer, hvordan dansen som et situeret læringsrum, hvori sociale og 

faglige læringsprocesser er sammenvævede, potentielt skaber nye muligheder for 

deltagelse og læring i andre sammenhænge i og uden for skolen. For Amanda synes 

dansen imidlertid at udgøre et læringsrum, hvori det primære mål er dansen og 

hendes personlige udvikling heri, hvilket tydeligt viser sig i den måde, hun engagerer 

sig i dansen på og udnytter ethvert ledigt øjeblik til at øve nye trin og koreografier.  

Til trods for, at Amandas individuelle behov for at fokusere på dansen umiddelbart 

står i kontrast til Sashas rettethed mod gruppeprocesser og mod at understøtte 

elevernes læring i andre sammenhænge, synes disse modsatrettede praksisser ikke at 

begrænse hinanden, tværtimod. Som Sasha udtrykker det, genkender hun sin egen 

passion for dansen hos nogle af eleverne – bl.a. Amanda – og hvis de ønsker det, 

tilbyder hun dem ekstra støtte og undervisning. Hun understreger samtidig, at det er 

hendes oplevelse, at de færreste elever er direkte passionerede omkring dansen, og 

hun problematiserer, at dette umiddelbart er et krav for at deltage. Er det rimeligt (og 

realistisk?) at stille krav om, at eleverne skal være passionerede for at være en del af 

dansefællesskabet (eller andre fællesskaber)? Og hvilke konsekvenser har dette i 
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relation til elevernes muligheder for deltagelse og læring? Denne problematik vender 

jeg tilbage til senere.  

Følgende afsnit går tættere på, hvordan passionerne for nogle elever muliggør nye 

fællesskaber og tilhørsforhold.   

”Det føles som hjemme, ligesom” – fællesskaber og ’belonging’ på tværs  

Da Fryshusets grundskole som nævnt kun rummer 7., 8. og 9. klassetrin, har samtlige 

elever oplevet at skulle skifte skole og starte forfra med nye klassekammerater, nye 

lærere og en ny og anderledes måde at arrangere og gøre skole på. Flere af de elever, 

jeg taler med, beskriver hvordan det at være elev i Fryshuset er forbundet med en 

oplevelse af at føle sig hjemme. Fællesskabet med de andre elever, der opstår omkring 

passionerne, spiller en særlig rolle i denne sammenhæng. Linda fortæller, hvordan 

hendes passion, musik, har betydning for, at fællesskaber på tværs af klasserne opstår. 

Fællesskabet på musikholdet, er det første, hun tænker på, da jeg beder hende 

beskrive sin passion:   

 

”Mit første ord er nok fællesskab, fordi alle fra 9. blandes, så det er alle, som har 

musik i 9.X, alle i 9.Y og alle, som har musik i 9.Z, der blandes. Jeg synes, det 

betyder rigtig meget i forhold til, hvordan man vælger at omgås folk, fordi det er 

så blandet, at man begynder at være sammen med elever i andre klasser.”  

 

Erik, der er en af de få drenge, der har dans som passion i den periode, jeg er i 

Fryshuset, fremhæver ligeledes flere gange, hvordan han oplever at være del af en stor 

familie, fordi han pga. dansen nu også har venner ud over sin egen klasse. Han 

fortæller, hvordan han på sin tidligere skole ofte følte sig udenfor og ikke turde snakke 

med de andre elever. At passionerne går på tværs af klasserne i Fryshuset betyder, 

som Erik udtrykker det, at ”alle kender alle”, hvilket gør, at han nu føler sig som en del 

af et større fællesskab – en familie. For både Erik og Linda synes passionerne at udgøre 

fællesskabende aktiviteter, der åbner op for nye fællesskaber og nye måder at deltage 

på – som mindre ’udenfor’ og mere en del af fællesskabet – og således skaber en 

følelse af ’belonging’ (Wenger, 2004; Rabøl Hansen, 2011). Spørgsmålet er imidlertid, 
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hvad det er ved disse fællesskaber, der skaber en følelse af at høre til? Ida, der ligesom 

Erik og Amanda er en del af dansegruppen, fortæller:   

 

”Vi er sammen fysisk, alt er fysisk, man anvender kroppen til alt. Nogle gange er 

det hårdt, andre gange er det vældig skønt … altså, man samarbejder rigtig 

meget, for at det skal blive en god dans, må man samarbejde … det er cool, vi 

griner altid … så det bliver godt, selv om man ikke altid er tilfreds med et 

(danse)trin eller lignende, så plejer vi altid at løse det sammen. Det vigtigste er, 

at man har en god gruppe.”  

 

Citatet illustrerer, hvordan dansepassionen muliggør særlige måder at være sammen 

på, der fordrer, at eleverne samarbejder, er fysiske sammen og bakker hinanden op, 

når de udfordres og skal have en fælles koreografi til at lykkes. En lignende gensidighed 

og samhørighed blandt eleverne synes at være til stede i musikpassionen, hvor 

eleverne ligeledes må samarbejde og støtte hinanden for at nå et fælles mål, der 

rækker ud over den enkelte elev. Dette synes ligeledes at have betydning for, hvordan 

eleverne forstår sig selv som deltagere i fællesskabet, jf. Holzkamps begreb om social 

selvforståelse (Holzkamp, 2013), dvs. de processer igennem hvilke vi som deltagere i 

sociale praksisser kommer til forståelse med os selv og andre i relation til vores daglige 

livsførelse (Kristensen & Mørck, 2014). Malin beskriver, hvordan det at optræde 

sammen med de andre elever i musikpassionen har gjort hende mere sikker på sig selv:   

 

”Det er vel noget med at få den her bekræftelse, efter at man har gjort noget og 

også, at man er tilfreds med noget, man har gjort … det forstærker jo ens 

selvfølelse og selvtillid rigtig meget, at man laver ting, som man er glad for.”   

 

Man kan således argumentere for, at musikken udgør et mulighedsrum, hvori Malin 

forstår sig selv som legitim deltager (Lave & Wenger, 1991), der kan bidrage til 

fællesskabet – dels fordi, hun får muligheden for at gøre det, hun brænder for og dels 

fordi, hun bliver bekræftet i, at hun lykkes med det. Da musikken samtidig fylder 
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meget i hendes liv uden for skolen, kan Fryshusets musikfællesskab forstås som en 

meningsfuld praksis, der ikke blot muliggør deltagelse i ’communities of belonging’ 

(Grønborg, 2013) i Fryshuset, men også er i overensstemmelse med hendes personlige 

deltagerbaner (Dreier, 1999) og har betydning for hendes liv fremadrettet. Som 

Nielsen (2008b) påpeger, må elevers deltagelse i skolesammenhænge forstås i relation 

til, hvad eleverne er rettet mod i deres liv uden for skolen og hvordan, de forsøger at 

skabe mening på tværs af disse sammenhænge.  

Man kan imidlertid stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt sådanne ’communities of 

belonging’ (Grønborg, 2013) ikke også kan virke begrænsende eller ekskluderende for 

elever, der ikke føler sig trygge ved eksempelvis at skulle deltage fysisk sammen med 

andre elever, eller oplever det som et pres at skulle leve op til fællesskabets 

forventninger om at skulle lykkes med en koreografi eller en koncert. Hvis det at blive 

og være en legitim deltager (Lave & Wenger, 1991) i fællesskabet fordrer passion og 

engageret deltagelse, hvad betyder dette så for elever, der ikke lever op til disse 

forventninger? Hvilke konsekvenser har det for elever, der ikke nødvendigvis er 

passionerede omkring den aktivitet, de har valgt som deres passion – men eksempelvis 

bare har valgt at skate, fordi deres bedste kammerat også gjorde det, eller fordi det var 

den eneste vej ind i Fryshusets grundskole? I følgende afsnit diskuteres disse 

problemstillinger.   

Passion som både overskridende og begrænsende praksisideologi  

Som tidligere beskrevet er passion i Fryshus-regi ikke blot den samlede betegnelse for 

de forskellige aktiviteter (skating, dans, musik, basket og kunst/håndværk), eleverne 

kan vælge imellem, når de søger ind i Fryshusets grundskole – det eksisterer ligeledes 

som en form for praksisideologi (Lave & Wenger, 2004; Mørck, 2006, 2011; Wenger, 

2004), der gennemsyrer både organisation og skole. Som skolens leder udtrykker det, 

er det hendes ønske, at man skal kunne ”mærke det i luften, at vi er passionerede her”. 

Organisationen som helhed er desuden kendt for sin ideologiske målsætning om at 

ville gøre det muligt for unge at forandre verden gennem deres passioner (Fryshuset, 

s.d.b). Det er svært at være uenig i denne målsætning, men spørgsmålet er, hvilke 

konsekvenser det har, når det ’at være passioneret’ bliver målestok for, hvornår man 
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genkendes som en legitim deltager (Lave & Wenger, 1991) i Fryshusets fællesskaber. 

Hvad vil det overhovedet sige at være passioneret – og er det en følelse, eleverne 

genkender og kan sætte ord på?  

Med undtagelse af de elever – eksempelvis Amanda og Malin – der drømmer om 

at gøre deres passion til en levevej og således også dyrker den uden for skolen – er det 

de færreste elever, jeg interviewer, der kan sætte ord på, hvad det vil sige for dem at 

være passioneret. Flere af dem udtrykker, at de aldrig har tænkt over, hvad det vil sige 

at være passioneret, og et par af eleverne, der har valgt deres passion enten for at 

være sammen med en kammerat eller fordi, den de valgte i første omgang viste sig 

ikke at være det rigtige valg, virker nærmest fremmedgjorte overfor begrebet. Dette 

synes umiddelbart paradoksalt, når passion på flere niveauer er kernen i både skolen 

og organisationen. Elevernes reaktion peger på, at flere elever måske ’bare’ synes om 

eksempelvis at danse og derfor ikke genkender følelsen af at være passioneret. Flere 

forskellige praksisideologier synes ligeledes at være på spil i Fryshusets praksis (og i 

kraft af min tilstedeværelse som forsker) – og den, der eksisterer blandt eleverne har 

ikke umiddelbart passion som sit omdrejningspunkt. Det viser sig imidlertid, at de 

fleste elever sagtens kan tale om deres passion og hvilken betydning, den har for deres 

deltagelse og engagement i andre sammenhænge, så længe jeg spørger direkte til 

eksempelvis dans eller skating og ikke anvender ordet ’passion’.  

Selv om eleverne måske ikke reflekterer over, hvad det vil sige at være passioneret 

og er mere optagede af at opretholde deres positioner i fællesskabet og gøre 9. klasse 

færdig, oplever de konsekvenserne af, hvad det vil sige, når passion er det 

praksisideologiske omdrejningspunkt blandt ledelse og lærere. Men hvordan kommer 

en sådan praksisideologi til udtryk i praksis?  

For det første viser den sig i måden, skoleleder og lærere forholder sig til den 

opgave, det er at være ansat i Fryshuset og skulle håndtere den store diversitet blandt 

eleverne – en opgave, som de går til med stort engagement og seriøsitet. Flere af de 

elever, jeg interviewer og taler med i pauser o.l., fremhæver deres relation til lærerne 

som noget helt særligt ved Fryshuset og som noget, der har betydning for, hvordan de 

deltager i undervisningen i de enkelte fag. Ida fortæller eksempelvis, hvordan hun 
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oplever at blive set og hørt som individ af lærerne, der således ikke kun har blik for 

gruppen, og at det betyder meget for hende, at lærerne interesserer sig – også når 

timen slutter. Som udefrakommende mærker man tydeligt, at både lærere og 

skoleleder er meget optagede af at kende eleverne og have en relation til dem, der er 

overvejende venskabelig. Dette kommer bl.a. til udtryk i den fælles omgangstone, der 

er afslappet og humoristisk – og det ses i særlig grad i måden, rigtig mange elever 

møder deres lærere eller skoleleder, hvilket typisk er i form af et kram. Skolelederens 

kontor danner desuden ofte ramme om uformelle samtaler blandt skoleleder og elever 

– døren er stort set altid åben, og rigtig mange elever kommer ind og sætter sig og 

’hænger ud’.  

Flere af lærerne underviser kun i ét fag, hvilket giver mulighed for fordybelse, og 

som Oscar understreger, da jeg interviewer ham, er matematik hans passion. Da 

grundskolen p.t. kun huser omkring 250 elever, er lærerkollegiet tilsvarende småt 

(omk. 20 lærere), hvilket skaber en særlig samhørighed og gensidighed, der bl.a. 

kommer til udtryk i måden hvorpå, lærerne støtter og dækker ind for hinanden ved 

sygdom eller andet fravær. Jeg oplever flere gange på det ugentlige 

mandagsmorgenmøde, hvordan lærerne selv tilbyder at tage en kollegas timer 

nærmest uden varsel, hvis vedkommende ikke kan være til stede.  

Lærernes indbyrdes forhold, deres tætte relation med og engagement i eleverne 

og deres fag samt skolelederens åbenhed kendetegner således grundskolens 

praksisideologi og bliver nævnt af flere elever som afgørende for dels, hvordan deres 

oplevelse af at gå i skole har forandret sig og dels for, hvordan de har bevæget sig fra 

marginale positioner i deres tidligere skoler til at føle sig som en del af forskellige 

fællesskaber på tværs af elever, lærere, skoleleder, fag og passioner. I denne 

sammenhæng synes passion som praksisideologi at rumme overskridende potentialer, 

der kan understøtte elevernes såvel faglige som sociale deltagelse og læring. Der er 

imidlertid også elever, der påpeger, at det kan være hårdt – særlig i passionerne – at 

skulle leve op til et krav om at være ’passioneret nok’.   

Passion som katalysator for (dis)engagement  

At passion er nøgleordet i Fryshusets praksis betyder ikke blot, at lærerne og 
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skolelederen forventes at være passionerede omkring deres arbejde – det betyder 

ligeledes, at der ligger et implicit krav til eleverne om at være passionerede eller – som 

skolelederen udtrykker det – at de finder ind til deres passion. Dette gælder på tværs 

af fag men er særligt udtalt i de fem passioner, som eleverne vælger imellem, når de 

søger ind i Fryshusets grundskole. Vurderer en af de såkaldte passionslærere – dvs. 

danselæreren, skaterlæreren etc. – at en elev ikke er ’passioneret nok’, kan eleven 

blive bedt om at vælge en anden passion. Passion bliver således en slags måleenhed, 

der indikerer, hvorvidt en elev engagerer sig tilfredsstillende eller ej i den pågældende 

aktivitet. Da jeg interviewer danselæreren Sasha, påpeger hun, at hun er i tvivl om, 

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at vurdere eleverne på denne måde og stille krav til 

dem om, at de skal være passionerede hele tiden:   

 

”Jeg synes, det er anstrengende, at man skal elske, det man gør, man skal hele 

tiden synes om det. Og det mener jeg ikke, at eleverne gør … Så de elever, som 

ikke bevarer interessen af forskellige årsager, de føler nok, at de så ikke længere 

passer ind i her, i den her boks … jeg tror, at vi som skole eller organisation skal 

begynde at vende kappen efter vinden … tænke nyt … I min undervisning er det 

også okay, hvis du bare synes om at danse lidt – i stuen, i badet eller i fritiden. Du 

behøver ikke leve dans, og passion er et vældigt ladet ord, og jeg tror, det er 

misvisende, og så har vi elever, der mister interessen for dans … så er de ikke 

passionerede længere, men hvad giver os ret til at sige det? De synes jo stadig 

om det, men kravene er måske lidt for høje, og så mister de interessen for en 

stund.”  

 

Citatet illustrerer, hvordan det at stille krav om passioneret deltagelse potentielt 

rummer marginaliserende eller i værste fald ekskluderende processer, der i stedet for 

at forstærke fællesskabet blandt eleverne kan bidrage til, at de elever, der ikke lever 

deres passion, føler sig uden for og vælger passionen eller i sidste ende skolen fra, hvis 

de ikke lykkes med at ’finde ind til deres passion’ i en af de andre aktiviteter. Sasha 

peger desuden på, at ’passion’ er et yderst ladet ord, der kan rumme mange 
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associationer og konnotationer, som kan virke begrænsende i forhold til elevernes 

deltagelsesmuligheder – og ligeledes i relation til, hvor engageret, de deltager. For høje 

krav om passioneret deltagelse virker ifølge Sasha begrænsende på flere elevers 

deltagelse, da de føler sig presset og usikre. Dette kommer typisk til udtryk i den måde, 

hvorpå de pågældende elever engagerer sig, fortæller hun, og en elev, der måske i 

virkeligheden bare har brug for at blive bekræftet i, at det er okay ’bare’ at være glad 

for at danse, risikerer at blive opfattet som ikke-passioneret og ikke-engageret. ”Vi 

[lærerne] taler om denne problemstilling, men der synes ikke at være noget 

svar”(Sasha).  

Blandt skaterne synes billedet imidlertid at se lidt anderledes ud. At blive og være 

skater fordrer som udgangspunkt passioneret eller engageret deltagelse. Som to af 

drengene, Magnus og Simon fra 9.X, fortæller, da jeg snakker med dem i skater parken, 

kan det tage flere måneder at lære et bestemt trick, og det kræver, at man ”øver, øver 

og øver”. Det ligger således i højere grad implicit i skaterkulturen, at hvis man vil være 

en del af den, så engagerer man sig 100 %, og for drengene synes dette at være en 

selvfølgelighed. Deres skaterlærer, Nicklas, bekræfter, at begrænset engagement er 

noget, han meget sjældent møder blandt skaterne, da man typisk meget hurtigt finder 

ud af, om man vil det eller ej. Dem der er skatere er det, fordi de brænder for det, og 

når drengene møder modstand, hvilket sker hele tiden, får det dem typisk til at deltage 

endnu mere engageret. Simon fortæller:   

 

”At være skater er en følelse, der fylder dig kropsligt og mentalt, og du kan ikke 

tænke på andet … alle de gange du falder og slår dig og frygten for, at det sker, er 

det hele værd.” 

 

Nicklas tilføjer, at han aldrig er nødt til at stille krav om passioneret deltagelse blandt 

drengene fra 9. klasse, da det kommer helt af sig selv. Kravet til eleverne om, at de skal 

være ’passionerede nok’ synes således at have forskellige betingelser i forskellige 

læringsrum og være knyttet til elevernes (dis)engagement. Spørgsmålet er, som Sasha 

også påpeger, om begrebet passion har brug for at blive redefineret, hvis det skal 
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fungere ind i en skolepraksis som fællesskabende og overskridende element, der 

muliggør deltagelse og læring og ikke skaber utilsigtet potentiel marginalisering og 

eksklusion?    

Konklusion  

Målet med denne artikel har været at præsentere og diskutere forskellige perspektiver 

på inklusion med udgangspunkt i en social praksisteoretisk forståelsesramme, hvori 

inklusion af elever handler om at muliggøre overskridende bevægelser mod (mere 

engageret) deltagelse, læring og engagement i og på tværs af situerede læringsrum – 

bevægelser der bliver til og udfordres i et samspil mellem elever, lærere og forskellige, 

konkrete praksisser i Fryshusets grundskole. I de ovenstående afsnit møder vi 

forskellige perspektiver på, hvordan passion (som dans, musik etc.) kan forstås som 

katalysator for inklusion og engagement – dvs. som igangsætter for overskridende 

bevægelser i retning af at blive mere aktivt og engageret deltagende som elev, at blive 

mere glad, koncentreret og positivt indstillet over for de boglige fag og ikke mindst 

mod en oplevelse af at føle et tilhørsforhold til Fryshusets fællesskaber. De udvalgte 

praksiseksempler illustrerer, hvordan den institutionelle organisering af passionerne på 

tværs af klasser åbner op for nye fællesskaber og tilhørsforhold, og de peger ligeledes 

på, hvordan det at have mulighed for at gøre det, man brænder for, har betydning for, 

hvordan eleverne deltager, engagerer sig og forholder sig til det at gå i skole. For flere 

elever betyder deres passion, at de har fået nemmere ved at komme afsted om 

morgenen og forbinder det at gå i skole og lave skolearbejde med noget langt mere 

positivt, end de tidligere har gjort.  

Begrebet passion har imidlertid flere betydninger ind i Fryhusets praksis. Artiklen 

peger på, hvordan passion kan forstås som en praksisideologi (Lave & Wenger, 2004; 

Mørck, 2006, 2011; Wenger, 2004), der udpeger retningslinjer for det pædagogiske 

arbejde og skaber gensidige forventninger om passioneret deltagelse. Da passion er 

omdrejningspunktet i Fryshusets værdigrundlag og ideologiske målsætninger, er både 

lærere og skoleleder med til at producere og er samtidigt underlagt denne 

praksisideologi. Eleverne, derimod, synes ikke at dele denne praksisideologi, og flere af 

dem har svært ved at genkende sig selv som passionerede og nogle er endda i tvivl om, 
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hvad begrebet betyder. Udfordringen er, at passion i Fryshuset per definition er 

sanktioneret som noget positivt, der kommer til udtryk og vurderes gennem elevernes 

(dis)engagement, og det diskuteres i denne sammenhæng, hvordan en praksisideologi, 

der implicit stiller krav om passioneret deltagelse – også blandt eleverne – både kan 

muliggøre overskridende bevægelser for eleverne og samtidig være potentielt 

marginaliserende og ekskluderende.   
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Kapitel 7 (artikel 2):  

Learning from a social practice theoretical 

perspective 

Abstract 

This article addresses the use of learning theories in the educational field and discusses 

a theory of learning that moves away from institutionalized definitions. Based on a 

current case study in lower-secondary school at Fryshuset in Stockholm, Sweden, it will 

be argued that an understanding of learning may be developed into a social practice 

theory framework in order to empirically discover and explore learning as expansive, 

meaningful mo(ve)ments (Mørck, 2014) that take place in and across particular 

situated and social settings – and likewise to suggest theoretical distinctions in the 

landscape of learning. In a social practice theoretical understanding, learning is 

connected to the learner’s understanding of himself  or herself as part of a community 

(or as an ‘outsider’), his or her participation in changing social practices (Lave, in press), 

and likewise to significant, expansive and/or constraining mo(ve)ments in relation to 

becoming e.g. more (or less) of a recognized member of different communities of 

practice, which is an essential point when studying transcending and potentially 

marginalizing processes in schools. 

Introduction 

With an outset in social practice theory (Holland & Lave, 2009; Lave, 2011) and 

substantialized by empirical research from Fryshuset40, the article offers an approach 

to the educational field that allows us to examine learning processes in their 

constitutive relations between persons, materiality, and social, historical, and political 

conditions. It is argued that this way of exploring learning may facilitate the 

                                                      
40

 I have conducted participative observations and semi-structured interviews (11 students, 4 teachers, 
and the head of the school) and engaged in informal conversations with students in 9th

 
grade, teachers, 

and the head of the school. 
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conceptualization of expansive mo(ve)ments41 (Mørck, 2014) and the processes of 

becoming a legitimate member of the varied communities of practice at Fryshuset 

(Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2004). Embedded in this conceptualization of learning 

lies a critique of conventional learning theories, which are understood as theories that 

enhance behavioral and cognitive dimensions of learning, e.g. empiristic and 

rationalistic schools of thought (Packer, 1985), and seem to originate in dualistic views 

of the world-subject relationship (Nielsen, 1999). These theories will, however, only be 

shortly touched upon throughout this article, since the aim is to discuss, illustrate and 

suggest how a social practice theoretical approach may contribute to the educational 

field, rather than giving a complete account of the learning theories that it 

challenges42. One point of criticism worth addressing here, though, is that conventional 

learning theories seem to ignore the historical, political contexts in and across which 

learning takes place, thereby separating learning processes from social life. As Lave 

argues (2011, 152f.): 

“…social life is not reducible to knowledge or even to knowing, but to collective 

doing, as what being is, as part of the lived-in world. Reducing activity to mental 

activity – acquiring, transferring, creating, transmitting, internalizing knowledge 

is not inclusive enough to identify where, how, or with what meaning the stuff 

we call ‘knowledge’ is part of social life. Knowledgeability is always part of 

situated social, historical being.” 

With this implicit critique of information processing theory and learning transfer, Lave 

introduces an understanding of learning that emphasizes collective, situational, and 

social dimensions, where learning ‘something’ is to change one’s social existence 

towards becoming a member of different communities of practice (Lave & Wenger, 

1991). 

                                                      
41 The concept of mo(ve)ments will be elaborated further. 
42 See e.g. Nielsen (1999, 2008b) for a discussion of shortcomings in rationalistic and empiristic 

conceptions of learning and e.g. Anderson, Reder & Simon (1997) and Anderson, Greeno, Reder & Simon 

(2000) for further discussions on situated versus cognitive perspectives in learning. 
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Before elaborating further on social practice theory, the following section will 

provide a short presentation of the empirical outset for this article, Fryshuset. 

Fryshuset – different ways of ‘doing’ school? 

Fryshuset, which is often referred to as the largest youth center in the world, was 

founded in 1984 by Anders Carlberg among others. Initially it was a place where young 

people met to do sports and music, and gradually different social projects and 

educational programs were added to the agenda. Today Fryshuset runs both a high 

school and a lower-secondary school (as well as various other educational programs), 

and is the initiator of two exit programs (Exit and Passus). Common to both the 

educational programs and the many social projects is a conviction that in order to 

enable young people to explore their passions and find their way into society, values 

such as encouragement, confidence, responsibility and understanding are crucial 

(Fryshuset, 2015). 

At Fryshuset the pupils’ passionate interests43  (basketball, dancing, music, 

skateboarding, and art) are part of the schedule three times a week (approx. 6 hours 

per week), and according to the head of the school they are considered just as 

necessary for the pupils’ learning and development as the more academic subjects. 

However, being passionate is not exclusively linked to organized ‘non-academic’ 

activities: “reading books may also be a passionate interest” – as the head of the 

school emphasizes in an interview – but “developing your personality and your social 

competences is just as important for the students”. According to her, this way of doing 

school and organizing learning environments attracts pupils who  have  previously  

experienced  school  from  marginal  positions  and  felt  that  they  did  not  fit  in.  A 

considerable number of them come from socioeconomically disadvantaged families 

and may not get the necessary support from their parents. To many of these pupils the 

passionate interests and the communities around them are what motivate them to 

come to school and stay there as well: 

 

                                                      
43 The term ‘passionate interests’ is Fryshuset’s translation of the Swedish word ‘passion’. 
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“One thing is that even if you’re tired in the morning and don’t want to go 

school, you go anyway because you want to skate, and then you stay… You stay 

and do your schoolwork even though you are not up for it” (Johan, 9th grade). 

 

On the other hand, Fryshuset also attracts pupils from more privileged families, who 

deliberately choose Fryshuset because they have the opportunity to start pursuing a 

dream of becoming e.g. a professional dancer or basketball player while attending 

school and taking their exams. 

As the American professor Ken Robinson points out, today’s educational systems 

are marked by a so- called ‘academic inflation’ (Robinson, 2012), and he requests that 

the students’ creativity and ‘non- academic’ interests and passions are brought into 

focus to a much greater extent – both to avoid (further) marginalization of many 

students and to improve the educational system in general. Offhand, this is what 

Fryshuset is trying to do – but the question remains: how do the students experience 

this way of doing school, and how does it influence their possibilities for learning and 

participation across different contexts in and out of school? To explore these 

questions, this article proposes a social practice theoretical framework of learning, 

which will be elaborated in the following section. 

A social practice theory of learning 

This paper draws on a social practice theoretical framework (Holland & Lave, 2009; 

Lave, 2011) that emphasizes the historical and material productions of persons in 

changing social practices and integrates concepts from Danish/German critical 

psychology (e.g. Dreier, 2008; Mørck, 2006; Holzkamp, 1979) and situated learning 

theory (Lave & Wenger, 1991). It originates in a Marxist understanding of ‘praxis’ 

(Lave, 2011), which implicates that persons are understood as always material and 

embodied in the local practices in which they participate, and in their relations with 

other persons, things, and institutional arrangements. From a Marxist perspective, 

man is, thus, what he does (Bernstein, 1971), and consequently, knowledge is regarded 

as inseparable from engagement in practice (Lave, 2011: 152). 
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The notion of situated activity points to the assumption of how subjects, objects, 

and lives are made in relation to each other, and as Lave (2011: 152) writes: “..the 

contexts of people’s lives aren’t merely containers or backdrops, nor are they simply 

whatever seems salient to immediate experience”. ‘Praxis’ or ‘practice’ is to be 

understood as “the encounter between people as they address and respond to each 

other while enacting cultural activities under conditions of political-economic and 

cultural- historical conjuncture” (Holland & Lave, 2009: 3). In other words, practice is 

constituted by the actions of persons, who (re)produce and change the practice self-

constituently through participation (Dreier, 2008). The historically and politically 

produced relations thus create the conditions for how persons can participate in a 

specific practice. 

Consequently, in a social practice theoretical understanding, learning is closely 

connected to the learner’s participation in changing social practices and cannot be 

reduced to the accumulation of knowledge or a measurable outcome of teaching. Both 

the situational and relational character of social life are thus emphasized, and to 

understand social life – or, more specifically, understand and conceptualize learning – 

we cannot ignore the political and historical dimensions of these practices. Thus, in 

order to understand how and under which conditions possibilities for learning are 

produced in and across contexts within Fryshuset’s lower-secondary school, it is crucial 

to examine the school’s historical, political- economic, and cultural-institutional 

position and how this may have changed and changes over time (Lave & Packer, 2008). 

Through the politically and historically produced relations that Lave refers to above, 

possibilities and limitations for action and participation are created. 

In the educational field this means that in order to understand and conceptualize 

learning we need  to bring into focus the conditions under which learning is both made 

possible and/or limited, i.e. the relations between the institutional arrangements, 

political agendas, (non-)academic subjects, teachers, leaders, and the students 

themselves. 

Woven into the core of the social practice theory presented here, Danish-

German critical psychology (e.g. Dreier, 2008; Mørck, 2006; Holzkamp, 1979) stresses 
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the dialectical and mutually constitutive relation between the subject and the world. 

This article thus argues that learning is understood within a dialectical framework that 

does not oppose or separate subject and world, unlike some cognitive learning 

theories that rest on dualistic accounts and define learning as a matter of achieving 

better knowledge about the world and transforming knowledge into memory (Nielsen, 

2008b). Moreover, cognitive approaches tend to primarily study the learner’s ‘inner 

landscape’, metaphorically speaking, and regard learning as a predominantly 

epistemological question. According to Nielsen (2006), Descartes’ understanding of 

epistemology influences the way educational arrangements and situations are 

organized, i.e. on principles of moving from analysis of basic elements of a specific 

subject matter to a more complex recognition or synthesis. This process of achieving 

knowledge about the world is problematic, Nielsen argues (ibid.: 211), since it 

decontextualizes the problems we encounter in order to reduce complexity. 

From a social practice theoretical perspective, learning is studied and analysed 

with an outset in the learner’s perspectives on participation and (reasons for) action in 

and across different contexts, a so-called first-person perspective (Holzkamp, 1983; 

Mørck, 2006: 257)44. When conducting empirical research, this means that trajectories 

of change and the ways in which we shape/are shaped into the persons we are and 

become through (more or less) participation in changing social practices over time are 

pivotal. If one accepts this position, the learner’s perspectives on possibilities (and 

limitations) for action and learning, on meaningful mo(ve)ments, and on his or her 

changing participation in and across different social contexts are crucial in order to 

study learning at all. 

In the following section two cases from my empirical study at Fryshuset will be 

presented in order to ground my theoretical arguments and illustrate what a social 

practice theoretical understanding of learning may allow us to capture when we move 

into the educational field. The cases are situated in the skater park and the classroom, 

respectively, and we follow a group of four male students, who are all skaters. 

                                                      
44 The students’ first-person perspectives were pursued through observations, informal talks, and 

semi-structured interviews with both students and teachers. 
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Empirical cases: The skater park and the classroom 

The cases below have been chosen because they illustrate how following students 

across learning communities within the school allows us to gain insight into how the 

students’ participation changes and, thus, how different social and material 

arrangements constitute possibilities and/or limitations in relation to learning and 

participation. The cases derive from field notes conducted during observations. 

Case 1: The skater park 

When I enter the skatepark, a group of boys from 9th grade are waiting on the 

staircase and cheering on the 7th graders, who are about to finish their skating lesson. 

Instead of shouting or clapping, the 9th graders slam their boards onto the concrete 

floor to make loud noises. As soon as the 7th graders have left the skater park, the 9th 

graders jump onto their boards. The four boys from 9.X are all there. At first there are 

12 boys skating, but eventually a few more arrive. They are all wearing helmets, and 

most of them are in baggy pants and a loose t-shirt. From the speakers loud jazz music 

is floating and mixing with the sounds of the skateboards. The skater park is spacious 

with several ramps and obstacles for the skaters to challenge themselves – but not 

once do the boys collide or get in each other’s way. Watching the four boys from 9.X, I 

notice how engaged, focused and persistent they all are when practicing a trick on the 

board. They keep trying, and every time they fall on the ground they jump right up with 

a smile on their faces to give it another try. For an outsider like me, skating seems to be 

a rather individual activity at first glance, but I soon come to realize how 

interdependent the boys are – both in order to navigate among each other in a space 

which is unpredictable and possibly dangerous, and in order to be able to learn new 

tricks (field notes). 

 

Case 2: The classroom 

The subject is religion, and the students in 9.X are to work on questions relating to 

Buddhism. Prior to this class they have read a text about Buddhism, which will be the 

outset for the task. They are divided into groups by the teacher, and the four skater 

boys end up in the same group, because they already sit together. A fifth boy, Jason, 
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whose passionate interest is basketball, arrives late and is asked by the teacher to join 

the skaters. Another group of three girls and a boy starts discussing the task. The other 

students leave to sit outside the classroom. The teacher follows them, and the four 

skater boys start chatting to each other. Facing each other and turning their backs on 

the fifth boy, they stare at one of their phones, where – judging by the sound – a video 

is playing. With the textbook on his lap, Jason seems to be reading the text on 

Buddhism. He looks up at the skater boys several times as if to say, “let’s start working 

on the questions”, but he doesn’t utter a word, and the four boys never pay him any 

attention. Not until the teacher arrives do the skater boys look up from the phone and 

turn to the book, but as soon as she leaves again, they are busy discussing the video. 

When the class ends they have barely done anything in relation to the task demanded 

by the teacher (field notes). 

 

In the following sections, the cases will be used to discuss the theoretical framework 

presented above in relation to how a social practice theoretical approach may 

contribute to our understanding of the empirical field when conducting educational 

research, as well as challenging more conventional theories. 

Participation and learning in and across socio-material arrangements 

As argued above, persons engage in practices constituted by their social interactions, 

by structural arrangements, and by material objects (Lave, 2011). This means that 

different arrangements offer different possibilities or conditions for learning and 

participation for different persons. Thus, the way persons participate may change 

across contexts, but their participation in one context will always be related to their 

participation in other contexts in some way. If we look at the two cases, there does not 

necessarily – at first glance – seem to be a link between how the boys participate in 

the classroom and the skater park, respectively. However, this assumption changes as I 

learn more about the skater culture in Fryshuset. 

The skater teacher explains that when you are a skater, you can barely think of 

anything else. Skating is “the only thing on your mind”, and the switch to e.g. an 

‘ordinary’ lesson can be very difficult, because you are focused on the tricks you just 
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managed (or failed to manage), and the embodied feelings connected to this leave 

you uneasy and restless. I later learn that this was exactly the case with the boys in 

the classroom, and that their attention was directed towards skater videos on 

YouTube. Their way of participating within the classroom, though it may be regarded 

as disengagement or laziness from a teacher’s point of view, is therefore not 

necessarily an expression of ‘participation in opposition’ (Willis, 2000) to school or 

academic subjects, and cannot be understood in isolation from their participation 

and engagement in the skater park (and other contexts). According to Dreier (2008: 

90f), the socio-material arrangements that form educational institutions decide what 

is considered acceptable or appropriate, and consequently influence learning 

processes within e.g. a classroom: 

 

“The socio-material arrangements of ordinary classrooms affect the course 

and dynamics of learning processes in them […] This arrangement […] conjures 

up a special way of engaging with these abstractions that we call 

‘concentration’, and which turns engaging in anything else, even in various 

contextual connections of the learning issue, into disturbances of the learning 

process thus arranged.” 

 

Having observed the same boys in the skater park, their participation within the 

classroom is more likely an example of what it means to be passionate about or truly 

engaged in something. As the skater teacher stresses, “skating is an addiction”. 

Considering their participation unambiguously as a ‘disturbance’ is therefore a rather 

restrictive understanding that does not recognize or capture the fact that these 

students are actually engaged in ‘something’ that is meaningful to them and may be 

part of important learning trajectories – an understanding where so-called ‘school 

learning’ is considered the paradigm case of learning (Dreier, 2008), and where 

learning does not reach beyond the structural arrangements of the classroom. 

Exploring this further in practice, it turns out that the skater teacher and the 

other teachers do not share their different perspectives on the skater students with 
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each other. Moreover, there seems to be a tendency among the academic teachers to 

categorize the skater students and explain their relatively passive way of participation 

in other subjects with an outset in what (from the skater teachers’ point of view) 

seems to be a narrow understanding of what it means to be a skater – they are skaters, 

consequently they are lazy and disengaged. Paying attention to historical dimensions, 

as argued above, skateboarding is known to be a culture of oppositional character, and 

the skaters are often looked upon as outsiders, which may help us to understand the 

teachers’ perspectives. The fact that the students seem passive and unfocused from a 

teacher’s perspective only enhances the categorization. At the same time, this 

understanding of skateboarding as a so-called counterculture (Willis, 2000) may 

prevent us from discovering how being a skater is not necessarily about acting in an 

anti-school manner and being unwilling to learn – on the contrary, it seems to be 

linked with high levels of engagement, success, and, as will be argued below, certain 

academic skills. In other words, the skater park seems to constitute an important but 

complex learning environment that, on the one hand, allows the students to immerse 

themselves in and participate actively in something they really enjoy – but on the other 

hand seems to influence their participation in other subjects, as the empirical 

examples suggest. 

This complexity demands further attention and points to critical issues in the 

educational field: Which ways of participation are supported and/or limited in the 

classroom and, in this case, the skater park, respectively – and how/why? How do 

these different socio-material arrangements enhance or undermine each other in 

relation to the students’ possibilities for learning and participation? Which 

understandings/categorizations of what it means to an ‘appropriate’ student are 

(re)produced across the different contexts, and how does this influence the students’ 

possibilities for participation? 

The empirical cases underpin the notion that in order to grasp and understand 

participation and learning we need to focus our attention on both the differences and 

the interrelatedness between learning situations which influence possibilities of 

participation and learning and the way we understand the students’ participation. This 
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means paying attention to how such situations are arranged structurally, socially, and 

materially, and following persons as they move and change within and across them. As 

Dreier (2008: 94) argues, “no context can then be grasped on its own, as an island, but 

must be analysed as being involved somehow in structural arrangements of social 

practice”. 

Learning as expansive mo(ve)ments and social self-understanding 

Mørck (2014) introduces the notion of learning as meaningful, expansive mo(ve)ments 

in and across different social contexts. This means that learning is analyzed through 

mo(ve)ments significant to the pupil’s processes towards becoming more (or less) of a 

legitimate member in different communities of practice (Lave & Wenger, 1991). A 

significant or meaningful mo(ve)ment could be the  experience  of actually ‘being able’ 

to contribute to and be recognized as a legitimate member of a community, e.g. the 

skaters, the basketball team, or the dance group – a position that may change the 

student’s social self- understanding (Holzkamp, 2013b) of himself or herself as a 

‘capable learner’ and support learning  processes in other contexts. The concept of 

expansive learning (Mørck, 2010; Kristensen & Mørck, 2014) is inspired by Engeström 

(1987) and Holzkamp (2013a). Engeström (1987) enhances the collective character  of 

learning, whereas Holzkamp (2013a) distinguishes expansive learning from defensive 

learning – the former being in line with the student’s interests – i.e. their orientations 

and personal trajectories (Dreier, 1999) – and increasing his or her influence upon 

personal life conditions/quality, while defensive learning involves coping with 

particular external demands by demonstrating learning results (Holzkamp, 2013a). 

According to Holzkamp (ibid.: 124), defensive learning leaves the student “cut off from 

the perspective of a joint control over the living conditions” and without personal 

motives to learn. Holzkamp thereby creates an analytical dichotomy in order to stress 

that learning cannot be conceived as a direct result of teaching. As Nielsen (2008a: 

178) puts it: “even the most perfect teacher cannot ensure that expansive learning 

takes place”. 
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Trajectories of learning 

To some degree the two cases illustrate the distinction made by Holzkamp (ibid.). The 

students’ personal trajectories (Dreier, 2003) are clearly oriented towards skating (they 

also skate when not in school), and this influences their way of participation in the 

classroom and the skater park. In the skater park, the personal motives to learn are 

evident, though the object of learning, i.e. mastering different moves and tricks, is 

demanding and at times intangible. I realized this when I decided to learn the most 

basic skating skills myself, supported by one of the boys, Jason. Besides the bodily 

challenges, e.g. keeping your balance, skating requires both mathematical and physical 

skills to move, turn, and make the board jump – both on the ground and on the ramps. 

Furthermore, it takes a great deal of courage and patience. So learning to skate 

requires the students to engage fully in the processes involved. The more you engage 

in learning to skate, the more you want to learn, as one of the students underlines: 

“When I succeed in doing a new trick, I go ‘yes, I did it’, and then I want more 

challenge” (Victor, 9.Y). For him, mastering a trick constitutes an expansive moment or 

movement that not only increases his engagement in learning more and on a higher 

level – it also moves him towards becoming more of a legitimate member of the skater 

community, towards a feeling of belonging (Rabøl Hansen, 2011). Victor reports that: 

“The students, we are all friends, so we just skate, and when you miss a trick, the others 

cheer, and when you succeed, they also cheer, and you get happy”. Moving into (and 

not away from) the community and the mutual support herein seems to influence the 

students’ confidence and increase their independence when they move in and across 

the different social contexts within (and outside) Fryshuset. 

Conceptualizing learning as expansive mo(ve)ments does not only contribute to 

the notion of  learning being situated and not an abstract phenomenon – it also allows 

us to recognize that learning has a direction or a certain telos, as Lave puts it (Lave, 

1997). A direction that is linked to processes of becoming a person in the world instead 

of being oriented towards societally determined educational goals – and to the 

students’ social self-understanding (Holzkamp, 2013b), as unfolded in the next section. 
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Understanding yourself and others 

The notion of learning as processes of becoming-a-person, for instance in communities 

of practice, is inspired by Lave & Wenger (1991), and may be linked to Holzkamp’s 

conceptualization of social self- understanding (2013b) as “meaning-making processes 

of coming to understand oneself and others in relation to participation in and conduct 

of everyday life” (Kristensen & Mørck, 2014: 4). As presented in the section on 

Fryshuset, for some students being able to skate within the school plays a crucial role 

in their understanding of themselves as people who ‘stay in school’ and engage in 

school work. As argued above, becoming and being part of the skater community is in 

line with the students’ personal trajectories, and this seems to have a significant 

impact on the way the students participate and engage, as the cases illustrate. So far I 

have argued that the skater students’ way of participating in the classroom may be 

understood in terms of their embodied and cognitive engagement in skating, which to 

some extent may be considered addictive, according to the skater teacher. In other 

words, their (lack of) participation in class is ‘excused’ because they are so engaged in 

skating and have a hard time shifting their focus away from it.   The question still 

remains, though, whether an understanding of oneself as ‘a skater’ and being part of 

the skater culture also connotes being ‘disengaged’, which tends to be the conclusion 

drawn by some of the academic teachers. Are the students perhaps reproducing an 

‘attitude of disengagement’ because they are used to being considered lazy or 

unwilling? Or is their way of participating in the classroom to be understood as part of 

the process of becoming a skater? 

A social practice theory of learning allows us to ask such questions in the 

empirical field and, thereby, capture how learning is connected not only to a sense 

of belonging and being part of ‘something’ meaningful, but also to the students’ 

(social) understanding of themselves as learners. 

Concluding remarks 

Throughout the article several questions have been posed. It is not within the scope of 

this article to answer every one of them, though. Instead, the purpose has been to 

illustrate how a social practice theory of learning may focus our attention in the 
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empirical field, help us question what may seem obvious, and raise our awareness of 

the ‘doings of learners learning’ (Lave, 2011: 89) in different social contexts, instead of 

focusing on individual, mental processes and teaching. But why is this important? 

The article argues that the importance of the socio-material arrangements in 

which learning processes are both limited and made possible seems to be disregarded 

within conventional learning theories. Moreover, it is argued that an unambiguous 

focus on mental, decontextualized processes undermines the fact that different 

contexts offer different possibilities for participation and learning, and it overlooks 

how educational circumstances are interwoven with other aspects of life, such as the 

students’ personal trajectories. Moving beyond binary distinctions that separate 

subject and world will allow us to gain insight into how learning is embedded in social 

practices, such as skating; and that in order to understand why students participate as 

they do in one context, the complexity of different learning activities needs to be 

examined. This has not been done sufficiently in this article, though. 

Studying students’ ways of participation in one context, in this case the skatepark 

may help us to understand how, why, and under which conditions they participate as 

they do in the classroom (and vice versa). Their positions, possibilities, and action 

potency change as they move across contexts, and the structural, socio-material 

arrangements vary from one context to another as well. 

Throughout the article, the historical and material production of persons and 

their embodied participation in socially, historically, and politically structured 

institutional arrangements has been enhanced in order to stress the situational and 

relational character of learning and to articulate the dialectical relation between 

personal learning and social practice. The article argues that in order to understand 

and conceptualize learning, we need to understand how persons move and participate 

in and across various contexts. The empirical examples illustrate and underpin the 

importance of studying different socio-material arrangements and their 

interrelatedness – how do they support and/or undermine each other in relation to 

the students’ participation and learning? The empirical cases moreover focus our 

attention on a notion of learning as expansive mo(ve)ments that support processes of 
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becoming more (or less) a member of different learning communities. In the example 

presented above, being able to skate when in school and pursue what is most 

meaningful to them changes the students’ understanding of ‘school’ as a social context 

in which they belong to different communities and engage in skating as well as staying 

in school to do school work instead of staying at home. 

When moving into the educational field from a social practice theoretical 

perspective, it is worth stressing the importance of the learners’ perspective, i.e. the 

above-mentioned first-person perspective (Holzkamp, 1983). Conventional learning 

theories seem to ignore this perspective and thereby undermine both the socio-

cultural, historical contexts as well as issues of meaning. Moreover, a theory of 

learning that enhances social and contextual dimensions will allow us to approach the 

educational field with a practice- oriented and less school-centric understanding, 

thereby capturing learning processes not only among dominant groups of social 

practice but also ‘from the margins’ (Mørck, 2014). 
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Kapitel 8 (artikel 3) 

Når skole og skateboarding bliver ét - om legitimitet 

og tilblivelsesprocesser for unge i udskolingen  

Abstract 

Hvilken betydning får det for skaterdrengenes deltagelses- og tilblivelsesmuligheder i 

skolens fællesskaber, når skateboarding sættes på skemaet på lige fod med de øvrige 

fag? Hvad vil det sige at blive til som ’skole-skater’, og hvordan forhandles, forandres 

og legitimeres denne kategori på tværs af sammenhænge – i og uden for skolen? 

Nærværende artikel rejser disse spørgsmål med henblik på at undersøge og diskutere, 

hvordan måden, hvorpå skolen som en social praksis arrangeres, skaber særlige rum 

for elevernes deltagelse og tilblivelse. Betingelserne for, hvilke hhv. overskridende og 

marginaliserende kategoriseringer og positioner, der i denne sammenhæng 

(re)produceres og legitimeres i og på tværs af disse rum, undersøges ligeledes.  

Indledning 

Artiklen tager afsæt i empirisk materiale fra Fryshuset i Stockholms grundskole (7.-9. 

klasse), hvis praksis er arrangeret med udgangspunkt i de unges passioner, dvs. fysiske 

og kreative aktiviteter (skateboard, musik, basketball, dans og kunst & håndværk), som 

de unge vælger iblandt, når de starter i Fryshuset i 7. klasse. I artiklen møder vi Simon 

og Victor, der er en del af en mindre gruppe af drenge med etnisk svensk baggrund, 

der alle er skatere. Simon og Victor har begge valgt af skifte til Fryshusets skole efter 6. 

klasse – dels på grund af negative skoleerfaringer på deres tidligere skoler og dels på 

grund af muligheden for at skate også i skoletiden. Artiklens analyser peger på, 

hvordan det at blive til som legitim ‘skoleskater’ er en modsætningsfuld 

tilblivelsesproces, der på én gang bevæger Simon og Victor i såvel overskridende som 

potentielt marginaliserende retninger. Kategorien skaterdreng bevæger på den ene 

side Simon og Victor i retning af at blive legitime deltagere i et meningsfuldt 

fællesskab, de kan identificere sig med, og som giver dem et tilhørsforhold til skolen, 
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de på deres tidligere skole ikke oplevede at have. På den anden side konnoterer 

kategorien også ikke-engagement og opposition i relation til faglige aktiviteter, og 

skolen bliver qua denne dobbelthed således et mulighedsrum, hvori drengene i deres 

tilblivelsesprocesser som legitime ’skole-skatere’ skal performe i overensstemmelse 

med modstridende diskurser for legitim deltagelse i og på tværs af klasserummet og 

skater-hallen.  Artiklen analyserer disse dobbeltheder samt Simons og Victors 

differentierede bevægelser imellem at blive til som både elever, skatere og unge i 

Fryshusets grundskole.  

Artiklens baggrund  

Artiklens empiriske fundament udgør en del af en kvalitativ undersøgelse foretaget i 

2014/2015 i den svenske NGO og grundskole Fryshuset (Fryshuset, 2016) i Stockholm, 

hvor jeg fulgte forskellige unge, heriblandt Simon og Victor, i og på tværs af 

(akademiske) fag, passioner og pauser samt forskellige aktiviteter i og uden for skolen 

fra slutningen af 8. klasse og et godt stykke ind i 9. Hvor Victor var en af de unge, der 

deltog i en mere formel interviewsituation, mødte jeg Simon igennem uformelle 

snakke og observationer i både klasserummet og skateparken. Det overordnede formål 

med undersøgelsen er at undersøge overskridende og marginaliserende bevægelser og 

situationer i relation til deltagelse og læring for de unge i Fryshusets grundskole, hvor 

passion er det organisatoriske, ideologiske og pædagogiske omdrejningspunkt (for en 

uddybning af passion som praksisideologi og organisatorisk og pædagogisk fundament 

se Rasmussen, 2015). Indeværende artikel har et særligt fokus på, hvordan bevægelser 

mellem positioner i og på tværs af skolens fællesskaber, (gen)forhandles og forandrer 

sig i såvel overskridende som potentielt marginaliserende retninger og får betydning 

for, hvordan Simon og Victor kan blive til og deltage i krydsfeltet mellem skole og 

skateboarding.  

Min interesse for Fryshusets praksis og måde at arrangere skole på, har rødder i 

en bekymring for de unge i den danske folkeskole, der deltager fra (mere eller mindre) 

marginale positioner, har øget fravær og i værste fald er i risiko for at falde fra. På 

grund af en særlig opmærksomhed på unge, der af forskellige årsager er i risiko for at 

ende i det, de i Fryshuset refererer til som socialt og samfundsmæssigt udenforskab, 
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og grundet en pædagogisk ambition om at opprioritere sociale og uformelle 

læreprocesser, er Fryshusets grundskole udvalgt som genstandsfelt for min 

undersøgelse. Den overordnede undersøgelse, som indeværende artikel er del af, er 

ligeledes motiveret af et øget politisk fokus på, hvordan udskolingspraksis i den danske 

folkeskole kan udvikles og organiseres på nye måder med henblik på at imødekomme 

elevernes interesser og forudsætninger og derigennem fremme motivation og læring i 

de ældste klasser (UVM, 2013).  

Metodologi og analyseramme 

Indeværende artikels analyser er konstrueret inden for en social praksisteoretisk 

analyseramme (Holland & Lave, 2009; Mørck, 2006, 2010) i hvilken situeret 

læringsteori (Lave & Wenger, 1991; Lave, 1999) er integreret i kritisk psykologi (Dreier, 

2008; Holzkamp, 1983; Mørck, 2006; Mørck & Huniche, 2006). Social praksis er således 

analyserammens omdrejningspunkt med et særligt fokus på subjektets deltagelse heri. 

Praksis forstås i denne optik som menneskets handlinger (Bernstein, 1978) og 

situerede deltagelse i konkrete historiske og politiske kontekster og (re)produceres og 

forandres igennem samme.  

Begreber fra den (nyere) poststrukturalistiske tradition inddrages ligeledes i 

analyserammen med henblik på at analysere betydninger af sociale kategorier, 

performativiteter og diskursive aspekter i relation de unges deltagelses- og 

tilblivelsesmuligheder. Disse udfoldes i og med analyserne.  

Artiklens analyser tager udgangspunkt i Simons og Victors egne fortællinger samt 

i observationer af Simon og Victor i og på tværs af kontekster inden for Fryshuset, dvs. 

såvel klasserum som skatepark. Med afsæt i en kritisk psykologisk forståelse af 

perspektiver som situerede, inddrages ligeledes konteksterne, som Simon, Victor og de 

andre unge deltager i samt perspektiver fra andre elever og enkelte lærere, heriblandt 

Simons og Victors skater-lærer og matematiklærer, da disse betragtes som betingelser, 

der har betydning for drengenes tilblivelse og deltagelse. Denne måde at ’gå rundt om 

perspektivet’ (Kousholt, 2006) ved at følge Simons, Victors og andre unges deltagelse i 

og på tværs af kontekster og ligeledes gøre konteksterne til genstand for analyse, 
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refereres til inden for kritisk psykologi som decentreret analytisk tilgang (Dreier, 2008). 

Som analyserne vil pege på, efterstræbes der med denne tilgang et brud med 

individualiserende diskurser og kategoriseringer, der fikserer Simon og Victor i 

marginale position og gør dem alene ansvarlige for denne positionering. En marginal 

position forstås i denne sammenhæng som en position i et fællesskab, hvorfra det ikke 

er muligt/der ikke er adgang til at deltage fuldt ud.  Marginalitet er således knyttet til 

konkrete situationer og fællesskaber og adskiller sig fra marginalisering ved at være et 

almenmenneskeligt forhold (Mørck, 2006). Der er imidlertid tale om marginalisering, 

når deltagelse fra marginale positioner sker gentagne gange og på tværs af forskellige 

sociale og samfundsmæssige sammenhænge og får betydning for den enkeltes 

rådighed over egne livsvilkår (ibid.)  

Når jeg i denne artikel opererer med analytiske begreber om marginale 

positioner og (delvis) overskridelse heraf, er det med en særlig opmærksomhed på, 

hvordan Fryshusets måde at arrangere skole på får betydning for, hvilke 

kategoriseringer og positioner, der legitimeres – hvordan, af hvem og på hvilke måder 

– og bevæger Simon og Victor i såvel overskridende retninger mod mere meningsfuld 

deltagelse i skolens fællesskaber som i marginaliserende retninger, der fastholder 

drengene i positioner, der konnoterer skolemodstand og ikke-deltagelse. At overskride 

en marginal position forstås følgelig som en gradvis bevægelse (movement) mod 

positioner, personen finder meningsfulde og giver øget adgang til fællesskaber, han 

eller hun ønsker at være en del af eller som peger i retning af deltagerbaner, personen 

ønsker at realisere (Mørck, 2006).  

De øvrige analysebegreber, som der følgende gøres rede for, er udvalgt på 

baggrund af deres relevans for de enkelte analyser med henblik på at komme til 

forståelse med, hvordan Fryshusets grundskole er arrangeret som social praksis 

mellem skole og skatepark, og hvordan dette får betydning for Simons og Victors 

deltagelses- og tilblivelsesmuligheder i marginaliserende og overskridende retninger.  

Inspireret af Dreier (2008) tager artiklen afsæt i en forståelse af, at måden 

hvorpå sociale praksisser – eksempelvis skolen – er arrangeret, har afgørende 

betydning for, hvad og hvordan, vi lærer, og ligeledes, hvordan vi forstår os selv som 
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deltagere i den pågældende praksis. Artiklen trækker i denne sammenhæng og i tråd 

med den social praksisteoretiske analyseramme på et bredt læringsbegreb med hvilket 

læring forstås som overskridende, kollektive processer (Engeström, 1987) i relation til 

(ændret) deltagelse i og på tværs af forskellige samfundsmæssige praksisser (Dreier, 

1999). Indholdsdimensionen er i dette perspektiv afgørende, dvs. læring forstås altid i 

relation til et konkret indhold, fx det at lære matematik eller at lære nye tricks på 

skateboardet, og i relation til situerede kulturelle og historiske kontekster (Lave & 

Wenger, 1991). Med begrebet deltagelse rettes opmærksomheden mod at komme til 

forståelse med individets måde at fungere og udvikle sig i relation til de fællesskaber, 

personen er en del af og ligeledes ud fra de måder, hvorpå han eller hun deltager heri 

(Dreier, 1999). Denne opmærksomhed har været et centralt omdrejningspunkt i 

produktionen af artiklens empiriske materiale og kommer til udtryk i analyserne som 

en rettethed mod at forstå Simons og Victors forskellige måder at deltage på i relation 

til de betingelser, der manifesterer sig som muligheder og begrænsninger (for 

deltagelse) i og på tværs af klasserummet og skateparken. Deltagelsesbegrebet 

adresserer således både Simons og Victors deltagelse og det, de deltager i.  

Som tidligere nævnt, er jeg optaget af, dels hvad det vil sige at blive til som 

‘skoleskater’ og dels hvordan denne kategori forhandles, forandres og (re)produceres i 

krydsfeltet mellem skolens institutionaliserede rammer og skateparkens umiddelbart 

frie, ustrukturerede rum. At blive til – eller tilblivelse – handler i relation til artiklens 

analyseramme om, hvordan den enkelte bliver til som person i forhold til aktuelle 

diskursive og kontekstuelle betingelser (Mørck, 2006; Mørck & Nissen, 2001). 

Tilblivelse forstås som en kontinuerlig proces, der med Deleuze’s ord handler om ’at 

blive forskellig fra sig selv’ (Deleuze i Davies, 2009), eller som Mørck formulerer det; at 

blive ’mere af noget’ og ’mindre af noget andet’ (Mørck, 2006). Dette udfoldes 

yderligere i analyserne. Til forskel fra de poststrukturalistiske forståelser af tilblivelse 

(som i denne tradition benævnes subjektivering), der primært har fokus på materielle 

og diskursive tilblivelsesprocesser, er tilblivelse inden for social praksis teori og kritisk 

psykologi ligeledes knyttet til personers deltagelse i lokale praksisser og fællesskaber, 

som det fx ses i Mørck 2006.  
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Artiklen er inddelt i to overordnede analysedele. Med sine analyser af skole-

skater-arrangementet udgør første del grundlaget for anden analysedel, hvori 

betydninger af arrangementet i relation til Simons og Victors (og andre elevers) 

tilblivelsesmuligheder analyseres.  

Når skateboarding også bliver til skole 

Fryshusets grundskole adskiller sig fra andre grundskoler på flere forskellige måder, 

men i særlig grad ved at være udsprunget af og fysisk placeret i NGO’en af samme 

navn, som skateparken Stockholm Skatepark også er del af (Stockholm Skatepark, 

2016). Da grundskolen blev etableret i 2010 – 26 år efter stiftelsen af Fryshuset – 

havde skateparken længe udgjort et centralt mødested for Stockholms unge skatere, 

heriblandt Simon, Victor, deres skaterlærer og de andre drenge, hvis perspektiver er 

inddraget i indeværende artikel. Da jeg møder drengene første gang i 2014, er de på 

vej til at afslutte 8. klasse og har således gået i grundskolen i knap to år. Skateparken, 

derimod, har igennem flere år været det sted, de søgte hen efter skole og tilbragte 

time efter time og dag efter dag med skateboardet under fødderne – indtil de i 7. 

klasse flyttede til Fryshusets grundskole, og skole og skateboarding, der før havde 

været fysisk adskilt og repræsenterede to forskellige verdener, pludselig blev forenet. 

Skateparken, der indtil nu havde fungeret som et fristed væk fra skole, regler og 

struktur, skulle nu også være skole. For Fryshuset var opbygningen af et skole-skater-

arrangement et spørgsmål om at gribe et allerede eksisterende engagement blandt de 

unge i huset og forsøge at bringe det med ind i skolen - dels for at bygge bro mellem 

organisation og skole og dels for at skabe et attraktivt skoletilbud til de unge, der 

potentielt er i risiko for at ende i udenforskab. 

I de følgende afsnit undersøger jeg mødet mellem skole og skatepark – mellem 

to sociale praksisser med forskellige mål, regler og strukturer og med ofte 

modstridende historiske, kulturelle normer og værdier. Hvad kan siges at være ’det 

særlige’ ved skateboarding som social praksis, og hvad bliver denne praksis til i mødet 

med skole? Hvor går grænserne mellem disse to praksisser, og hvordan forhandles 
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indholdet, det fælles tredje, i skole-skater-arrangementet i og på tværs af disse 

grænser?  

’Skateboard-boblen’   

Skateboarding blev udviklet i 1950’erne i Californien som et alternativ til surfing, når 

bølgerne var knappe. Nogle surfere fik ideen til i stedet at surfe på asfalten, hvormed 

fænomenet ’sidewalk-surfing’ opstod og kimen til skateboarding, som vi kender det i 

dag, blev lagt. Skateboarding har i årtier været genstand for international forskning og 

udlægges ofte som en form for social kritik af og modstand mod det etablerede 

samfund (Beal, 1995). Med sin legende, improviserende og udforskende karakter, der 

udfordrer såvel kroppens som byrummets grænser, kan skateboarding ligeledes 

betragtes som en art kommentar til konventionelle bevægelsesformer. I studier af 

unge amerikanske skatere (Beal, 1995; Beal & Weidman, 2003) udpeges skateboarding 

som en subkultur med alternative normer og værdier, der står i opposition til 

dominerende samfundsnormer, og som en aktivitet, der adskiller sig fra mainstream 

sportsgrene ved at være autoritetsfri og selvorganiseret. De involverede skatere, der er 

jævnaldrende med drengene i indeværende artikel, fremhæver fraværet af 

voksenkontrol og – styring samt muligheden for at udforske og udtrykke sig selv som 

afgørende for deres identitet som skatere og som det, der giver skateboarding sit 

særpræg (Beal & Weidman, 2003). Flere af disse unge beskriver sig selv som outsiders i 

skolen, der har svært ved at finde sig til rette i skolens fællesskaber eller ikke ønsker at 

tilpasse sig skolens sociale normer og konformitet. Hvor skolen repræsenterer alt det, 

de ikke ønsker eller oplever at kunne være del af, åbner skater-verdenen op for nye 

fællesskaber, hvori legitimitet og anerkendelse opnås gennem dagligt engagement i 

skateboarding. For disse unge, amerikanske skatere handler det at være og blive til 

som legitim skater – ’a true skater’– således om at engagere sig fuldstændigt i skater-

verdenen og efterleve de eksisterende subkulturelle normer – eksempelvis at være i 

opposition til det etablerede samfund, herunder skolen (ibid.: 340).  

Skaterlæreren i Fryshusets grundskole, Nicklas, fremhæver lignende 

karakteristika ved skateboarding, da jeg interviewer ham i efteråret 2014. Han 
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italesætter skateboarding som en form for virkelighedsflugt, hvori det handler om at 

forfølge en bestemt følelse, et adrenalinsus, og refererer flere gange til ’skateboard-

boblen’ som en metafor for skater-verdenen i relation til det omgivende samfund. Han 

beskriver ’skateboard-boblen’ som et mikrokosmos, der adskiller sig fra den ’virkelige 

verden’, og hvori fraværet af regler fordrer og bidrager til at skabe særlige måder at 

deltage og være sammen på, der gør, at ”man forbliver i skateboard-boblen, fordi der 

er et rigtig godt fællesskab”(interview med Nicklas, 2014). Han uddyber: 

”I så lille en gruppe fungerer det, at der ikke er nogle faste, skrevne regler. Man 

agerer i forhold til egne og andres behov og kender til hinandens behov…hvis 

man skal lære at skate, skal man også lære alle de her ting, og det er jo ting, som 

jeg synes, man kan tage med sig ud i samfundet…og det er jo godt” (Interview 

med Nicklas, 2014). 

 ’Skateboard-boblen’ bliver således et billede på, hvordan skateboarding som et 

subkulturelt fællesskab med egne normer og værdier, udgør et afgrænset ’mini-

samfund’ – en boble – der tilbyder deltagerne et alternativ til det samfund, de ikke 

ønsker eller oplever at have adgang til. ’Skateboard-boblen’ er et udtryk for den 

perfekte verden, som Nicklas formulerer det (Interview med Nicklas, 2014). En verden, 

der imidlertid ændres og ændrer sig i mødet med skolen. 

Når ’det frie’ reguleres  

I sit arbejde med at gøre skateboarding til en praksis, der kan genkendes i en 

skolekulturel sammenhæng og som er andet og mere end en fritidsaktivitet, står 

Nicklas over for forskellige dilemmaer. Skateboarding i grundskolen er arrangeret som 

et fag, der er på skoleskemaet tre gange ugentligt og som på grund af sin fysiske 

karakter erstatter idrætsundervisningen og følgelig skal leve op til nogle af målene 

herfor. De fleste af de unge, der vælger skateboard som sin passion, er imidlertid 

kommet i Fryshusets skatepark længe og har været vant til selv at organisere og styre 

deres skateboarding som en fri aktivitet, hvor ingen voksne blander sig eller sætter mål 

for deres skating. Udover de skemalagte timer, bruger de unge derfor også 

skateparken efter skoletid, hvor Stockholm Skatepark råder over faciliteterne.  
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Som Dreier pointerer, er sociale praksisser arrangeret og ordnet på forskellig vis 

og rummer derfor forskellige grader af stringens og detaljering: ”While some are 

detailed and strict, others are sketchy and loose” (Dreier, 2008: 68). Dette 

modsætningsforhold manifesterer sig på flere måder: 

”Ja, hvordan skal man se på det? Det er vældigt svært, altså. Skateboard skal 

være det her, ja det frie og individuelle og… det ustrukturerede ligesom. Og at 

skulle passe det ind det strukturerede miljø, som skolen jo er. Ja, det giver jo 

problemer. Det kan være problemer med nye elever, både i 7. Klasse og i 

gymnasiet findes der elever som…de kan have problemer med den mindste lille 

regulering, der gør, at skateboarding ikke er som i fritiden, fordi de skal have 

hjelm på, de kan ikke bare sidde og slappe af, som de måske gør, når de skater 

normalt [uden for skolen]eller ligefrem… ja, mange bliver vældigt oprørte over 

det. De blander det jo sammen med deres private skateboarding […] og deri 

ligger problemet. Jeg vil jo, at det [skateboarding i Fryshusets grundskole] skal 

være meget lig den private skateboarding. Der skal være rigtig meget af det, men 

det må ikke være præcis det samme, for da gør vi ingen nytte her, føles det som 

om” (Interview med Nicklas, 2014). 

I skole-skater-arrangementet mødes altså to umiddelbart oppositionelle sociale 

praksisser – skolen som den regulerede, voksenstyrede og målorienterede praksis og 

skateparken som den autoritets- og regelfrie praksis uden konkrete mål og udbytte 

(Beal & Weidman, 2003), der som udgangspunkt ikke har noget med skole at gøre, 

tværtimod. Det, vi genkender som det traditionelle klasserum, der tillader begrænset 

fysisk udfoldelse og følgelig inviterer til overvejende stillesiddende undervisning, 

suppleres i dette møde med en alternativ form for læringsmiljø, der ikke blot opløser 

grænserne mellem skole og fritid, men ligeledes understøtter en læringsforståelse, 

hvori kropslig deltagelse og bevægelse er i fokus45. Citatet illustrerer imidlertid, 

                                                      
45

 Et lignende fokus ses i den danske folkeskolereforms dagsordner, hvor bevægelse og aktiv kropslig 
deltagelse udgør centrale elementer i udviklingen af skolen. Udskolingen får heri særlig opmærksomhed 
med henblik at skabe ungdommelige læringsmiljøer, der skal skabe motivation og lyst til læring blandt 
de unge, og særlige udskolingsmiljøer, bl.a. med parkour-anlæg (Falkenberg & Juelskær, 2015), samt 
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hvordan selv den mindste regulering af det, de unge hidtil har betragtet som et frit og 

privat rum uden ydre styring fra lærere og andre voksne, kan skabe modstand. Som 

skaterlærer tildeles Nicklas i denne sammenhæng i en modsætningsfuld position, da 

han med 25 års skater-erfaring, selv har svært ved at forlade ’skater-boblen’ og være 

den, der styrer, sætter mål for og genforhandler skateboardingens form og indhold ind 

i en institutionaliseret ramme. Af frygt for, hvordan de unge reagerer, har han ikke 

præsenteret dem for en læreplan: ”Jeg tør ikke lægge én op, det ville sikkert være 

godt, men jeg må vente at se, hvordan de reagerer og tage det lidt peu en peu” 

(Interview med Nicklas, 2014). Samtidig udtrykker han en bevidsthed om, at 

skateboarding i Fryshusets grundskole skal være mere og andet end de unges private 

skateboarding, da den ellers ”ingen nytte gør” i en skolekontekst. Følgende afsnit 

zoomer ind på, hvordan indholdsdimensionen – altså dette ’mere og andet’ – i skole-

skater-arrangementet forhandles i og på tværs af grænserne mellem skole og fritid 

med henblik på at gøre skater-passionen til en praksis, der lever op til skolens formelle 

krav og samtidig kan genkendes af de unge som det, de forstår som ’ægte’ 

skateboarding.  

Skateboarding på skolebænken  

I den tid jeg følger Simon, Victor og de andre skaterdrenge, fremhæver de flere gange, 

hvordan det at have mulighed for at skate, også imens de er i skole, har stor betydning 

for, at de overhovedet har lyst til at tage i skole om morgenen og bliver der resten af 

dagen, fordi de alligevel skal skate efter skoletid. Skateboarding er med andre ord den 

handlesammenhæng, der går på tværs af skole og fritid og således rammer drengenes 

hverdagsliv ind. Når man som udenforstående bevæger sig ind i skateparken i 

skoletiden og bliver mødt af en kakofoni af kroppe i bevægelse og stemmer, der jubler 

og opmuntrer og blander sig med lyde fra musik og skateboards, kan det imidlertid 

være svært at få øje på, hvorvidt der er tale om skole eller fritid. Aktiviteten eller det 

’fælles tredje’ (Lihme, 1988; Mørck, 2010) som deltagerne samles om, er umiddelbart 

                                                                                                                                                            
forskellige linjebaserede organiseringer (Wied, 2015), har set dagens lys. Fryshusets måde at tænke, 
organisere og gøre udskolingspraksis analyseres og diskuteres i relation til dansk skolekontekst i min 
endelige ph.d.-afhandling Rasmussen (in progress). 
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det samme som efter skoletid, de fleste deltagere lige så, og materialiteten i form af 

fysiske omgivelser, skateboards, ramper, tøj etc. er ligeledes uændret. Hvad er det da, 

der gør skateboarding i Fryshusets grundskole til mere og andet end en fritidsaktivitet? 

Skater-passionen erstatter som nævnt faget idræt i den forstand, at skaterne 

ikke har idrætsundervisning på skemaet. Skateboarding opfylder imidlertid primært 

den fysiske del af idrætsfaget og som et supplement hertil tilføres derfor en teoretisk 

dimension i form af skate-teori, der er overvejende lærerstyret og foregår siddende i et 

traditionelt klasserum, dvs. uden skateboards og fysisk udfoldelse.  At gøre 

skateboarding til en praksis, der er ’mere og andet’ end fritid, er altså i dette tilfælde et 

spørgsmål om at ændre det sociale arrangement ved at tage skateboarding ud af 

skateparken og ind på skolebænken, så det konnoterer mere skole og mindre fritid.  

Som Nicklas påpeger ovenfor, er det afgørende for ham, at skateboarding i 

skoletiden minder så meget som muligt om de unges private skateboarding, da det er 

her de unges engagement, som potentielt kan bringes med ind i skolen, produceres og 

udvikles. Han forsøger derfor med teoriundervisningen at skabe sammenhæng mellem 

de unges private skateboarding og den samfundsmæssige kontekst med henblik på at 

udvide og nuancere deres forståelse af skateboarding som et kulturelt, historisk og 

politisk fænomen: 

”Ja, det jeg fokuserer mest på, er jo skateboarding fra et historisk perspektiv. Ja, 

fordi jeg synes, at kender man ikke til det, har man et meget snævert billede af 

skateboardong og hvad, det er.. et meget begrænset og ufrit billede…så ja, jeg 

forsøger at skabe en sammenhæng med det, de [eleverne] laver nu og det, de 

tager for givet: tricksene, terræn, udstyr, tøjet, det hele. Og samfundets syn på 

skaterne og så videre…ja, at alle de ting er bygget op hen over en lang periode og 

har gennemgået en masse skift…at vi lever i en bestemt periode nu, som 

kommer til at ændre sig og blive  til noget andet.. Og det er jo forskning for mig 

også, jeg bliver hele tiden dygtigere og begynder at forstå mere og mere af 

skateboardhistorien, når jeg underviser dem i det. Det er jo interessant, hvordan 

den hænger sammen med samfundet og politik og alt muligt.. Ja, jeg vil bare 

gerne skabe den sammenhæng og gøre dem kritiske over det, de selv tror, er det 
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vigtigste. At det, de laver lige nu, måske ikke er det vigtigste”(interview med 

Nicklas, 2014).  

Med henblik på at opnå legitimitet som skolefag og blive genkendt i en skolekulturel 

kontekst, arrangeres skateboarding således som en social praksis, der i højere grad skal 

ligne det, vi genkender som skole. Dette møder umiddelbart modstand blandt 

skaterdrengene, for hvem skateboarding i flere tilfælde udgør et frirum væk fra netop 

skolen og den traditionelle, disciplinære klasserumspraksis (Nolan, 2011).  I 

modsætning til Paul Willis’ ’lads’ i hans studier af britiske arbejderdrenges 

skoleoppositionelle adfærd (Willis, 1977), er der imidlertid ikke tale om en total 

forkastelse af skolen som institution, da flere af drengene er orienteret mod videre 

uddannelse og ikke som ’the lads’ opfatter skolen som repræsentant for et samfund, 

de ikke er eller kan være en del af. Skaterdrengenes modstand synes nærmere at 

repræsentere en slags akademisk fremmedgjorthed, der har rødder i tidligere 

skoleoplevelser, og er samtidig udtryk for deres entusiasme omkring skateboarding. 

”De klager rigtig meget, inden de har de her timer; ”kan vi ikke skate i stedet, kan vi 

ikke skate?” (Interview med Nicklas, 2014). Da jeg taler med drengene om og 

observerer dem i de forskellige handlesammenhænge, som klasserummet og 

skateparken hver især udgør, er det tydeligt, hvordan disse handlesammenhænge 

udgør forskellige muligheder og betingelser for deltagelse (se også Rasmussen, 2015). 

De i skateparken overvejende frie deltagelsesmåder og – muligheder og den høje grad 

af bevægelse og kropslig læring, som skateparken understøtter, står i skarp kontrast til 

den (mere)traditionelle teoriundervisning i klasserummet (undertiden kaldt ’røv-til-

bænk-undervisning’ i dansk sammenhæng) – og rykker ved skaterdrengenes 

selvforståelse og hvad, skateboarding fra deres perspektiv handler om. Ifølge Dreier 

(2002: 67) har de forskellige deltagelsesstrukturer, der karakteriserer hhv. 

klasserummet og skateparken, betydning for, hvordan det er muligt for drengene at 

deltage og ligeledes hvor meget indflydelse på den pågældende handlesammenhæng, 

de kan få. Efterhånden som drengene oplever, at et kendskab til skateboardhistorien 

og det, der har kendetegnet skater-kulturen igennem tiderne, kan fungere som 

inspiration til at lære ’old school’ tricks og således bidrage med nye elementer til deres 
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personlige stil, legitimeres teoriundervisningen imidlertid lidt efter lidt som del af 

skole-skater-arrangementet. Skaterhistorie og - teori repræsenterer i denne 

sammenhæng en udvidet mulighedsbetingelse, der har betydning for drengenes 

deltagelse i skateparken. Dette er et eksempel på, hvordan klasserummet og 

skateparken ikke blot udgør forskellige betingelser for de unges deltagelse men 

ligeledes må forstås som hinandens betingelser, i det drengenes deltagelse og 

indflydelse i den ene sammenhæng har betydning for, hvordan de deltager i den 

anden.  Følgende analyser nuancerer dette forhold yderligere ved at pege på, hvordan 

samfundsmæssige og skolekulturelle diskurser, normer og kategoriseringer virker 

igennem hinanden og sætter betingelser for de unges tilblivelses- og 

deltagelsesmuligheder i Fryshusets grundskole.  

At blive til som ‘skoleskater’ 

At blive til som ‘skoleskater’ i Fryshusets grundskole er en både kompleks og 

modsætningsfuld proces, hvorigennem ofte modstridende kategoriseringer, 

praksisideologier og positioner forhandles, (il)legitimeres og forandres. 

Praksisideologier forstås i denne sammenhæng som grundlæggende strukturer, 

handle- og tænkemåder, der er med til at definere grænserne for, hvad der kan 

betragtes som legitimt inden for et fællesskabs rammer (Mørck, 2006). Med afsæt i 

ovenstående analyser af skole-skater-arrangementet, udfolder og nuancerer følgende 

afsnit, hvilke måder at blive til som elev, skater og ung, der muliggøres i krydsfeltet 

mellem skole og skatepark – dette igennem Simons og Victors differentierede 

bevægelser i og mellem de forskellige handlesammenhænge, de deltager i.  

Skateboarding som mulighedsrum i skolen 

Simon starter som nævnt i Fryshusets grundskole i 7. klasse. Som flere af de 

skaterdrenge, jeg taler med, bærer han på fortællinger om negative skoleerfaringer fra 

tidligere skoler og vælger at skifte til Fryshusets grundskole, fordi det betyder flere 

timer i skateparken, hvor han allerede er kommet igennem lang tid, og hvor han føler 

sig hjemme. Her han kan frit udfolde sig og beskæftige sig med det, han brænder 

allermest for, og det er her, i modsætningen til klasserummet, at Simon oplever de 
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største successer. Fryshusets passionsideologi trækker i denne sammenhæng 

paralleller til det danske kultur- og fritidstilbud Livsbanen i et udsat boligområde i 

København (Livsbanen, 2016), hvis grundtanke er, at hvis unge mennesker får lov til at 

opleve succes i én sammenhæng, kan dette øge mulighederne for succes på andre 

områder (Elkjær & Holm, 2013). I modsætning til skater-passionen er musikstudiet i 

Livsbanen, hvor de unge producerer musik og rapper, ikke en del af skolen, men udgør 

på samme måde et mulighedsrum, der åbner for nye tilblivelser, end dem de 

deltagende unge møder i den traditionelle klasserumsundervisning. 

 Ifølge skaterlæreren Nicklas, er Simon en af de dygtigste blandt skaterdrengene, 

og han beskriver ham som en engageret og selvstændig skater, der er ivrig efter at 

lære nye tricks og har nemt ved det. Simon selv udtrykker, at han altid er bange for, at 

han skal mislykkes og falde, når han udfordrer sig selv med nye tricks, men at han 

efterhånden har lært på egen krop, at glæden ved at lykkes overstiger alle følelser af 

frygt og usikkerhed.  Risikoen for at mislykkes får ham ikke til at give op, tværtimod får 

det ham til at øve sig på de sværeste tricks igen og igen. Oplevelsen af at kunne 

overvinde svære udfordringer i en læringssituation, giver Simon blod på tanden og lyst 

til at lære mere.  

Blandt flere af faglærerne er fortællingen om Simon imidlertid en helt anden.  

Pga. dårlige faglige resultater i flere fag og begrænset engagement i timerne, skaber 

Simon bekymring og italesættes som en elev med mulige indlæringsvanskeligheder. 

Denne beskrivelse har Nicklas svært ved at genkende: 

”Og de elever, jeg ser dernede [i skateparken], jeg hører jo helt andre ting om 

dem her oppefra [i skolen]. Ja altså, personer som har virkelig god kontrol og 

lærer rigtig meget i skatehallerne, så hører jeg, at ”nej, det går virkelig dårligt, 

der er ingen struktur i deres arbejde, og de har ingen koncentration deroppe”. 

Jeg kan ikke få det til at hænge sammen, ”hvad?”. Jeg tænker jo, at de burde 

være på samme måde” (interview med Nicklas, 2014). 

Samtidig udtrykker Nicklas, at han godt er klar over, at flere af drengene har svært ved 

at stille om til skolearbejdet efter at have skatet: 
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”Jeg ved jo, at tanken er, at efter skate-lektionerne skal de [eleverne] have det 

godt og have fået tilfredsstillet deres behov for at skate, så de kan koncentrere 

sig om skolearbejdet, men jeg ved også, at de mest passionerede har svært ved 

at slippe skateboardingen og sidder og kigger på skatefilm på telefonen og taler 

om skateboard i timerne. Jeg ved ikke så meget om, hvordan det påvirker deres 

skolearbejde. Jeg får ikke så meget at vide, men jeg er overbevist om, at det også 

er positivt for mange” (interview med Nicklas, 2014). 

Disse modstridende fortællinger om Simon (og andre af skaterdrengene) peger på flere 

interessante forhold. Helt konkret vidner de om, hvordan subjektets deltagelsesmåder 

afhænger af de konkrete handlesammenhænge, han eller hun deltager i, og samtidig 

åbner de op for en forståelse af skateboarding i Fryshusets grundskole som et 

mulighedsrum for udvikling af nye sociale selvforståelser og (delvis) overskridelse af 

negative skoleerfaringer. I modsætning til eksempelvis matematikundervisningen, der 

for Simon ofte repræsenterer nederlag og oplevelser af at være uden for det faglige 

fællesskab, giver skater-passionen Simon mulighed for at deltage på nye måder og 

forstå sig selv som en mere legitim deltager i et fællesskab, der udgør en del af skolen. 

Nicklas fortæller, hvordan Simon er en af de elever, der også har taget 

teoriundervisningen til sig og anvender skateboardingens historie og kultur som 

inspiration til at udvikle sin egen stil, og relationen mellem skateboardteori og – 

praksis udgør således en meningsfuld kobling for Simon. Skater-passionen rummer i 

denne sammenhæng et ’spill-over’- potentiale, der kan bevæge Simon og andre i 

overskridende retninger i forhold til at blive mere aktivt deltagende i skolens andre og 

mere akademiske fag – hvilket netop udgør et centralt element i Fryshusets visioner 

for grundskolen. Som Simons matematiklærer, Oscar, påpeger, er det imidlertid en 

vision, der kan være svær at omsætte i praksis: 

”Altså, passionerne udgør jo en stor del af Fryshuset. Og jeg tror, at selve 

grundfilosofien er, at laver du noget, som du brænder for, så vil en masse andre 

ting også blive bedre, og det er vel det, som er en del af Fryshusets 

grundvisioner, at får du mulighed for at skate […], gøre noget du er meget 
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interesseret i.. det at du får chancen for at gøre det, og at det samtidig skal 

bidrage til, at du nemmere kan nå de [faglige] mål, at du måske vil bruge mere 

tid i skolen og ja, arbejde lidt mere i de andre fag. Det er jo en vision, men jeg 

kan ikke rigtig sige, at vi rigtig er nået dertil endnu”(interview med Oscar, 2014). 

Oscar uddyber, at han forsøger at gribe Simons og de andre skaterdrenges 

engagement i skateboarding, da skaterdrengene ofte deltager relativt passivt i 

undervisningen og hvis interesse for matematikken, han har svært ved at fange. Oscar 

oplever, at nogle elever, heriblandt skaterdrengene, ”er blevet viklet mere og mere ind 

i deres passion, og at det er den, som er blevet det vigtigste” (Oscar, 2014), hvorfor 

andre skolefag som matematikken bliver sekundære. ”Hvordan skal jeg få gjort dem så 

interesserede, at de brænder lige så meget for mit fag? Hvordan kan man væve 

passionerne ind?” (Interview med Oscar, 2014). Ved at lave geometriopgaver, hvor der 

fx skal udregnes vinkler på ramper etc. forsøger han at gøre matematikundervisningen 

mere meningsfuld for skaterne, men som han påpeger, er enkelte skateboard-

relaterede opgaver i sig selv ikke nok til at skabe interesse og engagement hos 

eleverne over længere tid. Oscar tilføjer, at matematik desuden er et fag, som mange 

af eleverne i Fryshuset generelt har dårlige oplevelser med fra deres tidligere skoler, 

hvorfor skaterne ikke er de eneste elever, han må kæmpe med. 

Skateboarding kan således forstås som et mulighedsrum, der bevæger drengene 

i differentierede retninger. På den ene side udgør skaterfællesskabet et alternativ til 

negative skoleoplevelser ved at muliggøre nye former for deltagelse og oplevelser af at 

være god til ’noget’ i en skolesammenhæng – såvel i skateparken, som i (mere) faglige, 

(skateboard)teoretiske sammenhænge på skolebænken. På den anden side bliver 

skaterfællesskabet også en betingelse, der virker begrænsende ind i bl.a. 

matematikundervisningen ved at reproducere illegitime deltagelsesmåder som ikke-

deltagelse, disengagement og manglende koncentration. Den tidligere nævnte 

’skaterboble’ bliver i denne sammenhæng et udtryk for, hvordan skaterfællesskabet 

udgør en afgrænset social enhed i skolen, der lukker sig om sig selv og bliver det ’sted’, 

hvor drengene primært engagerer sig i krydsfeltet mellem skole og skateboarding. 
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”Sådan er det bare, jeg kan ikke forklare det. Jeg elsker bare at skate, det er sjovt” 

(Interview med Victor, 2014).  

Skaterfællesskabet – at opbygge nye selvforståelser og høre til 

Ovenstående analyser peger på, hvordan skateboarding som mulighedsrum i skolen 

konstituerer en dobbelthed af muligheder og begrænsninger, der har betydning for 

skaterdrengenes tilblivelsesprocesser, herunder deres forståelse af sig selv som 

deltagere i Fryshusets grundskole og i særlig grad som deltagere i fællesskabet omkring 

skater-passionen, hvilket udfoldes i følgende analyser. Begrebet social selvforståelse er 

hentet dels fra Holzkamp (2013) og dels fra Mørck (2006) med henblik på at præcisere, 

hvad det vil sige at blive til som elev, skater og ung i Fryshusets grundskole. Holzkamp 

(1998) definerer selvforståelse som det at komme til forståelse med sig selv og andre 

og fremhæver det sociale aspekt ved selvforståelsen ved at pege på, at subjektets 

daglige livsførelse nødvendigvis foregår i relation til andre (Holzkamp, 2013: 330), og at 

disse andre udgør en del af selvforståelsesprocessen (Holzkamp, 1998: 21). Mørck 

(2006) videreudvikler Holzkamps begreb ved at tilføje et ’vi’, dvs. de fællesskaber, 

personer deltager i og som er med til at bevæge deres deltagelse og sociale 

selvforståelse i forskellige retninger. Social selvforståelse skal således forstås som en 

intersubjektiv, uafsluttet proces, der er knyttet til personers deltagelse i praksis, og 

hvor det handler om at komme til forståelse ’med sig selv, vi og andre’ (ibid.: 46).  

Følgende citat illustrerer Victors ændrede sociale selvforståelse. Han beskriver, 

hvordan han qua sin deltagelse i skaterfællesskabet i Fryshusets grundskole forstår sig 

selv på nye måder og som en del af et nyt ’vi’ – et slæng – som gør, at han nu føler sig 

som en ’rigtig skater’: 

”Jeg har ændret mig meget, jeg er blevet en helt ny person. Jeg har fået en 

masse venner her, som har påvirket mig, så jeg er blevet mere ligesom dem. Jeg 

ved det ikke rigtigt…jeg ser det som en anden verden, når jeg er i skolen, så er jeg 

én person, men når jeg så er andre steder, er jeg måske en anden. Jeg ser mig 

selv som..ja, tidligere var jeg ikke en ægte skater, før jeg begyndte her i 
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Fryshuset. Nu føler jeg mig som en rigtig skater, jeg føler, at jeg er med i et 

slæng”(interview med Victor, 2014). 

Med reference til Deleuze (Deleuze i Davies, 2009) befinder Victor sig i en kontinuerlig 

forandringsproces, hvor det at blive ’forskellig fra sig selv’, bl.a. er et spørgsmål om at 

komme til forståelse med sig selv som det, han kalder en ’ægte skater’, ’en ny person’, 

der hører til i et særligt fællesskab, der modsat tidligere nu udgør en legitim del af hans 

samlede skoleliv. 

Tilhørsforholdet til skaterfællesskabet betones af flere af drengene som et helt 

afgørende element i det at blive til som elev i Fryshusets grundskole. Et tilhørsforhold, 

der manifesterer sig såvel diskursivt som materielt og relationelt og markerer et 

tydeligt ’vi’, når de – ofte i samlet flok – bevæger sig rundt på de smalle gange på 

skolens areal og med skateboardet under armen og deres oversize T-shirts adskiller sig 

fra mængden. I modsætning til Penelope Eckerts studier af sociale kategorier og 

identitet i amerikanske high schools (1989), udgør skater-passionen imidlertid – qua 

sin position på skoleskemaet – en (umiddelbart)legitim del af Fryshusets grundskole. 

Hvor de såkaldte ’burnouts’ (Eckert, 1989)er grundlæggende illegitime i skolens 

arrangement og som Willis’ ’lads’ (Willis, 1977) står i opposition til lærerne og skolen 

som system, overskrider skaterfællesskabet desuden asymmetriske og ofte 

oppositionelle lærer-elev-positioner, i det Nicklas betragtes som en del af ’slænget’: 

”Nicklas, han er vores skater-lærer, men han er…han er mere som en ven, som 

også er skater, en del af slænget, du ved. Alle er venner og har det sjovt, så han 

er som en ven, der bare skater, men hvis man har brug for hjælp, kan man jo 

komme til Nicklas. Og alle eleverne er jo venner med hinanden, så skater vi bare, 

og hvis man misser et trick, så opmuntrer de én, og hvis man lykkes med ét, 

hepper de også, fordi de bliver glade [..] Man kan udtrykke sig, man kan udtrykke 

sine følelser. Hvis jeg er vred, går jeg måske ud og skater, og så bliver jeg glad 

igen. Hvis jeg er glad, skater jeg, hvis jeg er ked af det..jeg kan skate når som 

helst uanset mit humør. Jeg kan bare gå ud at skate, have det sjovt, lære nye 

tricks og først og fremmest være sammen med en masse skatere, så man kan 
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være sammen med sine venner og skate samtidig, det er fedt” (interview med 

Victor, 2014). 

Tilhørsforhold er genstand for analyse i flere studier – ofte anvendt med reference til 

Etienne Wengers begreb om ’belonging’ (Wenger, 2004) med hvilket han analyserer 

sammenhænge mellem identitetsdannelse og deltagelse i praksisfællesskaber. Helle 

Rabøl Hansen udfolder begrebet i sine studier af mobbepraksisser i den danske 

folkeskole, hvor hun analyserer deltagelse i mobning som et udtryk for en længsel 

efter at høre til i et fællesskab – en ’longing for belonging’ i en praksis, hvori man bliver 

til som elev med adgang til det, hun beskriver som det totale elev-liv (Rabøl Hansen, 

2011: 490). Ovenstående citat illustrerer i denne sammenhæng, hvordan 

skateboarding i Fryshusets grundskole udgør et fællesskab, der skaber tilhørsforhold 

og giver adgang til venskaber, støtte, glæde og opmuntring uanset, hvordan man 

præsterer. Samtidig beskriver Victor skaterfællesskabet som en form for affektivt rum, 

hvori han kan udtrykke sig og få udløb for sine følelser, uafhængigt af deres karakter. 

Victors og de andre drenges rettethed mod skaterfællesskabet kan følgelig forstås som 

en længsel efter at høre til, at være en deltagende part i et fællesskab, at være med. 

Med reference til Paul Willis (1977) skelner Rabøl Hansen (Rabøl Hansen, 2011) 

mellem skolens formelle og uformelle fællesskaber, der hver især repræsenterer 

forskellige meningsfuldheder med det at gå i skole – en faglig, der er knyttet til 

undervisning og skolefaglige kvalifikationer og en social, som relaterer sig til det at 

blive til som legitim deltager og ven i et elev-’vi’. Med negative skoleoplevelser i 

bagagen overvejende forbundet med den formelle skolegang, bliver skaterfællesskabet 

i denne optik det (delvist) uformelle fælleskab, der (gen)etablerer en ny mening med 

at gå i skole for skaterdrengene – også selvom det for flere af dem bidrager til at 

reproducere en (delvis) marginal position i den faglige og mere formelle del af 

skolelivet. At blive til som legitim ‘skoleskater’ er imidlertid ikke kun en kamp mellem 

formelle og uformelle fællesskaber i skolen. Som følgende analyser peger på, er 

legitimitet og accept i fællesskaber også et spørgsmål om at performe i 
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overensstemmelse med de gældende praksisideologier og dagsordener, der forhandles 

og forandres i og på tværs af klasserummet og skateparken. 

Når legitimitet er et spørgsmål om performance 

Med Butlers begreb om performativitet (Butler, 1988) zoomer indeværende afsnit ind 

på, hvordan skaterdrengenes forskellige måder at gøre sociale kategorier som elev, 

skater og ung, kan forstås som performative acts, der er mere eller mindre 

genkendelige og legitime i og på tværs af skole-skater-arrangementet. Butler skriver: 

”The act that one does, the act that one performs, is, in a sense, an act that has been 

going on before one arrived on the scene” (Ibid.: 526). Butler understreger her 

historiciteten i vores handlinger ved at pege på, at vores gøren ikke blot er personlig, 

men at vi performer ud fra allerede eksisterende kulturelle relationer og sociale 

normer. Når jeg i denne artikel anvender begreber om (skole- og skater)kulturel 

genkendelighed (Butler, 1993; Søndergaard, 1996), er det således for at vise, hvordan 

performativiteters historiske situerethed gør, at der såvel i ’skole’ som i 

’skateboarding’ hersker bestemte kulturelle og normative forventninger og 

praksisideologier om, hvordan hhv. ’elev’ og ’skater’ bør performes. I og med 

‘skoleskater’-kategoriens modsætningsfyldte karakter, der er beskrevet ovenfor, 

opstår der en dobbelthed, som skaterdrengene i deres tilblivelse som legitime elever, 

skatere og unge i Fryshusets grundskole må forsøge at navigere i. Med sit fokus på 

subjektets gøren (og ikke væren) understøtter performance-optikken artiklens 

overordnede analytiske perspektiv ved således at fremhæve en anti-essentialistisk 

tilgang, der åbner op for en nuanceret forståelse af skaterdrengene som nogle, der 

ikke er problematiske, dovne eller ligeglade af natur, men derimod performer på 

måder, der i relation til de gældende normer og regler i en almen skoles sociale 

praksis, kan opfattes sådan.  

Fra et skoleperspektiv, hvor eleverne overvejende vurderes på skolefaglige 

kvalifikationer (Rabøl Hansen, 2011), kan man følgelig tale om, at Simon og andre af 

skaterdrengene performer elev-kategorien på ikke-skolekulturelt genkendelige måder, 

når de i stedet for at tilpasse sig dagsordenen i klasserumsundervisningen – 
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eksempelvis manifesteret igennem en kropsliggjort ’følgen-med-i-hvad-der-sker-ved-

tavlen’ eller ’høren-efter-hvad-læreren-siger’-performativitet – samles om en af 

drengenes IPhones for at tjekke skateboard-tricks på Youtube. Fra drengenes eget 

skaterfællesskabsperspektiv kan denne måde at gøre ’elev’ være et spørgsmål om at 

performe i overensstemmelse med, hvad det i drengenes øjne vil sige at være en ’rigtig 

skater’ og dermed opretholde eller bevæge sig nærmere en mere legitim position i 

skaterfællesskabet. Eksemplet peger på, hvordan ‘skoleskater’-kategoriens 

modsætningsfyldte karakter er særligt tydelig i klasserummet, hvor det at performe 

som både elev og skater på legitime måder samtidigt synes næsten umuligt for 

drengene, fordi positionerne så at sige ’clasher’ i krydsfeltet mellem, hvad der 

genkendes som legitim performance i hhv. skole- og skaterkulturen. Som tidligere vist, 

synes ‘skoleskater’-positionen imidlertid at være mere ’bevægelig’ i skater-passionen, 

hvor aktiv deltagelse i teoriundervisningen ikke (nødvendigvis) står i opposition til det 

at være ’en rigtig skater’. Eksempelvis oplever Simon, hvordan det at ’tage elev-

kategorien på sig’ og engagere sig i teoriundervisningen ikke betyder, at han bliver 

mindre skater, tværtimod. Begge deltagelsesformer ikke bare lever side om side, men 

virker ligeledes igennem hinanden og bidrager til at forstærke Simons position i 

skaterfællesskabet og gøre det muligt for ham at lære mere om skateboarding og 

nuancere sin forståelse af, hvad det vil sige at være skater i et historisk og 

samfundsmæssigt perspektiv.   

I sin forskning omkring minoritetsdrenges forandrings- og 

marginaliseringsprocesser i dansk og svensk skolesammenhæng peger Laila Colding 

Lagermann på, hvordan sociale kategorier – i dette tilfælde en ’ballademager’-kategori 

– kan klistre til personer på måder, der virker stigmatiserende og begrænsende for 

hans eller hendes tilblivelses- og deltagelsesmuligheder i (og uden for) skolen 

(Lagermann, 2015). Hun beskriver, hvordan en position som ’ballademager’ forstærkes 

og nærmest binder sig til drengene, jo mere de kategoriseres som ballademagere, 

hvilket gør det næsten umuligt for dem at undslippe kategorien og blive til på nye 

måder – også selv om de virkelig ønsker det. I modsætning til ’ballademager’-

kategorien, der synes at have en stigmatiserende effekt på de kategoriserede drenge, 
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klistrer skater-kategorien ikke på samme måde til drengene i Fryshuset. I Lagermanns 

studier er drengene, Amir og Saad, i den grad bevidste om de begrænsende effekter af 

’ballademager’-kategorien ved eksempelvis at blive overset og ikke taget alvorligt i 

deres forsøg på at performe i undervisningen på skolekulturelt legitime og 

genkendelige måder. Én gang ballademager, altid ballademager. I kontrast til Amir og 

Saad, for hvem kategoriseringen udmunder i kropsliggjorte erfaringer med 

marginalisering, synes skater-kategoriens modstridende konnotationer og logikker 

samt de potentielle marginaliseringsprocesser heri ikke på samme måde at 

materialisere sig direkte som konkrete oplevelser for Simon og Victor, der tværtimod 

forbinder skolen med positive oplevelser i langt højere grad, end de tidligere har gjort. 

Ydermere er skater-kategorien ikke én, drengene gerne vil undslippe, tværtimod. Jo 

mere andre (lærere, andre elever, venner, familie) kategoriserer dem som skatere, jo 

stærkere bliver følelsen af at være en ’rigtig skater’. ’Skater-boblen’ bliver her en 

metafor for en form safe space, hvori skaterdrengenes engagement i skateboarding 

’beskytter’dem mod direkte at føle de negative konnotationer, der også følger med 

skater-kategorien. I denne optik er det således ikke skater-kategorien i sig selv, der kan 

have stigmatiserende eller marginaliserende effekter, som tidligere påpeget, men 

derimod de samfundsmæssigt og kulturelt forankrede logikker, der knytter sig hertil.   

Spørgsmålet bliver da, om skole-skater-arrangementet rummer en potentiel 

’usynlig marginalisering’, som skaterdrengene måske ikke decideret mærker på egen 

krop, imens de er i Fryshuset, men som får betydning for deres tilblivelsesmuligheder 

fremover i relation til videre uddannelse46?  

Afrunding  

Formålet med denne artikel har været at undersøge dels, hvad skateboarding som 

social praksis bliver til i mødet med skolen, og dels hvilke betydninger skole-skater-

arrangementet har for skaterdrengenes tilblivelses- og deltagelsesmuligheder i 

Fryshusets grundskole.  

                                                      
46

 Denne problemstilling udfoldes og diskuteres yderligere i min endelige afhandling i relation til 
Fryshusets grundskoles passionsbaserede arrangement (Rasmussen, in progress). 



176 
 

 

Analyserne peger på, hvordan skole-skater-arrangementet er et møde mellem to 

umiddelbart oppositionelle sociale praksisser, hvori det traditionelle klasserum 

suppleres med et læringsmiljø, der i højere grad understøtter kropslig læring og 

deltagelse.  Ligeledes er det et socialt arrangement, der skal balancere mellem skolens 

formelle krav og mål og samtidig kunne genkendes af eleverne som det, de forbinder 

med ’ægte’ skateboarding, da det er her, deres engagement skal hentes og forsøges 

bragt ind i skolen.  

Igennem artiklen argumenterer jeg for, at skater-passionen ved at tilbyde 

drengene nye muligheder for social selvforståelse, tilblivelse og deltagelse, udgør et 

mulighedsrum, der bevæger Simon og Victor i overskridende retninger, bl.a. i relation 

til at tilhøre et fællesskab og opleve det at gå i skole ’nu og her’ som mere 

meningsfyldt og mindre fremmedgørende i forhold til tidligere skoler.  Ovenstående 

analyser har imidlertid også vist, hvordan det at være skater konnoterer forskellige 

engagementer og deltagelsesformer afhængigt af perspektivet og 

handlesammenhængen. Hvor Simon, Victor og de andre skaterdrenge (samt deres 

skater-lærer Nicklas) forbinder det at være skater med engagement, glæde og (nye 

muligheder for) succesoplevelser og tydeligt er stolte af deres centrale positioner i et 

af skolens fællesskaber, er klangen noget anderledes blandt flere af (de akademiske) 

faglærere. Her konnoterer ’skaterdreng’ overvejende ikke-skolekulturelt genkendelig 

deltagelse samt begrænset engagement i faglige aktiviteter og er ligeledes årsag til 

bekymring blandt flere lærere, heriblandt matematiklæreren Oscar, der ikke ved, 

hvordan han skal fange drengenes interesse og engagement.  I denne sammenhæng 

peger artiklen på, hvordan det at navigere i sådanne dobbeltheder, er et spørgsmål om 

for skaterdrengene at performe i overensstemmelse med, hvad der i og på tværs af 

forskellige handlesammenhænge, eksempelvis klasserummet og skateparken, vurderes 

som (skole- og skater)kulturelt genkendelige deltagelsesformer.   

Analyserne viser ligeledes, hvordan det at blive til som ‘skoleskater’ er en 

modsætningsfuld proces, der på én gang åbner op for nye sociale selvforståelser og 

tilblivelser for skaterdrengene og samtidig potentielt bidrager til at (re)producere 
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marginale positioner i uddannelsesmæssige sammenhænge, når drengene er færdige 

med 9. klasse og skal videre i uddannelsessystemet. 
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Kapitel 9 (artikel 4):  

‘Engaged disengagement?’ Dilemmas and 

negotiations of student engagement 

Abstract 

This paper aims to discuss how student (dis)engagement is (re)produced and 

negotiated among participants in different social contexts in Fryshuset47, a Swedish 

school and  NGO, and thereby gaining insight into the patterns of meaning that shape 

the students’ everyday school lives. By emphasising the social and relational 

dimensions of (dis)engagement, the paper challenges conventional understandings of 

student engagement, which associate the concept of engagement primarily with 

academic achievement and tend to conceptualise it as a function of the individual – a 

decontextualised understanding that favours mainstream students and blames the 

‘disengaged’ for not fitting the ‘appropriate’ student ideal. The analysis shows how 

student (dis)engagement is (re)produced and changed in and across contexts and in 

relation to other students, teachers, activities, and students’ lives outside school. The 

importance is emphasised of understanding (dis)engagement not as an attribute of the 

individual student, but as situated social processes that unfold in the social dynamics 

of everyday school life. 

Introduction 

The concept of student engagement is widely discussed internationally in both 

academic research and education policy. Fullan (1991: 182) argues that “as students 

move through the grades from elementary to secondary, they become increasingly 

bored and alienated from school” (emphasis in the original text). An OECD report on 

student engagement confirms this picture by concluding that there is a high 

prevalence of disaffection from school among students in secondary school (Willms, 

                                                      
47

 In the overall study, the empirical analyses from the Swedish school are discussed in relation to the 
Danish Folkeskole (public school) (Rasmussen, in progress). 
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2003). Vibert & Shields (2003) argue that this has created a focus on student 

engagement as a possible solution to alienation from school. Engagement is thus 

perceived as being tantamount to successful schooling, and disengagement 

consequently becomes its contrary, often associated with exclusion or dropout. This 

assumption was challenged by Grønborg (2013) and McMahon and Zyngier (2009), 

who argue that disengagement is not strictly equivalent to failure or leaving school too 

early. In her study of male students in a vocational educational training programme in 

Denmark, Grønborg (2013) argues that disengagement from the programme is closely 

connected to questions such as belonging to a group and engaging in social relations. 

These are central analytical points that will be unfolded and discussed in the present 

paper. 

While I was doing the fieldwork that informs this paper, I learned how easily 

some students were perceived and then categorised as disengaged by their peers and 

their teachers when their ways of participating in class did not correspond to the 

embedded normativity of the correct ways of ‘being’ and ‘doing’ in school. However, 

as this paper will demonstrate, what was perceived by other participants (including 

me) as disengagement from something turned out to be engagement in something 

else once addressed from the students’ own perspectives. Rather than being 

oppositional and decontextualised concepts, engagement and disengagement are 

mutually entangled: they are connected to the socially, historically and societally 

produced contexts in which the students participate and negotiate their positions. This 

paper consequently challenges Fred Newmann’s argument that engagement is 

“difficult to define operationally, but we know it when we see it, and we know it when 

it is missing” (Newmann, 1986: 242). What if this is not the case? What if our 

perspective is so biased and delineated by normativity and binary understandings of 

student engagement that we don’t know when we are missing it? 

This paper, therefore, aiming to broaden the perspective on student 

engagement, will explore and discuss (dis)engagement from the perspective of the 

students themselves. This will allow us to understand disengagement, not as an 

expression of unwillingness to engage in academic schoolwork, but rather as a product 
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of conflicting socially regulated and contextually dependent engagements that are 

simultaneously at play. 

The paper is composed of five parts: design and background, analytical approach, 

theoretical perspectives, analysis, and finally, a conclusion summarising the article’s 

central points. Section one briefly describes the design of the study on which this 

paper is based, including a brief presentation of its field of research. Section two 

elaborates on my methodological and analytical approach to examining student 

engagement. Section three, the theoretical lens of the paper, uses theoretical 

perspectives to unfold various definitions of student engagement in the research 

literature. Section four analyses (dis)engagement in terms of three empirically based 

and interrelated themes: the students’ everyday life in and out of school, the 

significance of the peer group, and teachers’ perceptions of the concept. In section five 

I close with summarising remarks, including a call to reframe student engagement both 

theoretically and empirically. 

Design and background 

The empirical analyses in this paper are part of a larger qualitative study on 

(dis)engagement and passion in lower secondary education, which was conducted at 

Fryshuset, a school and NGO in Stockholm, Sweden (Fryshuset, 2017). Based on 

Danish/German practice research (see e.g. Dreier, 2008; Holzkamp, 1983; Højholt & 

Kousholt, 2011; Mørck, 1995, 2003, 2006; Nissen, 1995) and inspired by 

anthropological and ethnographical fieldwork (e.g. Lave & Kvale, 1995), the research 

was organised around the following qualitative methods: participant observations in 

and across various different contexts within Fryshuset, semi-structured interviews with 

eleven students (three of whom were part of the group of skater boys analysed in the 

article), four teachers, and the school principal, and informal conversations with 

several students, teachers, and various school and NGO personnel. The overall study 

investigated processes of becoming and of potential marginalisation related to 

legitimacy, passion and (dis)engagement among students in ninth grade (age 14–16); – 

the question of (dis)engagement forms the subject of analysis of this paper. Fryshuset 
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was chosen as my primary field of research because of their emphasis on social and 

creative learning processes and passion as the organisational, ideological and 

pedagogical focal point. 

When Fryshuset was founded as an NGO in 1984, it was a place where young 

people went to do sport and play music and engage in the organisation of different 

activities. Over the years, a number of social and educational projects were added to 

the agenda. The belief that constituted – and still constitutes – the cornerstone of the 

organisation is that if young people are given the opportunity to immerse themselves 

in what they are passionate about, they will be able to drive change and development 

both personally and societally. The school, which was founded in 2010, is thus 

organised around five so-called ‘passionate interests’48: basketball, dancing, music, 

skating, and art. The purpose of the ‘passionate interests’ is thus to make room for and 

support creative and social learning processes, and ideally promote the students’ 

participation and engagement in academic subjects as well. 

Fryshuset is aimed at young people in general, but has a particular focus on 

those in marginal societal positions. The school has a very diverse group of students, 

because the ‘passionate interests’ attract students from both socioeconomically 

privileged and disadvantaged families. Because Fryshuset’s school starts at the lower 

secondary level, students come from a wide range of schools and backgrounds. Some 

have had difficulties and felt alienated at their old schools, and they tend to choose 

Fryshuset because it offers them the opportunity to skate, for instance, while in 

school. For some of those students, including the boys we meet in this article, going to 

school has become more meaningful. Other students decided to leave their previous 

schools primarily to be able to pursue a dream to become a professional dancer or 

basketball player. 

The empirical data that I draw on in this paper include my observations of a small 

group of skater boys in and across various contexts at Fryshuset, including the 

perspectives of some of the boys. Perspectives of other students and of the teachers 

are also included to support or nuance analytical points. The construct ‘skater boys’ 

                                                      
48

 This is the English term that Fryshuset uses on their website (in Swedish, ‘passioner’). 
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relates to the boys’ identification of themselves as skaters, both in and outside school, 

as well as teachers’ and fellow students’ perceptions of them as belonging to a specific 

group of students – a group that stood out from the rest in their way of participating in 

different contexts and in the way they are perceived by other participants at Fryshuset. 

Over and above their individual differences, the skater boys represent a group of 

students who are the object both of concern and of struggle for different teachers. 

Analysing (dis)engagement 

 

“It is the students themselves who will be able to tell us that they are engaged 

and who will say whether education is working for them in a culturally sensitive 

and relevant way. It is the students who will be able to tell us whether the offers 

that education purports to provide are real or illusionary (McFadden & Munns, 

2002).” 

 

In the introduction of this paper, I questioned whether student engagement that 

diverges from what students are supposed to be engaged with can be visible if the lens 

we look through is one that is shaped by binary understandings. In connection with 

this, I refer to a situation in which my own perspective was delineated by this very lens 

until I addressed the ‘disengaged’ students. Only then did I realise that a disengaged 

attitude or way of participating in class can be an expression of engagement in 

something else. This complexity inspired me to take an exploratory approach to 

examine the various ways in which (dis)engagement is (re)produced and constructed 

among the participants in Fryshuset’s practice, paying special attention to the 

students’ perspectives, as emphasised in the passage cited above. According to 

McFadden & Munns (2002), if we are to produce pathways for educationally 

disadvantaged students, we must look for engagement beyond narrow ideas of 

students fulfilling a task or conforming to the teacher’s agenda: we must integrate the 

students’ perspectives. Thus taking an exploratory approach in this paper means 

examining (dis)engagement from ‘below’ and from the inside, rather than applying a 
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supposedly external perspective and seeking supposedly objective indicators of 

(dis)engagement. Put more concretely, this means exploring differing constructions of 

(dis)engagement by addressing both student and teacher perspectives, focusing on 

how, where, between whom and in relation to what those constructions are produced. 

In the present paper I employ the term (dis)engagement as an analytical point 

intended to capture and underline the complexity of student engagement, and as a 

means to transcend binary, individualised understandings of that engagement. 

In what follows, I present a range of perspectives on student engagement. 

Perspectives on student engagement 

In the fields of psychology and education, various constructions of the concept of 

engagement have been developed in recent years. What I will discuss and challenge in 

this paper is what appear to be the predominating conceptualisations in the field, as 

articulated by Fredricks, Blumenfeld & Paris (2004) in their comprehensive review of 

the literature in the field of educational engagement. They argue that engagement is a 

multidimensional concept constituted by a behavioural, emotional, and cognitive 

dimension. Whereas behavioural engagement is linked to participation in academic, 

social or extracurricular activities and is considered important in relation to academic 

achievement and student retention, the emotional dimension comprises the students’ 

attitudes and reactions to their teachers, their peers, and their school. In the research 

literature, emotional engagement is assumed to support student identification with 

the school and thus to influence their attitude to schoolwork. According to Fredricks, 

Blumenfeld & Paris, the cognitive dimension of engagement refers to students’ 

willingness to invest in their education and to comprehend complex ideas and master 

challenging skills. The question is how students are categorised through the 

conventional lens, and what consequences this might have for their positions in (and 

out of) school. 

Although it has a dominant position in the research literature, the conventional 

understanding of engagement has been criticised for being behaviourist and 

functionalist (McMahon & Portelli, 2004; McMahon & Zyngier, 2009; Nielsen, 2016), 
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and for seeing engagement as something that some students possess to a certain 

degree while others do not. Consequently, ‘disengaged’ students are categorised as 

victims to be blamed, and those who already participate from marginal positions risk 

being marginalised further. Understanding engagement as an essentialised function of 

the individual ignores differences in students’ societal positions, their gender and 

ethnicity, and the significance of the various social and societal contexts that 

constitute their lives in and across school. 

Furthermore, McMahon & Portelli (2004) point out a tendency to equate leaving 

school early and academic failure with lack of engagement. From this perspective 

engagement is understood as a kind of organisational intervention in the sense that 

engagement is considered to result from something teachers do to the students, 

rather than something they produce together. I will argue here that this view casts 

students as passive receivers of teachers’ actions, rather than active co-constituents of 

their positions as (dis)engaged participants. 

From the conventional understandings mentioned above, it can be inferred that 

student engagement tends to be understood within frameworks that have either an 

individual or an institutional scope. This does not resonate with my empirical data 

from Fryshuset, and it seems to be a simplistic and binary understanding of a complex 

and multifaceted concept. Furthermore, such dichotomous conceptualisations cannot 

explain how and why student engagement changes and may be (re)produced in and 

across different social contexts within and outside school. Current research on student 

engagement that challenges the conventional conceptualisations (e.g. Grønborg, 2013; 

McFadden & Munns, 2002; Nielsen, 2016) advocates understanding engagement as a 

process that emerges in the social interaction between participants in school life. 

Addressing the social relations of pedagogy, McFadden & Munns (2002) discuss 

dilemmas of student engagement in relation to the challenge of providing engaging 

classroom practices and pedagogies. In this context they propose considering student 

engagement as a process within the relationships of complex pedagogical spaces 

rather than their product. 

In their studies of disengagement and dropout in Danish vocational education, 
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Grønborg (2013) and Nielsen (2016) draw on Danish–German critical psychology 

(Dreier, 2008; Holzkamp, 2005) and situated learning theory (Lave & Wenger, 1991)to 

stress the significance of changes in student participation across the different social 

contexts in which their disengagement is (re)produced. Grønborg (ibid.) additionally 

includes a poststructuralist perspective in order to emphasise the meaning of power 

relations, subjectivity, and discourses, and to stress the performative dimension in 

students’ disengagement (smoking cigarettes, being late, distributing disengaged 

attitudes yet still fully participating) and social categories such as gender. 

This paper, taking a social practice theoretical framework (Holland & Lave, 2009; 

Lave, 2011) that fuses Danish–German critical psychology and situated learning theory, 

focuses on the situational and relational character of participation and 

(dis)engagement, emphasising the historical and societal dimensions of practice. It 

sees these dimensions as pivotal in how students are perceived by their peers and 

their teachers, in their ways of participation in and across different social contexts, and 

thus in how (dis)engagement is produced within these. Unlike conventional theories 

that discuss and analyse student engagement as an abstract concept, this approach 

emphasises the importance of the specific matter or activity towards which the 

(dis)engagement is oriented. 

The following section unfolds my analysis. 

Conflicting engagements analysed 

When I first arrived at Fryshuset and started my fieldwork, I spent time observing 

students in the classroom during different academic subjects, and followed them in 

their particular ‘passionate interests’. After each class I shared my observations with 

the teacher, I hung out with students and teachers whenever I had the chance, and I 

gradually learned how a particular group of students seemed to stand out in how they 

participated and engaged in class, their limited social interaction with other students, 

and how they were characterised by peers and teachers. Although they also differed 

from one another, somehow the skater boys always stood out as a group that 

appeared to be somewhat isolated from and in opposition to the other students. Their 
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embodied and material presence emphasised this: their sneakers, their caps, their 

skateboards always within reach (if not underfoot), and their tendency to cling 

together both in and outside class expressed a distinctive social and cultural cohesion 

among these students. Discussing social communities in Fryshuset, Eva, a girl in ninth 

grade, identified the skaters as a group that did not engage in the class community: 

“Those who are skateboarding... [... ]They are so quiet; they don’t talk to other 

students in class and only keep to themselves. It’s not that they are not accepted 

by the class, they are the ones who are not trying, they are so quiet (Eva, ninth 

grade).” 

Similar perceptions of the skaters as ‘outsiders’ of the class community were expressed 

by the maths teacher, Oscar, who articulated a concern about how to engage the 

skater boys in his teaching: 

“When you watch them skate in the skatepark, students you have barely seen in 

class, and they look like pros [... ] One of them has missed out on quite a lot in 

maths, so I asked the skater teacher, ‘How can I make him want to do more in 

class, or at least give it a try?’” (Oscar, teacher). 

As I observed in class, the skater boys caught my immediate attention. It was my first 

week in Fryshuset, and I was doing participant observation in order to get a feel for the 

school and its participants and to gain insight into the prevailing challenges, dilemmas, 

and possibilities. I noticed the boys as they gathered around an iPhone, turning their 

backs on the social science teacher who was explaining a task to the class. Just like the 

teacher, who repeatedly turned to the boys and told them to pay attention, I too 

found their attitude and way of participating somewhat disengaged –disengaged from 

what they were expected to do, and from how they were expected to engage with the 

task they were given. Instead of taking up what was offered in the classroom practice, 

they were playing the same skateboarding trick over and over again on the phone and 

enthusiastically discussing different techniques – techniques that I later learned were 
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to be tested in the skatepark in the subsequent skateboarding class49. Here, what 

seemed an act of disengagement from something proved to be engagement in 

something else. Because it is part of the curriculum, skateboarding, like the other 

‘passionate interests’, is a ‘something else’ that is framed at Fryshuset as a meaningful 

and legitimate practice. But in this and similar cases, these students stood in contrast 

to those who complied with the teacher’s agenda and appeared to support the 

hegemonic school structures in their seemingly engaged participation, participating 

actively in teacher-initiated activities. 

To some extent, the perception (including my own) of the skater boys as 

disengaged students outside the class community reproduces a conventional 

understanding that sees the boys’ way of participating in class as an act of 

disengagement manifested by a lack of willingness to involve in academic activities. 

Eva’s articulation additionally reflects a deficit discourse in which the skaters were 

blamed for not engaging in the class social community. 

My analyses show, however, that a deficit approach cannot capture the 

complexity of the boys’ (dis)engagement. Drawing on a social practice perspective, I 

propose that the skater boys’ way of participating, rather than displaying a lack of so-

called academic willingness, may be seen as an expression of engagement in a 

collective learning process of becoming even better skaters – an engagement that 

interferes with ‘appropriate academic engagement’. Thus what was unfolding in the 

classroom is an example of conflicting engagements –, differing and often competing 

engagements that relate to different parts of the students’ everyday life and to which 

they attribute different meanings. As I will propose in the following section, engaging 

less in class and more in the skateboarding community may be seen as a way of 

negotiating between competing engagements in relation to the existing conditions 

both within the practices at Fryshuset and in the students’ everyday lives outside 

school. 

                                                      
49

 In Rasmussen, M.S. (2016) I analyse the skater boys’ participation in relation to learning and social 
self-understanding. 
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Negotiating (dis)engagement 

Although the school at Fryshuset may be said to transcend traditional forms of 

schooling in its focus on ‘passionate interests’, it still constituted a societally and 

historically institutionalised practice, with specific associated structures, conditions, 

and objectives that contradict the essence of skater culture. While the school as an 

institutional practice was shaped by various power relations and hierarchies, with 

some ways of being and doing more legitimate than others, the skater culture 

represented a practice in which belonging to a community and the processes of 

becoming a ‘real’ skater were pivotal. For the skater boys, these processes meant 

displaying a certain cultural identity in which they could legitimately participate by not 

following the teacher’s agenda. They could do this with ways of participating that are 

legitimate in the skater park and among skaters, but that conflict with institutional 

understandings of the ‘appropriate student’ and are thus often seen by the academic 

teachers as a disengaged attitude to schooling. 

A social practice theoretical perspective emphasises the significance of the 

historical and societal dimension of (dis)engagement. Although the skater boys’ 

different ways of engaging cannot be explained solely through the lens of history, a 

historical frame of reference can help us understand their (dis)engagement – not only 

as an example of students who do not meet the criteria of the ‘appropriate student’, 

but likewise as a manifestation of participants engaged in a meaningful social practice 

with cultural norms and values that differ from the school’s. Historically, the skater 

culture has been seen as a counterculture to ‘the established system’ – the 

educational system – a perception that is still (re)produced societally and to some 

extent even in Fryshuset’s practices. In this perspective, skater culture is seen as 

compatible with disengagement from academic school activities – like Paul Willis’s 

‘lads’, who rejected the achievement ideology of high school (Willis, 1977).With some 

similarity to the studies of hip-hop culture by Söderman & Sernhede (2016), 

skateboarding may also be seen as a culture in itself – a street culture that may be 

emancipating and empowering for marginalised individuals and may help bringing 

diversity to the educational system (Ibid.: 150-151). But, as Söderman and Sernhede 
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show, in the neoliberal education market pedagogical initiatives like hip-hop and 

skateboarding are considered ‘less academic’ and risk contributing to increased 

educational and societal segregation (ibid.). 

My analyses show that the skater boys were not in opposition to school in 

general: they were perceived in this way because they engaged in ways that did not fit 

with the teacher’s wishes. In this light it is interesting to note that unlike Willis’s ‘lads’, 

who shared a sense that ‘school is not for me’ and collectively rejected what was 

offered by school and the teachers, the skater boys did express an emotional 

attachment to Fryshuset, one rooted in the school’s skateboarding community. 

Belonging to a socially meaningful community present both in and outside school and 

becoming ‘more’ skaters overrode the boys’ individual advancement. Consequently, 

this was the engagement they mainly pursued50. Through this lens, the skater boys’ 

way of negotiating and responding to conflicting engagements can be seen as part of a 

meaning-making process through which they shape their lives in and across different 

social contexts. Showing some similarity to the ‘lads’ (ibid.), the skater boys were doing 

what is culturally meaningful for them; rather than an act of disengagement from 

school in general, their participation in class as described above was thus an 

expression of engagement in a specific social community – a community through which 

they construct their identity and one in which patterns of meaning that shape their 

everyday life both in and out of school are likewise constructed51. 

Just as the skater boys’ (dis)engagement may be explained by a cultural and 

historical frame, their teachers’ perceptions of them are likewise constructed within a 

cultural practice in which specific norms and discourses on the ‘appropriate student’ 

are historically and societally embedded and (re)produced, including gendered, social, 

and ethnic discourses. Consequently, the skater boys’ ways of participating in class 

may be understood as a displaying of a specific form of masculinity that fits the skater 

community. According to Gilliam (2009) a variety of masculinities is at play in school - 

                                                      
50

 For an analysis of the encounter between school as the structured, institutionalised practice and 
skateboarding as the free, non-conforming practice, see Rasmussen, M.S. (2017). 
51

 For further analyses of the skaters’ subjectification processes in the cross-field between school and 
skateboarding, see Rasmussen, M.S. (2017). 
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among these a ‘hegemonic masculinity’ which is often constructed in opposition to 

school work. In continuation of this, Staunæs (2003) argues how ethnic minority boys 

by performing masculinity in specific ways can establish (more) legitimate subject 

positions and thus compensate for their weak positions in the academic hierarchy.  

In my studies, however, being ‘Swedish’ (in the sense of ‘ethnically Swedish’) and 

being a boy seems to bring with them particular connotations in Fryshuset: “We have 

had challenges with especially the Swedish boys. They are the ones who cause more 

trouble. Generally, they demand more effort, more support” (interview with school 

principal, 2014). With reference to Wetherell (1998) the skater boys are thus 

appointed ‘troubled subject positions’.  

In their studies of educational programmes in Swedish upper secondary school 

that are intended to integrate so-called ‘lost students’ into vocational or academic 

studies, Dovemark & Beach (2016) make similar points. They demonstrate how being a 

lower-class student from an educationally alienated family and having experienced 

academic failure in previous schools has particular connotations both within and 

outside the social structures of the educational system. According to Dovemark & 

Beach (Ibid.: 178), students like these are being written off by teachers as an 

intellectually capable group and are expected to fail. Consequently their teachers 

protect them from more demanding academic tasks and learning activities to shield 

them from further failure and potential truancy or dropout. Like the skater boys, the 

students in Dovemark & Beach’s studies are framed inside societally and historically 

constructed categories with associated connotations and expectations that seem to 

keep the students on the margins of the educational system. 

In Lagermann’s study of ethnic-minority students in Danish and Swedish schools 

(Lagermann, 2013), specific categories stand out as (more) problematic when different 

social categories intersect. In her research, she argues that race becomes an issue and 

a social predictor when it intersects with marginalisation: “The more you struggle with 

marginalisation the more ‘black’ or Muslim you become” (Ibid.: 87). At Fryshuset, the 

intersection of gender and ethnicity contributes to the skater boys’ positioning in the 

school as a group of students who ‘cause more trouble’ – a category that was already 
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societally and historically generated and was available, when the boys transferred to 

Fryshuset from their old schools. It is in the cross-field of these diverse issues, I argue, 

that the skater boys’ (dis)engagement was constructed and negotiated among the 

participants in and outside Fryshuset. 

Dilemmas of (dis)engagement 

The social and relational dimensions of (dis)engagement shed light not only on the 

students’ different ways of responding socially and culturally to educational 

circumstances, but also on the dilemmas associated with them. In the following 

quotation, the skater teacher articulates one of the dilemmas related to the boys’ 

(dis)engagement in school. He addresses their engagement in the skater community 

and problematises its influence on their engagement in other subjects and on how 

they are perceived as a group: 

[... ] “Perhaps it is something we need to handle [... ] to do something to 

counteract this kind of grouping. I don’t think it is a good idea just being with 

skaters all the time... they attract attention in a bad way in class” (Nicklas, skater 

teacher). 

What Nicklas articulates here is an apparent paradox in Fryshuset’s practice. The 

practice to an extent undermines the boys’ engagement in skateboarding even though 

it is part of the curriculum as one of the so-called ‘passionate interests’ – a paradox 

that highlights the existence of neoliberal discursive practices even in Fryshuset’s 

social structure to the extent that being a skater disturbs the image of the 

academically qualified student meeting the demands of the qualified labour market. 

The extract points to a dilemma also reported by McFadden & Munns (2002). Referring 

to Willis (1977), they problematise how the working-class boys’ resistance to school 

reproduced and cemented their positions on the margins of society, making the boys 

co-constituents of these marginal lands. Whereas Willis’s ‘lads’ were still learning to 

labour in the sense that they had a chance of securing full-time manual work ‘on the 

margins’ even if they failed in education, that does not seem to be the case anymore 
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(Dovemark & Beach, 2016). On the contrary, as Dovemark & Beach (ibid.) argue, in 

Northern Europe unskilled work is scarce, and possibilities of becoming integrated into 

the labour market for students who do not meet academic requirements are limited. 

Within this frame of reference – as I also problematise elsewhere (Rasmussen, in 

press) – being part of the skater community in Fryshuset puts the skater boys in a 

double-bind (Mørck, 2006). On the one hand, they become part of a meaningful 

community within the school in which they are recognised and get to do what they 

enjoy most. On the other hand, their participation in the skater community puts them 

on the margins of more academic communities within Fryshuset and potentially in 

relation to further education as well. 

As they engage in the skateboarding community, the skater boys, like Willis’s 

‘lads’, also become co-constituents of their positions as students who attract attention 

in a bad way: their fellow students consider them to be somewhat outside the class 

community. This seems to suggest that engagement in skateboarding is incompatible 

with engagement in academic activities. When I interview the boys, however, they 

emphasise their enthusiasm for skateboarding, but they also express a preoccupation 

with taking their final exams and getting good marks in order to be accepted into 

specific youth education programmes. As one of the boys, Linus, says, “I am worried 

about the national tests... and what marks I might have when I leave school” (Linus, 

ninth grade). Linus emphasises the significance of skateboarding in relation to this: “I 

express myself through skateboarding, and that helps me to study.” Thus rather than 

being an unequivocal antithesis to academic work, Linus’s engagement in 

skateboarding actually seems to make it easier for him to engage in schoolwork as 

well. In this case, different engagements are indeed at play, conflicting and supporting 

one another at the same time. 

Acknowledging this complexity, I argue, is crucial for understanding how and why 

(dis)engagement is produced within different pedagogical spaces. An important key to 

this understanding is the students’ own perspectives. A dilemma is that deficits in the 

predominant discourse de-emphasise and tend to undermine these perspectives, with 

the result that ways of engaging that do not follow the basic classroom rules are 
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perceived as disengagement. This means that engagements that matter for the 

students’ sense of belonging to a socially meaningful group like the skater community 

risk being missed, and the importance of the emotional attachment to school also risks 

being overlooked. 

Concluding remarks 

The aim of this paper has been to challenge narrow conceptualisations of student 

engagement that evaluate student (dis)engagement in terms of their ‘academic 

willingness’ and see their (dis)engagement as an essentialised function of the 

individual. I have tried to transcend these conceptualisations. On the basis of empirical 

data produced in a Swedish school and NGO, I discuss the social and relational 

dimensions of student engagement among a small group of skater boys and propose 

that what is perceived as disengagement from something by teachers, fellow students 

and researchers (including myself) often is an expression of engagement in something 

else. In order to enhance the complexity of this and to move beyond binary 

understandings of engagement and disengagement, I employ the construct 

‘(dis)engagement’ as an analytical point. In continuation hereof, the analyses 

emphasise how (dis)engagement in class may point to different and conflicting 

engagements at play at the same time in the students’ everyday life, both in and out of 

school. 

In the case of the skater boys, their engagement in skateboarding conflicts with 

engagement in academic activities and with the embedded normativity of how 

students are expected to conform to and accept what is offered by school and 

teachers. Although the skater boys also attribute meaning to academic achievement 

and getting ‘good enough’ marks, belonging to the skater community within and 

outside school is what the boys pursue. Their (dis)engagement in and across different 

contexts in Fryshuset, I argue, is negotiated among participants within (and outside) 

the social dynamics of everyday school life and in relation to the conditions there –

conditions such as culturally and historically produced discourses on masculinity, 

ethnicity, and ‘the appropriate student’ which in turn influence how the students are 
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perceived by teachers, the school principal, and fellow students. 

Finally, by reframing the notion of student engagement within a social practice 

theoretical frame, this paper exemplifies how engagement in meaningful social 

communities that strengthen students’ emotional attachment to school risk being 

overlooked if practitioners in pedagogical spaces (and in research) are influenced by 

deficits in the discourse on student engagement and search exclusively for objective 

indicators of it. 
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Kapitel 10: Opsamling og diskussion 

Som beskrevet i afhandlingens indledende kapitel, tager denne afhandling afsæt i en 

bekymring for unge, der i folkeskolens ældste klasser deltager fra udsatte positioner og 

er i risiko for at falde fra eller ende i en uddannelsesmæssig blindgyde, når de skal 

videre efter 9. klasse. Afhandlingen udspringer således af et problem – nemlig hvordan 

udskolingen kan gentænkes og arrangeres på nye måder for at tiltrække og engagere 

sådanne unge. Det overordnede formål med dette afsluttende kapitel er følgelig at 

opsummere og diskutere afhandlingens væsentligste analytiske pointer med henblik 

på at skabe en resonansbund, ud fra hvilken afhandlingens analyser kan 

rekontekstualiseres i en dansk skolekontekst, herunder særligt i forhold til udskolingen 

og de reformpolitiske tiltag, som blev belyst i kapitel 2.  Således diskuteres 

afhandlingens bidrag gennem en opsummering af afhandlingens væsentligste pointer 

på tværs af de fire artikler og i relation til afhandlingens spørgsmål, ligesom kapitlet 

følger op på pointer og spørgsmål rejst undervejs i afhandlingens del 1 og 2.  

Den overordnede problemstilling, som afhandlingen tager udgangspunkt i, lyder: 

Hvilke muligheder og begrænsninger for læring, tilblivelse og engagement skabes 

gennem deltagelse i en udskolingspraksis, hvor passion er det pædagogiske og 

organisatoriske omdrejningspunkt? Hertil knytter sig følgende fire 

forskningsspørgsmål, som der samles op på i dette kapitel: 

 

1) Hvilke betingelser for læring og deltagelse skabes i og med en passionsbaseret 

udskolingspraksis, og hvilke betydninger har betingelserne for de unges 

hverdagsliv i og uden for skolen? 

2) Hvilke marginaliserende og overskridende bevægelser skabes i og på tværs af 

de forskellige passioner og klasseundervisningen, og hvordan har bevægelserne 

betydning for de unges tilblivelsesprocesser i og uden for skolen? 

3) Hvilke nye perspektiver på skolepraksis skabes i mødet mellem skateboarding 

og skole, og hvad vil det sige at blive til som elev og ung i dette krydsfelt? 
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4) Hvordan forhandles og (re)produceres (dis)engagement blandt deltagere i 

Fryshusets skolepraksis? 

Jeg har udforsket disse spørgsmål i og på tværs af sammenhænge i Fryshusets skole 

med henblik på gennem de unges førstepersonsperspektiver at skabe viden om 

muligheder og begrænsninger for læring, tilblivelse og engagement i en 

passionsbaseret udskolingspraksis samt om de marginaliserende og overskridende 

bevægelser, der skabes i og med de unges deltagelse heri. Jeg har arbejdet med 

forskningsspørgsmålene i og på tværs af de fire artikler, der hver især analyserer og 

diskuterer ét eller flere af forskningsspørgsmålene, som beskrevet i kapitel 1.  

På et overodnet plan bidrager afhandlingen med indsigt i de 

mulighedsbetingelser, der stiller sig for de unge og som (re)produceres gennem deres 

deltagelse i Fryshusets forskellige sociale, strukturelle arrangementer i og på tværs af 

klasserummet og de forskellige passioner. 

Med social praksisteoretisk (Holland & Lave, 2009; Lave, 2011; Mørck, 2006) 

informerede forståelser af læring (se kapitel 4 samt artikel 2, kapitel 7) og 

(dis)engagement (se artikel 3, kapitel 8) som sociale, situerede og komplekse 

fænomener, der er del af og foregår i samspil mellem deltagere i social praksis, 

bidrager afhandlingen desuden med nuancerende brud på individualiserende 

læringsdiskurser, der synes at præge aktuelle uddannelsespolitiske dagsordener, og 

forståelser af elev-engagement, hvormed eleven alene stilles til ansvar for sit 

disengagement og for ikke at leve op til institutionelt og skolekulturelt forankrede 

normer for, hvad der kan genkendes som legitime deltagelsesmåder og elevhed.  

Et relevant teoretisk bidrag i denne sammenhæng er desuden afhandlingens 

udvidelse af det noget smalle kropsbegreb, som findes i social praksisteori, med 

Butler’s begreb om performativitet (Butler, 1988), som er inviteret ind i analyserne i 

artikel 3 (kapitel 8) og ligeledes udfoldet i afhandlingens (meta)teoretiske kapitel 

(kapitel 4). Med et begreb om performativitet, der understøtter afhandlingens anti-

essentialistiske tilgang, har det analytiske perspektiv været rettet mod at forstå de 

unges, her skaterdrengenes, deltagelse som performative acts (ibid.) eller 

kropsliggjorte praksisser (Teo, 2016). Som jeg skriver i artikel 3 (kapitel 8), gør denne 
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optik, der fokuserer på individets gøren og ikke væren, det muligt at begribe 

skaterdrengene som nogle, der ikke er dovne eller disengagerede af natur, men som 

performer på måder, som i relation til de gældende normer og regler i en almen skoles 

praksis, kan opfattes sådan. Som jeg peger på i kapitel 4, tilbyder denne afhandling 

således en nuanceret og mere kropsliggjort forståelse af, hvordan elever deltager på 

forskellige måder i forskellige sammenhænge i skolen, hvilket kan bidrage til at gøre 

fastlåste og potentielt marginaliserende kategorier, strukturer og positioner i skolen 

mere fleksible og bevægelige (jeg vender tilbage til dette i kapitlets sidste afsnit).  

Med sit fokus på passion og engagement som mulige katalysatorer for inklusion, 

griber analyserne i artikel 1 (kapitel 6) lidt mere eksplicit ind i den skolepolitiske debat 

om inklusion end resten af afhandlingen, der mere implicit beskæftiger sig med 

inklusionsproblematikker i forhold til overskridelse af elevers tidligere marginale 

positioner. Uden imidlertid at trække inklusionsforskning direkte ind i analyserne, 

bidrager artikel 1 med et (social praksisteoretisk) perspektiv på inklusion - ikke som et 

endegyldigt mål i sig selv, som det ofte formuleres i policy-dokumenter eksempelvis 

den seneste folkeskolereform (UVM, 2013), men inklusion forstået som situerede 

processer, der (re)produceres og forandres i et dynamisk samspil mellem eleverne, 

lærerne og forskellige handlesammenhænge og praksisser i og uden for skolen. Med 

dette perspektiv handler inklusion om, hvordan bedre betingelser for læring, 

engagement og (mere aktiv) deltagelse kan skabes for alle elever på tværs af køn, 

positioner og fagligt niveau. Elevernes oplevelser af at høre til – deres følelser af 

’belonging’ (Rabøl Hansen, 2011; Wenger, 2004) – og blive accepteret som legitime 

deltagere i forskellige fællesskaber er afgørende i denne sammenhæng.   

Afsæt for en mulig rekontekstualisering 

I afhandlingens kapitel 2, der skitserer de historiske og politiske 

uddannelseslandskaber, som afhandlingen bevæger sig i og på tværs af, har jeg trukket 

linjer til aktuelle samfundsmæssige betingelser, som skolen – i såvel dansk som svensk 

kontekst – arbejder under. Kapitlet, der fungerer som afsæt for en mulig 

rekontekstualisering og diskussion af afhandlingens analyser fra Fryshusets grundskole 
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ind i en dansk skolekontekst, viser, hvordan der i den danske folkeskolereform fra 2014 

(UVM, 2013) ligger en forandringsambition om at ville gøre eleverne til ’mere og 

andet’ end ’blot’ elever. Der lægges eksempelvis op til at oprette linjebaserede 

udskolinger, der arrangeres på baggrund af valgfrihed, interesse og lyst blandt 

eleverne med henblik på at skabe læringsmiljøer, der giver eleverne rum til også at 

blive til som unge mennesker (Wied, 2015). Rationalet bag disse tiltag synes at være, at 

hvis der i organiseringen af udskolingen tages hensyn til de unges interesser – det de 

gerne vil lære – vil dette kunne bidrage til at øge deres motivation for at lære det, de 

skal. Elevernes interesser skal med andre ord fungere som løftestang for elevernes – 

og skolens – faglige niveau. Senere i indeværende kapitel vender jeg tilbage til, 

hvordan reorganiseringen af udskolingen i den danske folkeskole rummer såvel 

ligheder som forskelle til Fryshusets måde at arrangere praksis omkring elevernes 

passioner, herunder hvilke forestillinger om skolens opgave, der ligger indlejret i begge 

måder at tænke skole på.  

Som beskrevet i kapitel 5 er sigtet med afhandlingens analyser at producere 

viden, der kan give indsigt i muligheder, begrænsninger og dilemmaer, der kan vække 

resonans i og gøre sig gældende i såvel Fryshusets praksis som i lignende praksisser. 

Med reference til Mørck & Nissen (2005) peger jeg i denne sammenhæng på, at 

afhandlingens analyser således repræsenterer et stykke virkelighed – en prototype – 

som kan fungere som en model for nogle almene forhold, og som kan nuanceres, 

diskuteres og rekontekstualiseres i relation til andre skoler, (uddannelses)institutioner 

og forskningsprojekter. Selve rekontekstualiseringen udgør, som jeg skriver i kapitel 5, 

imidlertid en kollektiv og forskudt proces. Det vil sige, at almengørelsen ikke blot 

foregår gennem udarbejdelsen af analyserne men også ved, at den eller dem der 

rekontekstualiserer - fx aktører i svenske og danske uddannelsessammenhænge - 

reflekterer og diskuterer ligheder og forskelle i almene og specifikke forhold i relation 

til, hvordan muligheder og dilemmaer stiller sig for dem og andre deltagere i praksis. 

Det er ud fra denne optik, at de følgende afsnit skal læses. 
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Muligheder og begrænsninger i en passionsbaseret skolepraksis 

Et helt centralt omdrejningspunkt i afhandlingen er, jf. den overordnede 

problemstilling, at komme til forståelse med, hvilke betingelser forstået som 

muligheder og begrænsninger for læring, tilblivelse og (dis)engagement, der bliver 

skabt, når praksis er arrangeret omkring de unges passioner (skateboarding, musik, 

basketball, dans og kunst & håndværk).  I de fire artikler, der udgør afhandlingens mest 

centrale resultater og bidrag, er denne forståelse søgt opnået igennem anvendelse af 

forskellige (teoretisk informerede) optikker og med forskellig vægt på og relationer 

mellem afhandlingens tre kernebegreber; læring, tilblivelse og (dis)engagement.  

Igennem afhandlingen viser jeg, hvordan de unges deltagelse i passionerne har 

forskellige betydninger for forskellige unge og bidrager til at bevæge flere af dem i 

overskridende retninger – fx i retning af at blive mere aktivt deltagende i forskellige 

læringsfællesskaber og mindre negativt indstillet over for skolen (artikel 1, kapitel 6) og 

ligeledes i forhold til at kunne forstå sig selv og blive til på nye måder som elev og ung. 

Nogle elever beskriver Fryshuset som et sted, der ”føles som hjemme”(jf. artikel 1), 

hvor den tætte relation til lærere og skoleleder gør skolen til et rum, der skaber mere 

tryghed end flere af eleverne møder i andre sammenhænge, fx tidligere skoler og 

hjemme hos deres familier. En af drengene, Erik, fremhæver, hvordan muligheden for 

at være en del af flere fællesskaber, der går på tværs af passioner, klasser og klassetrin, 

har betydet, at han ikke længere – som på sin gamle skole – føler sig udenfor. 

Analyserne i artikel 1 peger desuden på, hvordan både danse- og musikpassionen 

muliggør særlige, kropslige måder at være sammen på, der fordrer, at eleverne 

samarbejder, giver plads til hinandens forskelligheder og er trygge i hinandens selskab, 

når de arbejder på at nå et fælles mål, fx at få en koreografi eller et samspil til at 

lykkes. Den gensidige samhørighed, muligheden for kropslig udfoldelse og følelsen af 

at være en legitim og betydningsfuld del af ’noget’, understreges ligeledes i artikel 2, 3 

og 4, hvor skaterpassionen er genstand for analyse. Dette vender jeg tilbage til senere i 

kapitlet. 

Passion analyseres endvidere som en praksisideologi (Mørck, 2006), der 

udstikker retningslinjer for, hvad der inden for et fællesskabs rammer kan betragtes 
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som legitimt, fx i forhold til elevernes måder at deltage på i forskellige sammenhænge. 

En pointe, der udfoldes i artikel 1 (kapitel 6) er, at passion som praksisideologi, der 

manifesterer sig i praksis som specifikke strukturer og handle- og tænkemåder, bliver 

målestok for, hvornår man kan genkendes som en mere eller mindre (il)legitim 

deltager (Lave & Wenger, 1991). At passion udgør det pædagogiske, ideologiske og 

organisatoriske omdrejningspunkt betyder med andre ord, at der både im- og eksplicit 

stilles krav om særlige passionerede former for deltagelse, som ikke alle elever kan 

leve op til eller genkende sig selv i. Også lærerne er bevidste om, at for høje krav om 

passioneret deltagelse kan virke begrænsende i forhold til nogle elevers 

deltagelsesmuligheder på måder, der potentielt kan have marginaliserende effekter 

for dem, der ikke føler sig eller vurderes som passionerede nok eller deltager for 

passioneret i de forkerte sammenhænge (jf. artikel 3, kapitel 8).  

Når fritidsaktiviteter integreres i skolen 

I artikel 3 (kapitel 8), hvor jeg undersøger mødet mellem skole og skateboarding, peger 

jeg på, hvordan skateboarding udgør et mini-samfund - en såkaldt ’skateboard-boble’ - 

der tilbyder drengene et fællesskab, hvori fravær af regler og eksisterende 

subkulturelle normer (Beal & Weidman, 2003) både fordrer og muliggør særlige måder 

at deltage og være sammen på, som igen giver et særligt tilhørsforhold og 

sammenhold. I mødet med skolen skal skaterpassionen (og de andre passioner) 

imidlertid være mere end blot en fritidsaktivitet. Det skal, som jeg skriver i artikel 3 

(kapitel 8), være en social praksis, der kan genkendes og legitimeres i en skolekulturel 

sammenhæng som et fag på lige fod med de øvrige fag. I artikel 2 (kapitel 7) berører 

jeg det forhold, at forskellige socio-materielle arrangementer – her klasserummet og 

skateparken – både understøtter og underminerer hinanden i relation til elevernes 

læring og deltagelse – en pointe, der udfoldes yderligere i artikel 3 (kapitel 8). Her er 

det tydeligt, hvordan klasserummet og skateparken, der optimalt set burde 

understøtte hinanden i forhold til at skabe sammenhæng og mening i elevernes skole- 

og hverdagsliv og ikke mindst for at kunne skabe de bedste betingelser for elevernes 

sociale og faglige læreprocesser, også udgør konfliktende og ofte gensidigt 

begrænsende læringsrum. Jeg peger i denne sammenhæng på, hvordan forskellige 
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samfundsmæssige og skolekulturelle diskurser, normer og kategoriseringer, virker 

igennem hinanden og sætter betingelser for, hvilke deltagelsesstrukturer, der bliver 

karakteriserende for hhv. klasserummet og skateparken og får betydning for, hvordan 

det er muligt at deltage i og øve indflydelse på den pågældende handlesammenhæng 

(Dreier, 2002). 

Institutionaliseringen af skateboarding, hvormed skaterpassionen arrangeres 

som et fag på skoleskemaet, medfører en regulering af det rum, de unge hidtil har 

betragtet som frit og uden ydre voksenstyring. Dette skaber umiddelbart modstand 

blandt nogle af skaterdrengene og sætter ligeledes skater-læreren, der selv er en 

engageret skater, i en modsætningsfuld position. At gøre skateboarding til en 

skolekulturelt genkendelig praksis, bliver da et spørgsmål om også at tage 

skateboarding ud af skateparken og ind på skolebænken for at studere skate-teori og -

kultur, så det konnoterer mere skole og mindre fritid, jf. artikel 3. Skater-læreren 

Nicklas forsøger imidlertid og skabe en balance mellem to umiddelbart oppositionelle 

sociale praksisser, som skateboarding og skole synes at være, ved samtidig at lade 

drengene skate mere eller mindre, som de gør i fritiden, når de befinder sig i 

skateparken i de skemalagte intervaller. Det er her, drengenes engagement, som 

potentielt skal bringes med i andre skolefag, lever og bliver udviklet. Med analyserne i 

artikel 4 (kapitel 9) problematiserer jeg imidlertid det forhold, at drengenes 

engagement i skateboarding imidlertid - trods skaterpassionens placering som fag på 

skemaet – synes at blive kategoriseret som disengagement fra det, der inden for 

skolens institutionelle rammer og normer for ’passende elevhed’ kan legitimeres. 

Dette paradoks udfoldes i afsnittet om (dis)engagement og konfliktende 

engagementer nedenfor. 

Analyserne af dansepassionen som institutionaliseret praksis (jf. artikel 1, kapitel 

6) peger på, hvordan selve dansen som aktivitet bliver sekundær og i højere grad 

fungerer som et pædagogisk redskab til at lære eleverne at samarbejde og udfordre 

egne grænser i forhold til at udtrykke sig kropsligt. For de få elever, der drømmer om 

at leve af at danse - fx Amanda, som vi møder i artikel 1 – udgør dansepassionen et 

særligt mulighedsrum, der i Amandas tilfælde virker konstituerende ind i andre 
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læringsrum, fordi hun gennem dansen for afløb for energi og således bedre kan 

koncentrere sig efterfølgende.  Samtidig er dansepassionen et mulighedsrum, der 

understøtter Amandas rettethed mod en fremtidig uddannelse som koreograf, hvilket 

står i modsætning til skaterpassionen, som synes at fastholde skaterdrengene i 

marginale positioner og potentielt har en marginaliserende effekt i forhold til 

drengenes mulighedsbetingelser i videre uddannelse (jf. artikel 3 og 4, kapitel 8 og 9). 

Analyserne viser i denne sammenhæng, at hvor skaterdrengene eksplicit gøres 

opmærksomme på de usikre og nærmest utopiske fremtidsperspektiver i 

skateboarding (jf. artikel 3, kapitel 8), tilbydes Amanda ekstra danseundervisning og 

mulighed for at træne efter skoletid, så hun kan forfølge sin drøm. Dette 

modsætningsforhold peger på, hvordan kulturelle og samfundsmæssige forskelle 

mellem dans og skateboarding får betydning ind i Fryshusets skole og legitimerer 

dansen som en praksis, der i modsætning til skateboarding kan udgøre potentielle 

fremtidige – og mere samfundsmæssigt anerkendte – deltagerbaner for de unge. 

Pointen er, at selv om såvel skateboarding som dans og musik etc. som udgangspunkt 

er sanktioneret som (lige) legitime aktiviteter i Fryshusets skole, så medfører de 

indbyrdes diskursivt forankrede forskelle, at der alligevel opstår et hierarki passionerne 

imellem. Et hierarki, der manifesterer sig i de sociale dynamikker mellem deltagere i 

Fryshusets skolepraksis, og som har betydning for, hvordan skaterdrengene 

positioneres af lærere og andre elever, og hvilke mulighedsbetingelser, der stiller sig 

for dem i relation til deres orienteringer og håb om fremtiden.  

 (Dis)engagement og konfliktende engagementer  

Med analyserne i artikel 4 (kapitel 9), bidrager indeværende afhandling med et 

nuancering af fænomenet (dis)engagement - en almen og såvel politisk som 

forskningsmæssigt omdiskuteret problemstilling (jf. kapitel 3), der synes at være 

særligt udtalt i skolens ældste klasser, og som ofte omtales som ’disengagement’ eller 

’mangel på engagement’. Som jeg skriver i artiklen, peger Fullan (1991) på, hvordan 

unge gradvist finder skolen mere og mere kedelig og føler sig fremmedgjort, når de når 

til udskolingen. Det bekræftes i en OECD-rapport fra 2003 (Willms, 2003), som 
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konkluderer, at der er en høj grad af såkaldt ’disaffection’ blandt unge i skolens ældste 

klasser.   

I artiklen problematiserer jeg en tendens til at betragte engagement som en 

dekontekstualiseret, iboende funktion, som eleverne enten besidder eller ej, hvormed 

den ’disengagerede’ elev alene stilles til ansvar for sit manglende engagement. I denne 

optik knyttes engagement overvejende til akademiske præstationer og betragtes som 

adskilt fra og modstillet disengagement, ligesom forskelligheder i elevernes 

samfundsmæssige positioner, køn og etnicitet synes at blive overset. Jeg sætter i 

artiklen spørgsmålstegn ved denne individualiserende og funktionalistiske tilgang og 

peger på, at unge, der allerede deltager fra marginale positioner, risikerer yderligere 

marginalisering, hvis ikke deres (og andre elevers) perspektiver inddrages med henblik 

på at undersøge, hvorfor og hvordan (dis)engagement (re)produceres og forandres i 

praksis. 

I forlængelse af afhandlingens anti-essentialistiske tilgang (jf. kapitel 4), 

argumenterer jeg for en forståelse af engagement og disengagement som 

sammenvævede, sociale og dynamiske fænomener, der udfolder sig i og påvirkes af de 

unges hverdagsliv både i og uden for skolen. Heraf udspringer begrebet 

(dis)engagement (jf. artikel 4, kapitel 9), der understreger fænomenernes anti-binære 

karakter, altså at det ikke er et spørgsmål om enten engagement eller disengagement. 

Jeg forsøger således gennem analyserne at forstå – i dette tilfælde skaterdrengenes – 

disengagement fra undervisningen ikke som en entydig uvillighed eller modstand mod 

skolen og faglige aktiviteter, men som et produkt af konfliktende, socialt regulerede og 

situerede engagementer, der er samtidigt til stede. Denne forståelse, argumenterer jeg 

for, fordrer, at (dis)engagement undersøges eksplorativt fra elevernes perspektiv og 

således ikke ud fra objektive indikatorer for, hvad der fra et lærer- eller 

forskerperspektiv kan kategoriseres som engagement eller disengagement. Pointen er, 

som afhandlingens samlede empiriske materiale viser, at de deltagelsesmåder, der i 

relation til, hvad der inden for skolens normative rammer genkendes som 

disengagement i ’noget’, ofte viser sig at være engagement i ’noget andet’ (jf. artikel 4, 

kapitel 9), der er meningsfuldt for eleverne på forskellige måder. Analyserne i artikel 3 
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(kapitel 8) og 4 peger eksempelvis på, hvordan skaterdrengene nærmest er for 

engagerede i skateboarding - jf. den såkaldte ’skater-boble’ i artikel 3 – på måder, der 

får betydning for, hvordan de deltager i undervisningen i skolens øvrige fag og således 

også, hvordan de positioneres af såvel lærere som andre elever, hvilket stiller 

skaterdrengene i en såkaldt double-bind-situation (Mørck & Hansen, 2015). Det 

paradoksale er i denne sammenhæng, som jeg peger på i afhandlingen, at 

skaterdrengenes deltagelse i skaterpassionen på den ene side tilbyder dem et 

meningsfuldt fællesskab inden for skolens rammer, hvori de kan udtrykke sig kropsligt 

og deltage legitimt på skater-kulturelt genkendelige måder (jf. artikel 3, kapitel 8), der 

har betydning for deres sociale selvforståelser (Holzkamp, 2013c) og 

tilblivelsesprocesser som elever og unge i og uden for Fryshuset. På den anden side 

synes skaterdrengene at blive fastholdt i marginale positioner i fællesskaberne 

omkring de mere akademiske fag i Fryshuset og potentielt i relation til videre 

uddannelse. En positionering som de gennem deres forskellige måder at deltage på og 

forhandle mellem konfliktende engagementer imidlertid selv er medskabere af. I 

denne optik kan drengenes prioritering af skater-fællesskabet ligeledes betragtes som 

et udtryk for, hvordan social eksklusionsangst blander sig i mødet mellem faglige og 

sociale processer. 

Afrunding 

Med afhandlingens social praksisteoretiske fundament udgør historiske, 

samfundsmæssige og politiske forhold og betingelser afgørende elementer i analysen 

af Fryshusets skolepraksis og de unges læring, tilblivelse og (dis)engagement heri. Det 

er ved at belyse disse forhold (jf. kapitel 2), at almene og specifikke ligheder og 

forskelle i og på tværs af Fryshusets skolepraksis og dansk udskolingspraksis træder 

frem og får betydning for, hvordan og i hvilken grad rekontekstualisering af 

afhandlingens analyser bliver mulig. 

I dette afsluttende afsnit løfter jeg derfor blikket fra afhandlingens artikler og 

kaster et perspektiverende blik på historiske og kulturelle aspekter i mine fund. Fund, 

som fremstiller Fryshusets skole som en praksis med en særlig kultur og historicitet, 
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der adskiller sig fra den almene skole, og som bl.a. har bidraget til at nuancere og 

overskride en almen forståelse af, hvilke unge, der i en skolesammenhæng 

positioneres som ’udsatte’. De unge, der efterhånden trådte frem i det empiriske 

materiale som nogle, der i højere grad end andre elever deltog fra udsatte positioner, 

viste sig nemlig at være nogle andre, end jeg havde forventet.  

Flere studier viser, at unge, der har etnisk minoritetsbaggrund eller er 

diagnosticeret med eksempelvis ADHD eller Asperger, ofte tildeles og deltager fra 

udsatte positioner i uddannelsesmæssige sammenhænge (se fx Gilliam, 2006; Khawaja, 

2001; Kristensen, 2013; Kristensen & Mørck, 2016; Lagermann, 2014). Som 

indeværende afhandling imidlertid har vist gennem de forskellige analyser, er det i 

Fryshuset ikke nødvendigvis disse unge, som bliver betragtet som udsatte eller som 

synes at deltage fra udsatte positioner. Og dette på trods af, at Fryshusets skole i kraft 

af sin samfundsmæssige position som skole og ungdomscenter med et særligt fokus på 

unge i socialt og/eller samfundsmæssigt udenforskab, som tiltrækker en mangfoldig 

elevgruppe, heriblandt flere unge med diagnoser og unge fra familier med etnisk 

minoritetsbaggrund. Som beskrevet i kapitel 2, positioneres særligt de etnisk svenske 

drenge (af skolens skoleleder) som elever, der udfordrer lærere og ledelse og som 

derfor kræver særlig opmærksomhed og ressourcer. De unge med etnisk 

minoritetsbaggrund fremhæves derimod som nogle, der overvejende kommer fra 

ressourcestærke familier. Som skolelederen fremhæver, er det en myte at tro, at det 

(kun) er disse unge, der giver pædagogiske udfordringer. Hvad skolelederen fremstiller 

i denne sammenhæng må betragtes som en generalisering, men en generalisering, der 

alligevel overskrider en kollektiv forståelse af, hvem der er ’de udsatte’, og således 

tegner et billede af en skolepraksis, der adskiller sig fra de fleste andre. Hvad er det da, 

der gør Fryshusets skolepraksis anderledes i denne sammenhæng?  

I et citat, som jeg anvender i kapitel 2, peger Davies (2009:2-3) på, hvordan 

pædagogiske rum (’spaces’) – herunder skolen – overvejende er underlagt neoliberale 

styringslogikker, der bidrager til at reproducere regulerende strukturer, som kun i 

begrænset omfang tillader og understøtter det, Davies henviser til som ”the not-yet-

known” (Ibid.: 2). Med passion som det pædagogiske, ideologiske og organisatoriske 



214 
 

 

omdrejningspunkt - der har udgjort kernen i organisationen, siden den blev etableret i 

starten af 1980’erne - synes Fryshusets skolepraksis i nogen grad at bryde med denne 

tendens. Som jeg peger på flere steder i afhandlingen er passion ikke en iboende 

funktion i det enkelte individ, men derimod en stærk og ofte kollektiv følelse, der 

(re)produceres og forandres i samspil med andre deltagere i praksis. Passion er med 

andre ord noget ustyrligt, noget ’endnu ukendt’, der får lov til at udfolde sig i 

Fryshusets skolepraksis og bidrager til at skabe praksisstrukturer, der synes mere 

fleksible og bevægelige (jf. Kristensen & Mørck, 2016) end ”the territorialized and over-

coded striations of schooling” (Davies, 2009: 17), som synes at præge den pædagogiske 

verden. Fryshusets fokus på de unges passioner synes med andre ord at udfordre det 

overvejende (skole-)fokus på viden, der ligger indlejret i ”the already-known”, som 

ifølge Davies overvejende er det, der på grund af neoliberalismens indtog, 

reproduceres i de fleste skoler (Davies, 2009: 2).  

Hvis vi accepterer antagelsen om, at praksisstrukturerne i Fryshusets skole pga. 

passionerne er mere fleksible og bevægelige end i de fleste andre skoler, synes det 

rimeligt ligeledes at antage, at dette mere ’smooth room’ (Deleuze & Guattari, 

1987/2005) også bidrager til at skabe rum for større mangfoldighed og accept af 

forskelligheder i positioner, køn, etnicitet og social baggrund, hvilket som beskrevet 

udgør en af Fryshusets kerneværdier. Denne mangfoldighed, der gælder såvel 

elevgruppen som de forskellige medarbejdere i Fryshuset (både skole og organisation) 

synes at have den betydning, at etniske minoriteter ikke skiller sig ud og bliver 

andetgjort (Khawaja, 2001) på samme måde, som det eksempelvis synes at være 

tilfældet i flere danske skolesammenhænge (se fx Gilliam, 2006; Lagermann, 2014). At 

skaterdrengene skrives frem i afhandlingens analyser som unge, der i højere grad end 

andre positioneres som elever i udsatte positioner på kanten af skolens fællesskaber, 

handler således først og fremmest om deres forskellige måder at deltage mere eller 

mindre skolekulturelt genkendeligt (Søndergaard, 1996) og (dis)engagere sig i og på 

tværs af forskellige handlesammenhænge. Skaterdrengene blev med andre ord ikke 

udpeget som genstand for analyse pga. deres etnisk svenske baggrund, men fordi jeg 

som forsker blev optaget af at komme til forståelse med deres ændrede 
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deltagelsesmåder i og på tværs af klasserummet og skateparken. Når skaterdrengenes 

etnicitet alligevel gives betydning i analyserne (se artikel 4, kapitel 9), er det i relation 

til det at være dreng og skater i en skolesammenhæng og de historisk og kulturelt 

forankrede diskurser og konnotationer, der ligger indlejret heri (se artikel 3, kapitel 8). 

At være etnisk svensk er således ikke en såkaldt ’troubled’ eller udsat position i sig selv 

(Wetherell, 1998).  

En pointe i denne sammenhæng er desuden, at selv om jeg i mine analyser 

udpeger skaterdrengene som en gruppe, der synes at deltage fra mere udsatte og 

marginale positioner end de fleste af deres kammerater, og selv om skolens skoleleder 

positionerer de ’etnisk svenske drenge’ som en særlig udfordrende elevkategori, og 

både lærere og elever italesætter skaterdrengene som nogle, der deltager på kanten af 

skolens fællesskaber, er drengene selv ikke nødvendigvis bevidste herom. Måske 

tværtimod. Flere af drengene har – som de fleste elever i Fryshusets skole – haft en 

tilknytning til Fryshuset som ungdomscenter, og forbinder det således med meget 

mere end skole. I modsætning til tidligere skoler har drengene nemmere ved at 

komme afsted til skole hver morgen. Dels på grund af muligheden for at gå i skole et 

sted, de allerede forbinder med fritid og glæden ved at skate og dels fordi, der i kraft af 

skaterpassionen allerede eksisterer et fællesskab, hvori de per definition udgør 

legitime deltagere (jf. artikel 3, kapitel 8). Fra drengenes perspektiv synes deltagelsen i 

skater-fællesskabet i Fryshusets skole at få den betydning, at de delvist overskrider 

følelsen af fuld eksklusion, stort fravær, skolemodstand og fremmedgørelse og i højere 

grad er skoledeltagende i forhold til tidligere skoler – også selv om der stadig er 

konfliktuelle, modsætningsfulde og (delvist) marginaliserende læreprocesser i spil. 

Afhandlingen bidrager således med et indblik i de mere ’usynlige’ eller implicitte 

marginaliserende omend uintenderede effekter, der ikke nødvendigvis viser sig ’her og 

nu’, men som potentielt får betydning fremadrettet i relation til de unges fremtidige 

positioner i uddannelsesmæssige sammenhænge.  

Med en historicitet, hvormed de unges værested over tid også bliver til skole, 

adskiller Fryshusets skole sig radikalt fra andre almene skoler – også i danske 

sammenhænge. Det kan umiddelbart få en rekontekstualisering af afhandlingens 
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analyser til at synes vanskelig. Fryshuset skole er imidlertid også en skole som så 

mange andre, hvori strukturelle betingelser, lokale praksisideologier og (ofte) 

konfliktende dagsordener og engagementer mødes i det komplekse krydsfelt, der 

udgør skolens praksis. Et krydsfelt, hvori elever bliver til som unge mennesker, og hvor 

forskellige positioner forhandles og forandres blandt forskellige deltagere – i såvel 

overskridende som marginaliserende retninger. Og som så mange andre skoler og 

uddannelsesinstitutioner udgør Fryshusets skole ligeledes en handlesammenhæng, 

hvori elevernes læring og (dis)engagement ikke kan isoleres fra sociale processer i de 

unges hverdagsliv både i og uden for skolen. I denne forbindelse bidrager afhandlingen 

med indsigt i, hvilken kompleksitet og hvilke dobbeltheder, der kan opstå i en 

skolepraksis, hvor passion eller interesse skal fungere som løftestang for elevernes 

faglighed og skaber et spændingsfelt mellem det eleverne gerne vil, og det de skal.  

Endeligt bidrager afhandlingen til at rejse nye, relevante spørgsmål i relation til, hvilke 

betydninger skolinger af elevernes passioner og interesser har for de unges videre livs- 

og uddannelsesorienteringer og -muligheder.  
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Resumé af afhandlingen 

Indeværende afhandling er baseret på et kvalitativt studie af 11 unge fra 9. klasse i 

Fryshuset i Stockholms passionsbaserede udskolingspraksis, hvori sociale og uformelle 

læreprocesser opprioriteres med henblik på at forebygge det, de i Fryshuset refererer 

til som socialt og samfundsmæssigt udenforskab. Det overordnede formål med 

afhandlingen er at undersøge marginaliserende og overskridende bevægelser i relation 

til læring, tilblivelse og engagement for de unge i Fryshusets grundskole, der har 

elevernes passioner (skateboarding, dans, basketball, musik og kunst & håndværk) 

som sit pædagogiske, ideologiske og organisatoriske omdrejningspunkt. Projektet 

undersøger i denne sammenhæng, hvordan de unges bevægelser mellem forskellige 

positioner i og på tværs af skolens fællesskaber, (gen)forhandles og forandrer sig i 

såvel overskridende som marginaliserende retninger og får betydning for de unges 

tilblivelsesprocesser i (og uden for) skolen. Formålet med projektet er desuden at give 

et forskningsmæssigt bidrag til den aktuelle uddannelsespolitiske debat om 

reorganisering af udskolingen med henblik på at skabe øget motivation og læring i 

folkeskolens ældste klasser. Afhandlingen tager udgangspunkt i følgende 

problemstilling: 

 

Hvilke muligheder og begrænsninger for læring, tilblivelse og engagement skabes 

gennem deltagelse i en udskolingspraksis, hvor passion er det pædagogiske, 

ideologiske og organisatoriske omdrejningspunkt? 

 

Problemstillingen er konkretiseret i følgende forskningsspørgsmål: 

 

1) Hvilke betingelser for læring og deltagelse skabes i og med en passionsbaseret 

udskolingspraksis, og hvilke betydninger har betingelserne for de unges 

hverdagsliv i og uden for skolen? 
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2) Hvilke marginaliserende og overskridende bevægelser skabes i og på tværs af 

de forskellige passioner og klasseundervisningen, og hvordan har bevægelserne 

betydning for de unges tilblivelsesprocesser i og uden for skolen? 

3) Hvilke nye perspektiver på skolepraksis skabes i mødet mellem skateboarding 

og skole, og hvad vil det sige at blive til som elev og ung i dette krydsfelt? 

4) Hvordan forhandles og (re)produceres (dis)engagement blandt deltagere i 

Fryshusets praksis? 

Afhandlingens spørgsmål er udforsket inden for en social praksisteoretisk ramme 

(Holland & Lave, 2009; Lave, 2011; Mørck, 2006), hvori situeret læringsteori (Lave & 

Wenger, 1991) og dansk/tysk kritisk psykologi (fx Mørck, 2006) er integreret, og 

hvormed de unge forstås som subjekter, der deltager i og på tværs af forskellige 

handlesammenhænge i social praksis. Med udgangspunkt i historisk dialektisk 

materialisme forstås de unge således igennem deres handlinger med og gensidige 

relationer til omverden (Holzkamp, 2005; Lave, 2011). Begreber fra poststrukturalistisk 

teori er desuden integreret i nogle af analyserne med henblik på at begribe, hvorfor og 

hvordan forskellige elever bliver til, (il)legitimeres, performer og deltager i skolens 

sociale praksisstrukturer fra forskellige positioner, og hvordan disse strukturer på én 

gang synes at bevæge eleverne i såvel marginaliserende som overskridende retninger. 

Afhandlingen er artikelbaseret og består af fire artikler samt en indledende og 

afsluttende tekst, der rammer artiklerne ind og skaber sammenhæng imellem disse. 

Den indledende tekst bestående af de fem første kapitler, præsenterer først 

afhandlingens baggrund og kontekst, herunder et indblik i aktuelle danske og svenske 

uddannelsespolitiske forhold samt en præsentation af Fryshuset som NGO og skole. 

Herefter indføres læseren i den forskningslitteratur, som afhandlingen im- og eksplicit 

trækker på, hvorpå den (meta)teoretiske og metodologiske ramme for afhandlingen 

belyses. Den afsluttende tekst, som følger efter de fire artikler, udgør et 

opsummerende og diskuterende kapitel, der går på tværs af de fire artikler og 

diskuterer dels afhandlingens bidrag til feltet, og dels, hvordan Fryshusets måde at 

tænke og arrangere skole på kan rekontekstualiseres ind i en dansk skolekontekst.  
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Dette kapitel afsluttes med et perspektiverende afsnit, hvori der bl.a. rejses spørgsmål 

til skolens og særligt udskolingens rolle i samtiden.  

Følgende opsummeres afhandlingens fire artikler. Artikel 1 - Passion som 

katalysator for inklusion og engagement? - der er publiceret i tidsskriftet Cursiv, 

undersøger, hvordan bevægelser i såvel marginaliserende som overskridende 

retninger skabes gennem forskellige unges deltagelse i og på tværs af klasserummet og 

passionerne. Artiklen bidrager med et perspektiv på inklusion, hvormed det analytiske 

perspektiv rettes mod, hvordan bedre betingelser for læring, deltagelse og 

engagement kan skabes for alle elever på tværs af køn og positioner. I denne 

sammenhæng undersøges forskellige elevers perspektiver på passion – dels i forhold til 

den pågældende passion, som han eller hun, deltager i og dels i relation til, hvilke 

betydninger denne deltagelse har for elevernes oplevelser af at høre til og blive til som 

’noget’ (fx skater eller danser og elev) i Fryshuset. Analyserne peger på, hvordan den 

institutionelle organisering af skolen omkring passioner muliggør nye fællesskaber og 

tilhørsforhold, som har betydning for, hvordan eleverne deltager i og forholder sig til 

skolens øvrige fag og aktiviteter. Samtidig viser artiklens analyser, hvordan passion kan 

forstås som en praksisideologi, der ikke blot udpeger retningslinjer for det 

pædagogiske arbejde men ligeledes skaber gensidige forventninger om passionerede 

deltagelsesmåder, som ikke alle elever kan genkendes i, og som potentielt har 

marginaliserende effekter. Artiklen er skrevet tidligt i forskningsprocessen og fungerer 

som en indledende artikel, der giver et overordnet indblik i Fryshusets praksis og 

rummer ansatser til afhandlingens øvrige analyser.  

I artikel 2 Learning from a Social Practice Theoretical Perspective, som udgør en 

del af antologien On the Definition of Learning fra Syddansk Universitet, undersøges 

det, hvordan betingelser for læring og deltagelse skabes for en lille gruppe af 

skaterdrenge i og på tværs af forskellige strukturelle arrangementer i Fryshuset. 

Formålet med artiklen er at formulere og argumentere for et læringsbegreb, der har 

rødder i social praksisteori, og som udfordrer konventionelle læringsteorier - dels via 

analyserne at pege på, hvordan læring er knyttet til de unges deltagelse i forskellige 

sociale praksisser og dels ved at fremhæve, hvordan uddannelsesmæssige forhold er 
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vævet ind i andre forhold i de unges hverdagsliv, herunder deres personlige 

deltagerbaner og sociale selvforståelse. Artiklens analyser illustrerer desuden, hvordan 

skater-parken og klasserummet udgør forskellige socio-materielle arrangementer og 

således sætter forskellige betingelser for, hvordan drengene kan deltage.  Derudover 

eksemplificerer artiklen, hvad der viser sig flere steder i det samlede empiriske 

materiale – nemlig hvordan drengenes deltagelse i disse og andre sammenhænge i og 

uden for skolen er gensidigt forbundet og således ikke kan forstås isoleret.  

I artikel 3 – Når skole og skateboarding bliver ét – om legitimitet og 

tilblivelsesprocesser for unge i udskolingen (publiceret i Social Kritik, april 2017) – 

rettes det analytiske perspektiv mod krydsfeltet mellem skole og skateboarding. 

Artiklen analyserer og diskuterer, hvilke betydninger det får for skaterdrengenes 

deltagelses- og tilblivelsesmuligheder i og på tværs af skolens fællesskaber, når 

skateboarding på lige fod med de øvrige fag sættes på skoleskemaet.  Som en 

udvidelse af afhandlingens social praksisteoretiske ramme trækkes i denne artikel 

Judith Butlers begreb om performativitet ind i analyserne, bl.a. med henblik på at 

fremhæve deltagelsens kropslige dimensioner og understrege afhandlingens anti-

essentialistiske tilgang. Dette åbner op for en nuanceret forståelse af drengene, som 

nogle, der ikke er problematiske, men performer på måder, der kan opfattes sådan i 

forhold til skolens normer og regler. I artiklen møder vi Simon og Victor, som har valgt 

at skifte til Fryshusets skole efter 6. klasse dels for at få mulighed for at skate også i 

skoletiden og dels pga. af negativ skoleerfaringer fra tidligere skoler. Artiklens analyser 

peger på, hvordan det at blive til som legitim ”skole-skater” er en modsætningsfuld 

proces, hvori drengene skal performe i overensstemmelse med og under hensyn til 

modstridende diskurser for legitim deltagelse i og på tværs af klasserummet og skater-

hallen.  

Artikel 4”Engaged Disengagement”? Dilemmas and Negotiations of Student 

Engagement undersøger, hvordan (dis)engagement forhandles og (re)produceres i 

samspillet mellem skaterdrengene, andre elever, lærere og de strukturelle betingelser i 

Fryshusets skole. Artiklen er accepteret og publiceres i tidsskriftet International Journal 

on School Disaffection i 2017. Med et begreb om (dis)engagement, hvormed 
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engagementers situerede, relationelle og processuelle karakter understreges, 

udfordrer artiklen traditionelle forståelser af elev-engagement som ’noget’ den 

enkelte elev besidder eller ej og som relateres primært til akademiske præstationer. 

Artiklens analyser peger på, hvordan skaterdrengenes måder at deltage på i 

klasserummet, ofte bliver opfattet som disengagement af lærere og andre elever – 

dvs. disengagement i forhold til det, de forventes at deltage i, nemlig de faglige 

aktiviteter udpeget af læreren. De deltagelsesmåder, der i relation til klasserummets 

normer og regler bliver kategoriseret som disengagement i ’noget’, viser sig imidlertid 

at være engagement i ’noget andet’, som fra drengenes perspektiv er meningsfuldt – 

fx i forhold at bibeholde eller opnå en position i et fællesskab og blive en endnu bedre 

skater. Artiklen diskuterer i denne sammenhæng, hvordan drengenes (dis)engagement 

kan forstås som et udtryk for forhandlinger af konfliktende engagementer, der går på 

tværs af drengenes skole- og hverdagsliv. 
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Abstract  

This dissertation is based on a qualitative study of eleven young people from 9th grade 

at the Swedish NGO and school Fryshuset in Stockholm, where social and informal 

learning processes are given priority in order to prevent social and societal isolation 

(Fryshuset refers to this as ‘utanförskap’). The overall aim of the dissertation is to 

study marginalising and expanding movements related to learning, becoming and 

engagement among the young people at Fryshuset, which has the students’ so-called 

passionate interests (skateboarding, dancing, basketball, music and art) as its 

pedagogical, ideological and organisational focal point. The project investigates how 

young people’s movements between various positions in and across the school’s 

communities are negotiated and changed in marginalising as well as expanding 

directions. Additionally, the study aims to make a scientific contribution to the 

educational/political debate in Denmark on increasing learning and motivation among 

students in lower-secondary school through organisational changes and with an 

emphasis on students’ interests.  

The dissertation investigates the following research questions: 

 

Overall research question: 

Which possibilities and limitations for learning, becoming and engagement are 

created through participation in a lower-secondary school practice in which 

passion is the pedagogical, ideological and organisational focal point? 

 

The overall research question has been divided into the following sub-questions: 

 

1) Which conditions for learning and participation are created within a lower-

secondary school practice based on students’ passions, and how do these 

conditions influence the everyday life of the students within and outside 

school? 
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2) Which marginalising and expanding movements are created in and across the 

various passionate interests and the classroom, and how do these movements 

influence the students’ processes of becoming in and outside school? 

3) Which new perspectives on school practices are created in the interface 

between skateboarding and school, and what does it mean to become a 

student and a young person at this intersection? 

4) How is (dis)engagement negotiated and (re)produced among participants in 

Fryshuset’s practices? 

 

These questions have been investigated through a social practice theoretical frame 

(Holland & Lave, 2009; Lave, 2011; Mørck, 2006) in which situated learning theory 

(Lave & Wenger, 1991) and Danish/German critical psychology (e.g. Mørck, 2006) is 

integrated. This theoretical framework provides an understanding of young people as 

subjects interacting with and mutually (re)producing the world in which they 

participate. With a point of departure in historical dialectical materialism, the young 

people are thus understood through their actions in and mutual relations with the 

social world (Holzkamp, 2005; Lave, 2011). Theoretical concepts from 

poststructuralism are integrated in some of the analyses in order to comprehend why 

and how different students become, become (il)legitimate, perform and participate 

from different positions in the social structures of the school, and how these structures 

seem to simultaneously move the students in marginalising and expanding directions. 

The dissertation is article based and consists of four articles plus an introductory 

and a concluding text which frame and link the articles. The introductory text 

consisting of the first five chapters presents the background and the contextual 

landscape of the dissertation, including an insight into current Danish and Swedish 

educational/political conditions as well as a presentation of Fryshuset as an NGO and 

school. Subsequently, the reader is introduced to the research literature on which the 

dissertation draws both implicitly and explicitly. Next the (meta)theoretical and 

methodological frames of the dissertation are elucidated. In the concluding text which 

follows the four articles and has a summative character, I discuss the dissertation’s 
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contribution to the field and how Fryshuset’s ways of arranging school can be 

recontextualised in a Danish context. The chapter concludes with a perspectival 

section in which questions about the school’s role in the society of today are raised 

and discussed. 

In the following, the four articles are summarised. Article 1 – Passion som 

katalysator for inklusion og engagement? (Passion as a catalyst for inclusion and 

engagement?) – which has been published in the journal Cursiv, investigates how 

movements in marginalising as well as expanding directions are created through 

different young people’s participation in and across the classroom and their so-called 

passionate interests. The article argues for an understanding of inclusion in which 

inclusion is a matter of improving conditions for learning, participation and 

engagement for every student regardless of their gender and positions. In this context 

different students’ perspectives on passion are studied – both in relation to the actual 

passionate interest (skateboarding, dancing, music, basketball or art) in which he/she 

engages, and in relation to the different meanings this participation may have for the 

students’ feelings of belonging and becoming ‘someone’ (e.g. a skater or dancer and 

student) at Fryshuset. The analyses point to how the institutional organisation of the 

school around passionate interests makes it possible to establish new communities 

and a sense of belonging among the students that affects the way in which they 

participate in and relate to other subjects and activities within the school. Additionally, 

the analyses illustrate how passion can be understood as a practice ideology that not 

only points out pedagogical guidelines but also creates mutual expectations about 

passionate ways of participation – expectations that do not necessarily resonate with 

those of the students, and potentially contribute to marginalisation. The article was 

written early in the research process and functions as an introductory article which 

gives an overall insight into the practices of Fryshuset and sows the seeds of the 

analyses to come in the other articles.  

In article 2, Learning from a Social Practice Theoretical Perspective, which is part 

of the anthology On the Definition of Learning from the University of Southern 

Denmark, I study how conditions for learning and participation are created for a small 
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group of skater boys in and across different structural arrangements at Fryshuset. The 

aim of the article is to formulate and argue for a concept of learning which is rooted in 

social practice theory and challenges conventional learning theories – for instance by 

showing through the analyses how learning is related to the young people’s 

participation in different social practices, and emphasising how educational 

circumstances are woven into other parts of their everyday life, including their 

personal trajectories and social self-understanding. The analyses also indicate that the 

skater park and the classroom constitute different socio-material arrangements and 

therefore impose different conditions on the ways in which the boys can participate. 

Furthermore, the article exemplifies what emerges throughout the comprehensive 

empirical material – namely that the boys’ activities in these and other contexts within 

and outside school are mutually connected and cannot be understood in isolation from 

each other.  

In article 3 (published in the journal Social Kritik in April 2017) – Når skole og 

skateboarding bliver ét – om legitimitet og tilblivelsesprocesser for unge i udskolingen 

(When skateboarding and school become one – on legitimacy and processes of 

becoming for young people in lower-secondary school) – the analysis is centred around 

the intersection of school and skateboarding. The article analyses whether and how 

possibilities of participation and becoming in and across communities within the 

school are changed and (re)produced when skateboarding becomes part of the 

curriculum. As an extension of the social practice theoretical frame of the present 

dissertation, Judith Butler’s concept of performativity is introduced, for instance in 

order to enhance the embodied dimensions of participation and emphasise the anti-

essential approach of the project. This theoretical supplement makes it possible to 

gain a nuanced understanding of the skater boys as individuals who perform in ways 

which can be perceived as problematic according to the norms and regulations of the 

school, rather than as people who are problematic by nature. In the article we meet 

Simon and Victor, who transferred to Fryshuset’s school after 6th grade – primarily so 

they could skate when in school, but also because of negative experiences at previous 

schools. The analyses suggest that becoming a ‘school skater’ is a contradictory 
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process in which the boys perform in agreement with and in consideration of 

oppositional discourses on legitimate participation in and across the classroom and the 

skater park. 

Article 4, “Engaged Disengagement?” Dilemmas and Negotiations of Student 

Engagement, investigates how (dis)engagement is negotiated and (re)produced in the 

interaction between the skater boys, other students, teachers and Fryshuset’s 

structural conditions. This article has been accepted and will be published in the 

International Journal on School Disaffection in 2017. With a concept of 

(dis)engagement by which the situational, relational and processual character of 

engagements is emphasised, the article challenges conventional understandings of 

student engagement in which engagement is perceived as ‘something’ that the 

students possess or not, something which is related primarily to academic 

achievement. The analyses show that the skater boys’ ways of participating in class are 

perceived as disengagement by teachers and other students – i.e. disengagement in 

relation to what they are supposed to engage in, namely the academic activities 

arranged by the teacher. However, what is considered disengagement from 

‘something’ turns out to be engagement in ‘something else’ that is meaningful to the 

boys – for instance in relation to maintaining or obtaining a position in the skater 

community and becoming a ‘real’ skater. In continuation of this, the article discusses 

how the boys’ (dis)engagement can be understood as an expression of negotiations of 

conflicting engagements in and across the boys’ everyday life.  
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Bilag 1: Intervjuguide – elever 

Introduktion 

Syftet med denna intervju är att i samarbete med dig/er utforska hur det är att vara elev i 

Fryshusets grundskola. Jag är nyfiken på att få veta vad det betyder att du/ni får lov att 

uttrycka era passioner, under skoltid har för ert lärande och möjligheter deltagande på olika 

sätt samt hur detta evt. har för betydelse för era framtida planer rörande utbildning och jobb. 

Som nämnt kommer ert/era namn att anonymiseras och och du/ni kan när som helst ta 

tillbaka uppgifter och dra dig ur deltagandet.  

Om frågor skulle uppstå under projektets gång och efteråt, så är du alltid välkommen med 

dem. 

Introduktionsfrågor 

 Namn, ålder, passionsområde? 

 Årgång? 

 

Tidigare skolerfarenheter 

Innan vi rör oss vidare mot att samtala om Fryshuset, skulle jag gärna vilja höra mer 

om dina/era tidigare skolerfarenheter. 

 Var har du/ni tidigare gått i skola? Hur var skolan? Beskriv några 

situationer/upplevelser, som har haft betydelse (goda/dåliga) 

 Har det funnits perioder, när du/ni inte gått i skola? Om ja, varför det? Vad gjorde 

du/ni då? 

Varför Fryshuset/byte från tidigare skola 

 Mot bakgrund av era tidigare skolerfarenheter vill jag gärna höra lite om dina/era 

skäl till att gå i skola i Fryshuset. 

 Varför har du/ni valt Fryshuset? Har det evt. något med tidigare skolerfarenheter 

att göra? 

 Hur hörde du/ni talas om Fryshuset?? 
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 Hur är det att komma från en annan skola och börja i Fryshuset i 7. klass? Vad är 

nytt/annorlunda/samma? Beskriv med exempel.  

 Vilka utmaningar/konflikter upplever/upplevde du/ni i förbindelse med att börja 

som ny elev i Fryshuset? Hur hanterades det/blev det hanterat? Av vem? 

 Vilka utmaningar/konflikter möter du/ni nu? Är de annorlunda än tidigare? Hur 

hanterades de då? Av vem? 

Passioner 

Det är mycket spännande att ni får välja passionsområden och får möjlighet att under 

skoltid göra något med det ni brinner för. Jag är nyfiken på, vad era passioner betyder 

för er skolgång i Fryshuset och ert engagemang och deltagande i andra ämnen.  

 

Att vara passionerad: 

 Varför har du/ni valt den specifika passionen? 

 Vad betyder det för dig/er att vara passionerad/ha en passion för något? Beskriv en 

situation/några situationer, där du har känt dig passionerad. 

 När är du/ni som mest passionerade? Minst? Ge exempel. 

 När är en aktivitet en passion? Och när är den det inte? Ge exempel.  

 Vad har betydelse för om du/ni är passionerad (lärare, elever, fysiska rum, 

aktiviteter m.m.)  

 Kan man vara passionerad för t.ex. matematik eller läsande? Varför? Varför inte?  

Passioner vs. andra ämnen: 

 Hur mycket tid lägger du/ni på passionsområdena om dagen/veckan? Beskriv hur 

en typisk skoldag ser ut? Hur försiggår undervisningen? (passioner och andra 

ämnen)  

 Hur är undervisningen annorlunda än där du/ni tidigare gick i skola? Ge exempel. 

 Beskriv goda och dåliga situationer i Fryshuset, som varit av betydelse?  

 Vad är bra i undervisningen? Ge exempel och reflektera. 

 Vad skulle du/ni vilja ändra på? Ge exempel och reflektera. 
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Deltagande/rörelse/rum:  

 Vad betyder det för dig/er personligen att ha möjlighet att göra sådant ni brinner 

för under skoltid? Har det någon betydelse för ditt deltagande i andra ämnen? 

Varför/på vilket sätt? Varför inte? Är det annorlunda att gå i skola nu jämfört med 

tidigare? På vilket sätt? 

 Vilken betydelse har de rum, där undervisningen/passionerna äger rum, för ert sätt 

att delta på? Vad betyder det t.ex. att kunna röra sig runt i exempelvis skateboard-

hallen eller på dansgolvet jämfört med att sitta på en stol vid ett bord i ett vanligt 

klassrum? Vad tycker du/ni bäst om? Varför? 

 Hur mycket tid upptar din/era passioner när du/ni inte är i skolan?  Är 

familj/vänner utanför skolan involverade i era passioner?  

Gemenskaper med lärare och elever 

Jag föreställer mig att gemenskapen på Fryshuset är annorlunda än på andra skolor, 

bl.a. pga. passionerna, och att ni utför många olika aktiviteter som går ut över vad en 

vanlig skoldag normalt gör. 

 Hur upplever du/ni gemenskapen i Fryshuset? Handlar det om flera olika former av 

gemenskap (innanför den specifika passionen, på tvärs af passioner, lärare/elev-

gemenskaper mfl.)? Beskriv.  

 Har relationen till lärarna betydelse för hur och hur mycket du/ni deltar i 

undervisningen? Ge exempel och reflektera. 

 Vad har betydelse för om en lärare är bra eller inte i ditt/ert perspektiv?  

 Vad betyder det att vara en ‘bra elev’ i era ögon? Motivera.  

 Vilken betydelse har relationen till andra elever för ditt deltagande/lust till att 

deltaga? 

 Hur mycket betyder de andra eleverna för hur du/ni deltar och engagerar dig/er i 

ämnen, uppgifter, aktiviteter, etc.? Påverkar det t.ex. ditt/ert sätt att delta i 

undervisningen om du/ni kan känna att det finns elever som inte tycker att det är 

tufft att räcka upp handen, hjälpa läraren eller andra elever, göra läxor, etc? 

Varför/varför inte? (’peer influence’, delta i opposition, etc.) 
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Framtidsperspektivet 

Jag är nyfiken på om och hur det at vara elev i Fryshuset påverkar era framtidsplaner, 

om det har betydelse för vad ni vill göra efter att ni gått ut skolan? 

 Vad har du/ni för planer när ni gått ut Fryshusets grundskola/gymnasium?  

 Har dina/era planer förändrat sig medan du/ni har varit här? Om ja, hur? 

 Ser du/ni annorlunda på er själv nu, än innan ni började? Hur? Varför/varför inte? 

 Om ni tänker t.ex. 5 år framåt, var vill du/ni gärna vara? (utbildning, arbete, livet 

generellt) 

Avrundning 

 Finns det något som vi inte har talat om som du gärna vill ta upp? 

 Har du/ni några frågor?  
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Bilag 2: Intervjuguide – ämneslärare 

Introduktion 

Syftet med denna intervju är att i samarbete med er utforska hur Fryshusets 

grundskolas läranderum och passionsområden bidrar till och påverkar elevernas 

lärande och deltagande. Jag är nyfiken på att undersöka hur ni som lärare tar er an 

arbetet med de unga, vilka överväganden ni gör med hänsyn till undervisningen, 

läranderummen och elevernas deltagande och lärande, samt era upplevelser av vilka 

begränsningar och möjligheter detta sätt att driva skola rymmer.  

Som som tidigare nämnt kommer era namn att anonymiseras och och ni kan när som 

helst ta tillbaka uppgifter och dra er ur deltagandet.  

Om frågor skulle uppstå under projektets gång och efteråt, så är du alltid välkommen 

med dem. 

Introduktionsfrågor 

 Namn, ålder, passionsområde, ämne?  

 Hur länge har du varit anställd i Fryshuset? 

 Vad var ert skäl/motivation för att arbeta i Fryshuset? Hur är Fryshuset annorlunda 

än evt. andra skolor där du/ni har arbetat? 

Skolans organisering/passioner  

Ert arbetes utgångspunkt i elevernas passioner är särskilt intressant för dansk 

skolutveckling. Jag är nyfiken på vilka tankar som ligger bakom detta arbetssätt, inte 

minst hur ni upplever att det påverkar eleverna och har inflytande på deras lärande 

och deltagande. Mitt intryck är att ert mål är att skapa läranderum med fokus på 

elevernas sociala och ämnesinriktade lärande och jag är intresserad av att utforska hur 

ni gör detta. 

Organisering/indragning av elever: 
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 Vilka tankar/visioner ligger bakom sättet att organisera undervisningen i Fryshuset 

på? (Kombinationen av passioner och ’vanliga’ ämnen) Vilka möjligheter och 

begränsningar upplever du/ni i detta sammanhang? 

 Hur arbetar ni med att att kombinera socialt respektive ämnesmässigt lärande? Ge 

exempel. 

 På vilket sätt och i hur hög grad involveras eleverna i planeringen ocg 

organiserandet av undervisningen? Upplever du/ni att eleverna önskar inflåtande 

på detta? Hur bidrar eleverna om/när de får inflytande? 

 

Passioner/andra ämnen: 

 Hur upplever ni att passionerna har inflytande på elevernas deltagande och lärande 

i och på tvärs av olika ämnen? Vilka möjligheter och begränsningar upplever ni i 

dessa sammanhang?  

 Finns det skillnader i hur eleverna deltar i passionsområdena jämfört med andra 

ämnen? Hur? 

 Försöker du/ni integrera elevernas passioner i andra ämnen (skriver skejtarna 

dikter om skating-miljön, arbetar musikerna med att skriva sångtexter etc.)? Om ja, 

hur?  

 

Att vara passionerad: 

 Vad innebär det för dig/er att vara passionerad? När är du/ni passionerad? Ge 

exempel. 

 Upplever du/ni elever som är passionerade i ert ämne? Hur kommer det i så fall till 

uttryck? Om inte, varför? Vad gör du/ni för att främja eller understötta detta? 
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Skoltrötthet/engagemang/motivation 

Jag är intresserad av hur ni arbetar med att motivera och engagera eleverna och vad 

era erfarenheter är i rörande skoltrötta elever och frånvaro. 

 Vad gör ni för att motivera/engagera eleverna till att delta aktivt i de olika 

undervisningssammanhangen?  

 Upplever ni problem med hög frånvaro? Om ja, vad gör ni för att reducera det? Om 

nej, vad gör ni för att förebygga det? 

 Hur hanterar ni utmaningen med att hålla fast skoltrötta elever? Finns det 

gemensamma riktlinjer? Ge exempel och reflektera. 

 Vad förväntar ni av eleverna? Hur kommer dessa förväntningar till uttryck? 

 

Gemenskapen/lärare-elev-relationer 

Jag är intresserad av hur lärare-elev relationerna ser ut i förhållande till ert sätt att 

organisera undervisning och skolgång på, vilket skiljer sig från hur det ser ut i Danmark.  

 Hur upplever ni de olika relationer ni har till eleverna? Hur skiljer de sig åt? 

 Vad kännetecknar ert sätt att kommunicera med eleverna? Ge exempel. 

 Hur upplever ni de olika gemenskaperna? Går de på tvärs över passionsområden? 

Över kön och ålder? Lärare-elev-positioner?  

 Vad gör ni för att skapa goda gemenskaper bland eleverna? Finns det elever som är 

utanför gemenskapen? Om då, vad gör ni för att inkludera dem? Ge exempel. 

 Vad upplever ni att eleverna själva gör? 

Förutsättningar och motsättningar i arbetet 

Jag är nyfiken på vilka ramar och förutsättningar som skapar möjligheter och 

utmaningar i ert arbete med de unga. 

 Ge exempel på situationer, där ni upplever att ert arbete med de unga fungerar. 

Vad ska till? 
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 Ge exempel på situationer, där ni upplever att det finns utmaningar och 

motsättningar som försvårar arbetet. Vad kan vara hinder? Är det förutsättningar 

ni själva kan förändra? Vad gör ni i händelse av sådana situationer? 

 Hur påverkar eventuella utmaningar er motivation för arbetet med de unga? 

 Vad betyder ert samarbete i dessa sammanhang? 

Avrundning 

 Finns det något som vi inte har talat om som du gärna vill ta upp? 

 Har du/ni några frågor? 
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Bilag 3: Interviewguide – teachers in skateboarding 

and dance 

The purpose of the interview is in cooperation with you to explore the different 

meanings of the passionate interests in relation to the students’ participation, 

(dis)engagement and learning. I am curious to find out how you work with the young 

people at Fryshuset, what your considerations on your teaching and the students' 

participation and learning might be as well as your experiences of possibilities and 

limitations in Fryshuset’s way of 'doing' school. 

Your name will be anonymized, and you may draw back information or end your 

participation in the project at any time. 

If you have any questions along the way, and afterwards, do not hesitate to ask. 

Intro 

 Name, age, position 

 Time at Fryshuset 

 Why Fryshuset? (motivation) 

 

The passionate interests 

Fryshuset’s focus on the students' passionate interests and the fact that they are part 

of the schedule is very interesting in relation to Danish school development, where a 

new reform demands more physical activity and cooperation with local sports 

associations. I am interested in learning how you work with students' passionate 

interests, and I would like to gain insight into your perspective(s) of what it means to 

be passionate and how this may be related to students' engagement and learning in 

other subjects. 

To be passionate: 



259 
 

 

  What does it mean for you to be passionate? 

 How is the pupils' passion expressed? How can we spot a passionate student? 

 Can you describe any situations or activities, where you the students are more or 

less passionate? If yes, what are they? 

 

Organization/student involvement: 

 What does it take to become part of the dance group/skater group? 

 How do you organise the dance lessons/skater lessons? 

 How and to what extent are the students involved in the planning and organization 

of the lessons? Is it your impression that the students want to be involved? How do 

the students contribute, if/when they get influence? 

 

Passions/other subjects: 

 What significance does dancing/skating have for the students' participation and 

engagement in other subjects? 

 Is it your experience, that your students have chosen Fryshuset primarily due to 

the passions? Why is that? Why not? What are the consequences of this in relation 

to the other subjects? 

 How do you experience the fact that you teach dancing/skating in a school context, 

where pupils' academic skills are in focus as well (compared to teaching outside of 

school in the students’ spare time). What are the opportunities and limitations in 

relation to this? How do this ‘doubleness’ or contrast effect the students (wanting 

to dance/skate and having to do homework/prepare for exams) 

 How does the institutional frame influence the way you teach (compared to a non-

institutional frame, goals, etc.)?  

 Skateboarding: Can you describe what is created in the interface between the 

skater-culture and the school culture? 
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Disengagement/engagement/motivation 

I would like to talk about what you do to motivate and engage the students and what 

your experience is in relation to school disengagement and absence. 

 Do you have any experience with students skipping classes? If yes, what do you do 

to reduce it? If no, what do you do to prevent it? 

 How do you experience the students’ different ways of participation in your 

classes? Give examples.  

 What do you expect of the students? How is this reflected/do the students know? 

 

The students/relations/communities 

 How would you describe the students you have (the 9th graders)? (communities, 

conflicts and challenges) 

  How would you describe the relation between you and your students? 

  What do you do in order to ensure that all students are part of the community? 

What are the challenges you meet in relation to this? 

 

Conditions and contradictions 

I am curious about how different conditions influence your work and create both 

opportunities and challenges. 

 Give examples of situations in which you have felt satisfied with your work. What 

does it take? 

 Give examples of situations where you experience challenges or contradictions? Do 

you have any influence on these conditions? Why? Why not? If, what do you do? 

 How do possible challenges affect your motivation in the work with the students? 

 How do you collaborate with the other teachers? How does this collaboration 

affect your work? 
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End 

 Is there anything you would like to add or elaborate on? 

 Do you have any questions? 
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Bilag 4: Interviewguide skoleleder 

Intro 

Formålet med dette interview er at udforske Fryshusets grundskole og de tanker og 

ideer, der ligger bag jeres arbejde med eleverne og passionsområderne. Jeg er 

nysgerrig på, hvad det vil sige at ’gøre’ skole på denne måde, hvad det betyder som 

skole at være en del af en større organisation og hvilke muligheder og begrænsninger, 

der ligger heri. Jeg vil gerne have indblik i Fryshusets grundskoles historie, værdier og 

samfundsmæssige rolle samt hvilke betingelser, der gør jeres arbejde muligt og hvilke, 

der kan spænde ben og skabe dilemmaer i praksis. 

Interviewet blive optaget og transskriberet, så det bliver præcist, og det vil blive 

brugt i min endelige afhandling til at beskrive mit forskningsfelt og placere Fryshusets 

grundskole i en historisk og samfundsmæssig kontekst.  

 

Har du spørgsmål, før vi begynder? 

 

Introspørgsmål 

 Navn og alder 

 Stilling og tid i Fryshusets grundskole 

 Hvad var din motivation for at arbejde i Fryshusets grundskole? 

 

Skolens historie 

Fryshuset som organisation har jo eksisteret i 30 år. Jeg er nysgerrig på, hvad det var, 

der affødte ideen om at lave skole også, hvilke samfundsmæssige/lokale behov, der 

ligger til grund for udviklingen, hvordan det blev muligt etc. 
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 Hvor længe har Fryshusets grundskole eksisteret? Hvorfor blev den udviklet på 

det pågældende tidspunkt?(samfundsmæssige forhold, betingelser, økonomi 

etc.) 

 Hvad var bevæggrunden for at lave skole? (formål, mål, værdier, visioner) 

 Har skolen og jeres praksis ændret sig undervejs? Hvis, hvordan, hvorfor? 

 

Skole/NGO 

Jeg er interesseret i at undersøge, hvilke betydninger det har for jeres skolepraksis, at 

skolen er en del af en allerede veletableret og samfundsmæssigt anerkendt 

NGO/organisation. 

 Hvordan er Fryshusets grundskole anderledes end ’traditionelle’ svenske 

skoler? 

 Hvilke muligheder ligger der i at være en del af NGO? 

 Hvilke begrænsninger? 

 Hvordan påvirker det skolens daglige praksis? 

 Hvordan påvirker det sammensætningen af de elever, I optager? 

 

Elevgruppen  

På jeres hjemmeside står der, at Fryshusets grundskole henvender sig til alle elever, 

men at I har et særligt fokus på udsatte elever.  

 Hvilke elever er det typisk, der henvender sig til skolen? Hvorfor vælger de 

netop Fryshusets grundskole? 

 Hvem er de udsatte? Hvad gør I for at hjælpe dem? 

 Hvordan oplever du elevgruppen samlet set? Hvilke fællesskaber er til stede? 

 Kan du give eksempler på, hvilke udfordringer det kan give at arbejde særligt 

med udsatte elever? (fastholdelse, fravær, konflikter, sociale og personlige 

problemer/udfordringer hos eleverne mv.) Kan du give eksempler på, hvordan I 
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arbejder dette/klæder jeres medarbejdere på til at kunne håndtere forskellige 

udfordringer? 

 Hvilke overvejelser gør I jer omkring, hvad I forventer af eleverne? (deltagelse, 

faglighed mm.) Hvordan tager eleverne imod disse krav? Er der grænser for, 

hvorvidt man kan blive optaget/fortsætte som elev? Hvem definerer disse 

grænser/hvordan forhandler I dem? 

 

Lærergruppen 

Jeg er nysgerrig på, om det er særlig slags lærere, der vælger at arbejde i Fryshusets 

grundskole og om du har indtryk af, at der er nogle særlige grunde til, at de gerne vil 

arbejde hos jer?  

 Rekrutterer/headhunter i lærerne på særlige måder? 

 Hvad er lærernes grunde til at vælge Fryshuset? 

 Har de noget tilfælles? Hvis, hvad?(værdier, baggrund, særlige 

interesser/viden) 

 Hvad forventer I af lærerne? 

 

Passionsområderne/læringsrum 

Jeres arbejde med udgangspunkt i elevernes passioner er særdeles interessant og 

inspirerende i et dansk skoleperspektiv, der er under reformering. Dels skal de danske 

skoler blive bedre til at inkludere udsatte elever, og dels bliver skoledagen længere og 

skal udvides med ’aktivitetstimer’. Skolerne skal desuden samarbejde med lokale 

foreninger mv., og alt dette åbner op for andre fagligheder og nye måder at gøre skole 

på. Jeg er derfor interesseret i, hvad det er for nogle læringsrum, I skaber sammen 

med eleverne og hvordan?  

 Hvilke læringsmæssige overvejelser og – mål, ligger der bag denne måde at 

’gøre’ skole på? 
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 Hvordan arbejder i med passionsområderne i praksis? Er de ’til stede’ i skolens 

andre fag? Arbejder i på tværs af områderne? Hvis, hvordan? 

 Hvad skal der til for at blive optaget inden for de forskellige passionsområder? 

Har I måttet afvise nogle? Hvis, hvilke grunde kan det være hertil? 

 Har du indtryk af, om elevernes deltagelse i passionerne påvirker deres 

deltagelse i andre fag? (er de mere eller mindre deltagende, motiverer 

deltagelse i passionerne til mere deltagelse i andre fag) 

 Kan du give eksempler på, at passionerne har udviklet/ændret elever i den tid, 

de er her? 

 Hvilke betydninger oplever du, at de fysiske omgivelser /jeres store hus som 

aktivitets- og ungecenter har for elevernes muligheder for deltagelse og 

læring? 

 

Samfundsmæssige betingelser 

Som del af en NGO indtager Fryshusets skole en markant samfundsmæssig, social og 

politisk position. Jeg er nysgerrig på, hvordan samfundsmæssige ændringer, politiske 

dagsordener mm. påvirker og bidrager til at skabe de rammer og vilkår, skolen 

eksisterer på. 

 Hvilke samfundsmæssige betingelser/ændringer/bevægelser har/har haft 

betydning for jeres skolepraksis? 

 Oplever du, at ændrede/skiftende/forskellige politiske dagsordener påvirker 

jeres skolepraksis? Beskriv med eksempler.  

 

Skolens fremtid 

 Har visionerne for jeres skole ændret sig undervejs? Beskriv disse ændringer 

 Hvad er jeres visioner nu for skolens fremtid? Er der noget, I gerne vil ændre, 

gøre anderledes eller fastholde på trods af fx ændringer i finansiering/politiske 

dagsordener? 
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Diverse 

 Flad ledelsesstruktur – hvorfor, hvordan? 

 Skolekommité – hvem, hvad? 

 Relationen til eleverne – ’være venner med dem’ – muligheder, 

begrænsninger? 

 Nærvær i stedet for fravær – hvilke tanker ligger bag?  

 Hvordan forholder I jer til elevernes fravær? Gør I nogen særlige tiltag for at 

reducere det? Beskriv.  
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Bilag 5: Forældresamtykke  

Kære forælder/forældre. 

Jeg hedder Sofie og er ph.d.-stipendiat fra Aarhus Universitet i Danmark. Jeg laver 

uddannelsesforskning i den danske folkeskole og er i Fryshuset for at blive inspireret til 

anderledes måder at ’gøre’ skole på og for at undersøge, hvilke betydninger elevernes 

passioner har i relation til deres deltagelse og læring. Jeg er særligt interesseret i 

elevernes perspektiv i denne sammenhæng, og derfor vil jeg gerne interviewe nogle 

elever.  

Elevernes identitet og navne vil blive anonymiseret, så de ikke kan genkendes, og de 

har altid mulighed for at trække udsagn tilbage eller fortryde deres deltagelse. 

Interviewene er en del af et større datamateriale, der vil blive anvendt i min afhandling 

og i danske og internationale artikler. 

Da eleverne er under 18, vil jeg gerne bede om din/jeres tilladelse til at interviewe 

dem. 

Min/vores datter/søn må gerne deltage i interview:     JA_________        NEJ_________ 

 Elevens navn og klasse: ____________________________________ 

 

Dato og underskrift 

På forhånd mange tak! 

Venlige hilsner, 

Maj Sofie Rasmussen 

Ph.d.-stipendiat 

Aarhus Universitet/VIA University College 
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Bilag 6: Information om forskningsprojekt 

Kære forælder/forældre til elever i 9. klasse. 

Jeg hedder Sofie og er ph.d.-stipendiat fra Aarhus Universitet i Danmark. Jeg laver 

uddannelsesforskning i den danske folkeskole og er i Fryshuset for at blive inspireret til 

anderledes måder at ’gøre’ skole på og for at undersøge, hvilke betydninger elevernes 

passioner har i relation til deres deltagelse og læring. Jeg er særligt interesseret i 

elevernes perspektiv i denne sammenhæng, og derfor vil jeg gerne interviewe nogle 

elever.  

Elevernes identitet og navne vil blive anonymiseret, så de ikke kan genkendes, og de 

har altid mulighed for at trække udsagn tilbage eller fortryde deres deltagelse. 

Interviewene er en del af et større datamateriale, der vil blive anvendt i min afhandling 

og i danske og internationale artikler. 

Hvis I ikke ønsker, at jeres søn eller datter skal deltage I interview, bedes I kontakte 

Madeleine Sahlin. 

På forhånd tak! 

 

Venlige hilsner, 

Maj Sofie Rasmussen 

Ph.d.-stipendiat 

Aarhus Universitet/VIA University College 

Mobil: + 45 30 58 82 24 

  



269 
 

 

Bilag 7: Tilladelse fra Datatilsynet 
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Bilag 8: Godkendelse fra EPN 
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Bilag 9: Oversigt over ændringer i artiklerne 

Følgende er en oversigt over mindre indholdsmæssige ændringer i artiklerne. Generelt er 

typografien i de enkelte artikler tilpasset kappens for at skabe et ensartet udtryk og 

formatering. 

Artikel 1: 

 Side 117: Antal elever, der deltager i interviews er rettet fra 12 til 11 i forhold til den 

publicerede udgave. Artikel 1 blev skrevet tidligt i forskningsprocessen og på 

daværende tidspunkt, var der 12 elever, der deltog. Det endte imidlertid med at 11, 

hvorfor antallet er korrigeret. 

  Side 128: Antal lærere i lærerkollegiet er korrigeret fra ca. 25 til ca. 20 i forhold til den 

publicerede udgave. 

 Generelt: ’rektor’ er rettet til ’skoleleder’, da sidstnævnte oftere bruges i aktuel 

skoleforskning i Danmark. Artiklens engelske resumé er desuden taget ud. 

 

Artikel 2: 

 I fodnote nr. 40 side 136: Antal elever korrigeret fra 12 til 11 i forhold til den 

publicerede udgave. Samme begrundelse som i artikel 1. 

 

 


