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Hvis 16-årige Mohammed troede, at han som

tømrerlærling på teknisk skole først og fremmest

skulle lære at bruge værktøj, lave tegninger og bygge

huse, tog han fejl. Det meste af sin opmærksomhed

og energi måtte han bruge på at tilpasse sig, igno-

rere diskrimination og affinde sig med, at han altid

var nederst i hierarkiet. 

Adjunkt Line Lerche Mørck fra Institut for pæda-

gogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet fulgte i 1999-2001 Mohammed og Nabil, to

unge med etnisk minoritetsbaggrund, som ønskede

at blive tømrere. 

I sit ph.d.-projekt ønskede Line Lerche Mørck

blandt andet at undersøge, hvordan de unge selv

oplever det, når de prøver at overskride deres mar-

ginalisering ved at tage en uddannelse.

»Fra samfundets side bliver det ofte fremstillet

som den eneste løsning på marginaliseringen, at de

unge tager en uddannelse. Argumentet er, at med

en uddannelse kan de finde et arbejde, stifte familie,

tilegne sig fornuftige måder at løse konflikter på og

vende ryggen til misbrug. Men mønsterbryderforsk-

ning beskæftiger sig sjældent med de dilemmaer og

konflikter, det udløser, når mennesker prøver at

bryde med marginaliseringen. I projektet har jeg set

det fra de unges synspunkt og prøver at forstå deres

dilemmaer indefra«.

Line Lerche Mørck fortæller, at hun er rystet over

de ting, de to unge tømrerlærlinge Mohammed og

Nabil udsættes for bare for at tage en uddannelse. 

»Jeg ved godt, at det kan være frustrerende at gen-

nemføre et uddannelsesforløb. Der er op- og ned-

ture. Men Mohammeds eksempel viser, at han ud-

sættes for ting, som ingen burde udsættes for. Han

taler om, at det er en kamp for at holde ud og lade

være med at springe i luften, når han udsættes for di-

skriminerende bemærkninger. Tit har han bare mest

lyst til at tage arbejdstøjet af og forlade den tekniske

skole, fordi han trænger til at komme ud og væk.«

Behøver man brænde broerne?
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Ifølge Line Lerche Mørck har mønsterbryderforsk-

ning generelt en tendens til at overse de ressourcer,

der kan ligge i at bevare forbindelsen til sin kulturelle

og sociale baggrund – og de dilemmaer, det skaber

at skulle distancere sig til sit bagland.

»Selv om man også i mønsterbryderforskning er

opmærksom på, at det kan være svært at cope, op-

fatter man det fortsat som en individuel proces, hvor

én person bryder med sin sociale arv og bevæger sig

over i nogle mere rigtige sammenhænge. Men selv

om det udefra kan ligne et entydigt fremskridt, at en

ung begynder på en uddannelse, så vil eleven ofte

opleve det meget konfliktfyldt og altså ikke entydigt

positivt,« siger hun. 

’Ingen racisme her’

Tømrerlærlingen Mohammeds kurdisk-irakiske fami-

lie flygtede til Danmark sidst i 1980’erne, efter at fa-

milien var blevet overfaldet af soldater. Da han som

16-årig begynder på teknisk skole, er hans første op-

levelse, at læreren tager ham ud af hans arbejds-

gruppe og gentagne gange sætter ham til at feje gulv

sammen med en kammerat, der også har etnisk

minoritetsbaggrund. I modsætning til de andre ele-

ver skal han arbejde alene, hvilket er svært, når man

skal bygge et hus og har behov for ekstra hænder til

at holde materialerne. 

Mohammed oplever udelukkelsen fra arbejds-

gruppen som diskrimination og går først til sin vejle-

der og siden til skolelederen for at ændre på forhol-

dene. Men skolelederen afviser Mohammeds kritik

og siger, at der ikke findes racisme på hans skole. Re-

sultatet bliver, at Mohammed sammen med to

andre unge hævner sig på læreren, som de skubber

og sparker. Mohammed bliver bortvist fra skolen og

begynder på en ny teknisk skole. 

Ifølge Line Lerche Mørck er Mohammed på grund

af sin families historie følsom over for racisme og for-

skelsbehandling, og det forstærkes af, at han ople- >

ver, at læreren er særlig autoritær over for ham på

grund af hans oprindelse.

»Mange lærere har en forestilling om, at unge

med etnisk minoritetsbaggrund skal håndteres med

ekstra fast hånd. Faste rammer betyder, at de unge

ved, hvor de har lærerne, og så skal det nok gå, lyder

argumentet. Men for Mohammed bestyrker det ham

bare i, at han forskelsbehandles, og da han til sidst

reagerer voldeligt, reproducerer han diskursen om,

at unge med etnisk minoritetsbaggrund er krimi-

nelle og utilpassede.« 

Ifølge Line Lerche Mørck er Mohammed et eksempel

på, at det er utilstrækkeligt at forklare marginalise-

rede unge, at de bare skal følge uddannelsesbanen,

så skal de nok klare sig. I hvert fald så længe lærere,

skoleledere og vejledere på skolerne forholder sig

afvisende over for elevernes oplevelse af etnisk

andetgørelse og diskrimination.

»En ældre lærling generer for eksempel Moham-

med ved at spørge, hvorfor han ikke må være sam-

men med hans søster, og siger, at indvandrere er kri-

minelle, og at de burde stilles op på en række og

skydes. Bagefter fortæller lærlingen, at det bare var

for sjov. Mens der i håndværkermiljøet i forvejen er

en meget barsk omgangstone med et tydeligt hie-

rarki, bliver det værre for unge med etnisk minori-

tetsbaggrund.«

Familiefirma som grænsefællesskab

I sit ph.d.-projekt har Line Lerche Mørck undersøgt, i

hvilket omfang praksisfællesskaber kan bruges til at

overskride marginaliseringen. Gadeplansarbejde,

hvor tidligere rødder arbejder med projekter for

marginaliserede unge, er et eksempel på et grænse-

fællesskab, hvor gadeplansarbejdernes viden aner-

kendes og respekteres. Ved at trække på gadeplans-

arbejdernes egne erfaringer med at være på kant

med samfundet kan de være bindeled til det etable-

rede system og etablere god kontakt med de unge –

hvilket de almindelige socialarbejdere ofte har

meget svært ved.

Ifølge Line Lerche Mørck kan grænsefællesskaber

bruges som en slags trædesten, så overskridelse af

marginaliteten bliver mulig.

Hvordan det kan ske i praksis, er den 21-årige

Nabil et eksempel på. 

Ligesom Mohammed ønsker Nabil at uddanne sig

til tømrer på teknisk skole. Men i modsætning til

Mohammed arbejder Nabil i sin svogers tømrer-

firma, som han også er medejer af. Dermed er han

del af et tømrerfagligt grænsefællesskab, hvor han

ikke italesættes som anderledes.

»Når Nabil ender med at blive tømrer, er det, fordi

han har firmaet ved siden af. I firmaet bliver han be-

handlet som tømrer og får ansvar. Den anerkendelse

kan han bruge, når han er på skolen,« siger Line

Lerche Mørck.

Nabil oplever ligesom Mohammed også, at han

bliver behandlet som anderledes. Da han under

skolepraktikken i en periode er udlånt til en virksom-

hed, gør han alt for at virke mere dansk end andre

unge med minoritetsbaggrund. Fra teknisk skole har

han lært, at han ikke bør udtale sig negativt om dan-

skere, og at han skal nedtone, at han er anderledes.

Men selv om han forsøger at udviske sin egen

baggrund, får han i begyndelsen ikke lov til at gå

sammen med de erfarne tømrersvende. Han bliver

»Tag en uddannelse, få et arbejde, stift familie og læg de dårlige vaner bag dig.« Sådan lyder anbefalingerne til unge med etnisk

minoritetsbaggrund, der ønsker at bryde marginaliseringen. Adjunkt Line Lerche Mørck har over et par år fulgt to unge, der gjorde,

som de fik besked på, og begyndte på teknisk skole. De mødte alt andet end åbne arme.

»Mange lærere har en forestilling om,
at unge med etnisk minoritetsbag-
grund skal håndteres med ekstra fast
hånd. Faste rammer betyder, at de
unge ved, hvor de har lærerne, og så
skal det nok gå, lyder argumentet.
Men for Mohammed bestyrker det
ham bare i, at han forskelsbehandles.«
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sat til arbejdsmandsopgaver, som han ikke lærer

noget særligt af. Til sidst bliver han dog tilbudt en

praktikplads, som han siger nej til, fordi firmaets psy-

kiske arbejdsmiljø er så dårligt, at medarbejdere

søger væk, så snart de har mulighed for det. I stedet

kommer han i praktik i svogerens tømrerfirma.

For Nabil er tømrerfirmaet ikke kun et sted, hvor

han kan udvikle sig fagligt. Gennem tømrerfirmaet

kan han bruge sin familie og sit netværk, så han

bevarer forbindelsen til det miljø, han er en del af.

Derfor har han også en mere positiv selvforståelse

og ser lysere på fremtiden.

Helt modsat består Mohammeds virkelighed af tre

næsten adskilte verdener. I skolen oplever han sig

selv som én person, sammen med kammeraterne

på gaden er han en anden, og i familien er han en

tredje, fortæller Line Lerche Mørck.

»Han fortæller for eksempel ikke forældre og

familie om alle sine nederlag i skolen. De har nok at

se til, mener han. Derfor kender de for eksempel

ikke til hans konfliktfyldte skolehverdag, og at han

dumpede et semester – det opdagede forældrene

først, da han skulle gå semesteret om.« 

Behov for eksperimenter

Line Lerche Mørck siger, at der rundt omkring på de

tekniske skoler findes mange unge, der ligesom

Mohammed ikke er en del af fællesskabet.

»Når jeg holder oplæg for ungdomsvejledere ved

tekniske skoler, kan de genkende beskrivelsen, og

de siger, at de har mange af hans type. Enten drop-

per de ud af uddannelsen eller prøver at holde ud,

så længe de kan. Det er almindeligt forekommende,

at de unge møder racistiske kommentarer. Og der er

en udbredt usikkerhed blandt de unge, også fordi

det er så svært at finde en praktikplads.«

For at gøre overskridelsen af den marginale position

lettere foreslår Line Lerche Mørck, at ungdomsud-

dannelserne skaber flere fagligt relevante praksis-

fællesskaber, hvor de unge føler sig velkomne og ef-

terhånden tildeles større ansvar. Et eksempel kunne

være en internationaliseret skolepraktik, hvor man

udnytter, at de unge med etnisk minoritetsbaggrund

taler flere sprog.

»Hvis de unge skal blive en del af det danske sam-

fund, forudsætter det, at systemet bliver mere man-

gesidet. Man burde i højere grad eksperimentere

med for eksempel skolepraktikken. Mohammed ville

være en nyttig ressource, hvis han var en del af et

hjælpeprojekt i Irak, og samtidig kunne han erhverve

nogle kompetencer, som han kunne bruge hjemme

i Danmark. Ligesom man med gadeplansarbejderne

har skabt et grænsefællesskab, kunne de tekniske

skoler lave noget tilsvarende. Mange unge med et-

nisk minoritetsbaggrund bliver i dag ikke færdige

med uddannelsen. For at vende denne tendens er

det vigtigt at bane vejen med gode eksempler over

for virksomheder og nye lærlinge,« siger Line Lerche

Mørck.

Det politiske klima taler imidlertid ikke for eksperi-

menter med skolepraktikken. Antallet af skoleprak-

tikpladser bliver de kommende år beskåret fra 5.000

til 1.200 pladser. Dermed er der udsigt til, at en af de

kanaler, som navnlig unge med etnisk minoritetsbag-

grund har brugt til at tage en uddannelse, forringes.

»Den nuværende og tidligere regering har hele ti-

den argumenteret for, at erhvervslivet skal tage flere

praktikanter, uden at det er lykkedes. Jeg frygter, at

nedskæringerne i antallet af skolepraktikpladser vil

betyde, at færre vil komme i praktik. Med de nye reg-

ler på området mister de unge deres ret til under-

støttelse, hvis de dropper ud af en ungdomsuddan-

nelse. Det er virkelig Catch 22, for hvad er

mulighederne, når man står uden uddannelse, uden

kontanthjælp, og man samtidig har svært ved at få et

arbejde? Jeg er bange for, at resultatet bliver sti-

gende marginalisering og kriminalitet og at disse

problemer individualiseres som værende de utilpas-

sede unges eget ansvar.« y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Line Lerche Mørck

Adjunkt ved Institut for pædagogisk psykologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

Behøver man brænde broerne?

»Selv om man også i mønsterbryder-
forskning er opmærksom på at det kan
være svært at cope, opfatter man det
fortsat som en individuel proces, hvor
én person bryder med sin sociale arv
og bevæger sig over i nogle mere
rigtige sammenhænge.«
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Ph.d.-afhandlingen ’Læring og overskridelse af mar-

ginalisering – Studie af unge mænd med etnisk min-

oritetsbaggrund’ skal bidrage til udviklingen af en

teori om overskridende læring, der bryder med de

individualiserende og marginaliserende tendenser.

Line Lerche Mørck har i tre år fulgt otte unge mænd

i alderen 16-33 år. 

To af de unge valgte uddannelsesbanen og søgte

ind på teknisk skole for at blive tømrere. 

De seks andre var – eller blev – gadeplansarbej-

dere på projekter som Sjakket, Ung i Parken, Gade-

pulsen, De Vilde Unge, Vilde Læreprocesser og

Københavnerteamet.

I det gadeplansarbejdesfællesskab Line Lerche

Mørck har fulgt, forstår medarbejderne både sig selv

som ’én af rødderne’ og som socialarbejdere. I stedet

for at brænde broerne til deres fortid, er gadeplans-

arbejdernes væsentligste ressource, at de kan

trække på deres forbindelser i de unges miljøer og

deres egne erfaringer med at være på kant med sam-

fundet. Ved gradvist at blive mere socialarbejder og

mindre ’rod’ bliver arbejdet på gadeplan også funda-

mentet for de tidligere rødders egen overskridelse.

De to lærlinge på teknisk skole lærer først og

fremmest at udholde ydmygelser og undertrykke de-

res oplevelse af forskelsbehandling. Dette betyder, at

de overlever i uddannelsen, men samtidig er med til

at reproducere de marginaliserende vilkår. 

En af afhandlingens hovedpointer er, at overskri-

delse af marginalisering ikke nødvendigvis implice-

rer, at de unge lægger afstand til deres fællesskaber,

tidligere forholdemåder og tænkemåder. For de

unge mænd, Line Lerche Mørck har fulgt, er det

netop et vigtigt fundament for overskridelsen af mar-

ginalisering, at de kan deltage i praksisfællesskaber,

der overlapper deres tidligere fællesskaber. Dermed

kan de unge overføre ressourcer fra de tidligere fæl-

lesskaber ind i nye.

Denne pointe står i kontrast til mønsterbryder-

undersøgelser som for eksempel ’Den sociale arv og

mønsterbrydere’ fra 1999, hvor social arv entydigt

defineres negativt og vejen frem defineres som en

individualiseret bevægelse i retning af et middel-

klasseliv.

’Læring og overskridelse af marginalisering – Studie

af unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund’ er

udgivet på Danmarks Pædagogiske Universitets

Forlag.

Baglandet som ressource

FO
TO

: 
SC

AN
PI

X


