
Roskilde
University

PIGELIV OG FÆLLES LÆREPROCESSER
Aktionsforskning med minoritetspiger i et alment boligområde

Gitz-Johansen, Thomas; Kampmann, Jan; Juhlin, Sharmila Maria Holmstrøm

Publication date:
2011

Document Version
Tidlig version også kaldet pre-print

Citation for published version (APA):
Gitz-Johansen, T., Kampmann, J., & Juhlin, S. M. H. (2011). PIGELIV OG FÆLLES LÆREPROCESSER:
Aktionsforskning med minoritetspiger i et alment boligområde. Roskilde Universitet.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@kb.dk providing details, and we will remove access to the work
immediately and investigate your claim.

Download date: 22. May. 2023



PIGELIV OG FÆLLES LÆREPROCESSER

Aktionsforskning med minoritetspiger 

i et alment boligområde

PIG
ELIV

 O
G

 FÆ
LLES LÆ

REPRO
C

ESSER 

Sharmila Holmstrøm
Thomas Gitz-Johansen

Jan Kampmann

Sharm
ila H

olm
strøm

, Thom
as G

itz-Johansen &
 Jan Kam

p
m

ann

Denne rapport beretter om et aktionsforskningsprojekt, hvor en 
lille gruppe forskere over en årrække har mødtes med en grup-
pe minoritetspiger fra det almene boligområde Taastrupgård. 
Projektet var bygget op omkring metoden Fremtidsværkstedet, 
og var et forsøg på at skabe empowerment forstået som foran-
dring og kollektive læreprocesser med udgangspunkt i delta-
gernes eget hverdagsliv, resurser og erfaringer. 

I rapporten fremlægges ideerne og metoden bag projektet sam-
men med projektets forløb og resultater. Rapporten nøjes dog 
ikke med at fremstille projektforløbet, men fremlægger også 
analyser af de dilemmaer og ambivalenser, der kom til at præge 
dette projekt, og som andre empowerment-orienterede projek-
ter også må forventes at skulle håndtere. I rapporten analyseres 
og diskuteres også de erfaringsdannelser og læreprocesser, som 
blev skabt gennem projektforløbet.
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Forord

Denne rapport er en beretning om et aktionsforskningsprojekt, der blev 
sat i gang i starten af 2006 og som kom til at løbe frem til 2009. Projektets 
intention var at arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund og at 
tage udgangspunkt i deres resurser, erfaringer og ønsker. Det blev et ofte 
besværligt forløb, hvilket rapporten også vidner om, men også et forløb, 
hvor ikke mindst møderne og samarbejdet med en gruppe piger med 
tyrkisk og kurdisk baggrund gav projektet mening og energi. 

Vi vil derfor først og fremmest takke de piger fra Taastrupgård, som 
indvilligede i at arbejde sammen med os, og hvis energi har været bæ-
rende for projektet. 

Vi vil også takke Egmont Fonden, der har medfinansieret projektet, 
og som har fulgt interesseret med i dets forskellige faser. 

Endelig vil vi gerne takke medarbejdere på ejendomskontoret i 
Taastrupgård, Stig Bo Kristensen og Finn Larsen, der har været meget 
hjælpsomme og som for eksempel har stillet lokaler til rådighed til pro-
jektets forskellige møder og værksteder.
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Kapitel 1

Projektets ide og design

Baggrunden for dette projekt er flere års involvering i forskning om og 
forandring af pædagogisk praksis i relation til den multietniske virke-
lighed danske daginstitutioner og skoler skal håndtere. Det er vores 
erfaring, at såvel den politiske retorik som den faglige tilgang inden for 
det pædagogiske felt har været præget af en fremherskende tilgang til 
etniske minoritetsbørn og -unge som manglende de kulturelle, sociale 
og sproglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne klare sig i det 
danske uddannelsessystem og det danske samfund som sådan.

Denne forståelse af etniske minoritetsbørn og -unge som mangelfulde 
har generelt betydet to ting i tilgangen til denne gruppe inden for det 
pædagogiske felt: Som ressourcesvage personer anses de at have behov for 
det der med en enkelt betegnelse kan kaldes kompensatoriske indsatser, 
hvor ikke mindst sprogstimulering har stået centralt såvel i førskole som 
skolesammenhæng inden for de senere år. Derudover betyder vurderin-
gen af de etniske minoritetsbørn og -unge, at de betragtes som værende 
en belastning for den enkelte institutions- eller skoleenhed, da man pr. 
definition opererer med at de kræver ekstra ressourcer. Hvilket har haft 
en væsentlig betydning og indflydelse på en efterhånden udbredt for-
muleret intention om at etablere kvoteordning, flytning af elever mellem 
skoler og skoledistrikter, etc., således at der sker en ’spredning’ af etniske 
minoritetselever – eller tosprogede elever, som er den officielle betegnelse 
denne gruppe elever i Danmark.

Tilsvarende var det ved projektets opstart vores indtryk at andre 
initiativer over for etniske minoritetsbørn og -unge i form af forskellige 
former for socialt og ikke mindst boligsocialt arbejde generelt havde en 
lignende tilgang til og forståelse af gruppen. De betragtes principielt som 
en gruppe der på grund af deres manglende sociale, kulturelle og sproglige 
ressourcer ikke selv er i stand til at håndtere deres hverdag i og udenfor 
forskellige typer af institutionelle sammenhænge på en tilstrækkelig 
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kvalificeret måde, hvorfor det offentlige, organisationer og forskellige 
former for frivilligt arbejde må træde ind med ’opkvalificerende’ tiltag. 
Tiltag som typisk er defineret på forhånd af eksperter af forskellig slags, 
som ud fra deres viden om og indsigt i de etniske minoritetsbørn, -unge 
og -familiers forhold og problemer udstikker både retningslinjer for i 
hvilken retning initiativernes skal bringe de unge, og hvilke metodiske 
tilgange der vil være hensigtsmæssige i den sammenhæng.1

I forhold til denne fremherskende forståelse og tilgang har det været 
intentionen med nærværende projekt at tage et andet udgangspunkt. 
For det første ønskede vi at basere projektets intentioner og organisering 
på de ressourcer de unge selv besidder. For det andet var det vigtigt at 
etablere en synlig og tydelig adskillelse mellem vores projekt på den ene 
side og de forskellige institutionelle sammenhænge de unge i forvejen 
kender til og de forskellige former for pædagogiserede integrationstiltag 
de indgår i på den anden side. Der skulle således være tale om et ikke-
institutionsforankret projekt, således at projektet af de unge ikke blev 
blandet sammen med de øvrige typer af institutionsmøder de på godt og 
ondt indgår i til daglig. Til grund for dette lå en vurdering af at de unge 
har erfaring med at de formaliserede institutionelle sammenhænge de 
indgår i til hverdag på godt og ondt har nogle bestemte og på forhånd 
fastlagte dagsordener på deres vegne, hvilket vi ikke ønskede at projek-
tet skulle identificeres med eller positioneres inden for. Det var således 
vigtigt at signalere, at det rum for møder projektet ønskede at etablere 
ikke var underlagt de magtforhold børnene og de unge kendte fra deres 
almindelige institutionshverdag. Endelig var det for det tredje vigtigt at 
forsøge at tage udgangspunkt i at der netop ikke på forhånd var etableret 
en bestemt målsætning for hvor projektet skulle føre de unge hen, da det 
var de unge selv, der skulle formulere såvel deres oplevelse af hvad der 
udgjorde de daglige problemer i hverdagslivet i deres boligområde, og 
hvad de i forlængelse af dette ud fra deres eget perspektiv mente, kunne 
bidrage til at gøre deres liv i boligområdet bedre. I forhold til en sådan 

1 For indblik i og diskussion af en del af sådanne tilgange og tiltag, se fx Kristjánsdóttir 
& Timm, 2007, samt Horst & Gitz-Johansen, 2010. Regeringens plan ”Ghettoen til-
bage til samfundet – Et opgør med parallelsamfund i Danmark” (Regeringen, 2010) 
er et markant eksempel på en tænkning, der ser beboere i boligområder, som dem 
vores projekt retter sig mod, som et problem, der skal løses snarere end som mulige 
samarbejdspartnere, der har indsigt i eget liv og resurser til at forandre det.
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ambition var vi fra starten meget opmærksomme på om og i givet fald 
hvordan vi i videst muligt omfang kunne undgå at havne i en etablering 
af institutionaliserede magtforhold de unge og os imellem, som i sidste 
ende blot kunne fremstå som en gentagelse af de hverdagserfaringer, de 
allerede har med institutioner og de voksne professionelle.

Projektet handlede derfor fra starten om at tage kontakt til grupper af 
unge i et udvalgt boligsocialt område, for, med udgangspunkt i disse etniske 
minoritetsunges oplevelse af problemer der knyttede sig til hverdagslivet i 
deres boligområde, at arbejde sammen med dem for at skabe betingelser for 
ændring og udvikling af elementer i dette hverdagsliv. Dette udgangspunkt 
betød selvfølgelig at vi projektet igennem skulle forsøge at håndtere det 
samme dilemma som de fleste andre projekter også er placeret i, nemlig 
at det er os der i første omgang tog initiativ til og kontaktede nogle men-
nesker med henblik på at de så efterfølgende skulle tage dette initiativ på 
sig og ud fra deres egne ønsker og formuleringer skabe den nødvendige 
motivation for at bære initiativet videre med vores støtte og opbakning. 
Det var derfor allerede fra starten en afgørende udfordring at få flyttet på 
udgangspræmissen, som jo grundlæggende måtte forstås som at vi som 
forsker- og initiativgruppe havde ejerskabet til projektet, således at det 
så hurtigt som muligt blev de unge selv der følte et ejerskab til projektet. 

Betragtninger om på hvilket grundlag projektet skulle opbygges og 
hvilke principper der skulle være gennemgående i processen, førte til 
etablering af en projektforståelse, der dels formulerede projektet som 
et aktionsforskningsprojekt, dels byggede på nogle præmisser om at de 
deltagende unges egne erfaringer og problemforståelser skulle udgøre 
afsættet for det vi i fællesskab skulle arbejde med og ud fra. Det var 
derfor helt centralt at udvikle arbejdsformer, der i videst muligt omfang 
forsøgte at understøtte en åben og kollektiv formulering og bearbejdning 
af disse erfaringer.

Aktionsforskning

I forhold til aktionsforskning som metodisk og forskningsmæssig tilgang 
er det en efterhånden ganske bred term, der dækker over flere forskellige 
konkrete måder at organisere forsknings- og forandringsprojekter. Vi 
vil ikke i denne sammenhæng etablere en bred og grundig diskussion af 
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forskellige forståelser af aktionsforskning eller aktionsforskningstradi-
tionens historie og udvikling, men nøjes med at gøre rede for på hvilken 
måde vi har valgt at etablere et projekt, der på forskellig vis er inspireret 
af aktionsforskningens intentioner, arbejdsformer og forskningstilgang.2 

Aktionsforskning bygger i vores tilgang på fire centrale dimensioner: 
1. Deltagerne betragtes som centrale aktører, der både bidrager til ind-

kredsning af problemstilling, aktiv deltagelse i forløbet og formulering 
af intentioner for fremtidige handlinger, hvilket kan betegnes som 
aktionsforskningens demokratiske dimension.

2. Projektet tager udgangspunkt i reelt oplevede problemer og udfor-
dringer, og har til hensigt med udgangspunkt i disse at bidrage til at 
projektets deltagere i fællesskab forsøger at ændre ved denne situation, 
hvilket kan betegnes som aktionsforskningens forandringsdimension.

3. Som led i kvalificeringen af deltagernes muligheder for at forstå, ana-
lysere og medvirke til at forandre den situation der i udgangspunktet 
udgjorde det kritisable afsæt for mulig udvikling, forsøger projektet 
at danne ramme omkring individuelle og kollektive læreprocesser, 
hvilket kan betegnes som aktionsforskningens læringsdimension.

4. I den fælles proces skabes viden, som er af betydning for deltagernes 
orientering i projektet, men som samtidig også udgør grundlag for 
opsamling og systematisk bearbejdning af erfaringer, som udover kva-
lificering af projektet også kan gøres til genstand for bredere refleksion 
og formidling, hvilket denne rapport er udtryk for. Vi vil kalde denne 
dimension for aktionsforskningens kritiske vidensdimension.

Lad os blot fortælle lidt mere om på hvilke måder de fire dimensioner 
konkret har haft indflydelse på vores forståelse og tilrettelæggelse af 
nærværende projekt: 

Den demokratiske intention: Det har stået centralt i projektet at lytte til de 
unges ’stemmer’, som det ofte formuleres. Ikke mindst i lyset af betydningen 

2 Interesserede kan opsøge mere introducerende og bredt diskuterende publikationer 
vedr. aktionsforskning: Bradbury & Reason, 2001, Nielsen & Svensson, 2006, Herr 
& Anderson, 2005, Greenwood & Levin, 2007. Vores tilgang ligger grundlæggende 
tæt på den såkaldte ”kritisk-utopisk aktionsforskning”, som det er formuleret af ikke 
mindst Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen og Peter Olsén, se fx Nielsen & 
Nielsen, 2010. 
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af FN’s Børnekonvention, som blandt andet bygger på principperne om at 
børn (mennesker fra 0-18 år) dels skal høres – altså skal have en stemme 
som kan og bliver hørt – og tillige skal have videst mulige indflydelse på 
beslutningsprocesser der vedrører deres eget liv. Uden direkte at tænke 
at dette projekt var et ”børnekonventions-projekt”, så var dets forsøg på i 
udgangspunktet at bringe de unges egne forståelser frem som det bærende 
element i projektet ganske meget i overensstemmelse med intentionerne i 
Børnekonventionen. Mere specifikt er det vores indtryk, at etniske mino-
ritetsunge har et særligt behov for at blive lyttet til, da de fleste initiativer 
og interventioner, der vedrører denne gruppe, som nævnt har udmærket 
sig ved snarere at tale på deres vegne end at lytte til deres egne stemmer. I 
forskellige sammenhænge har man forsøgt at oparbejde mere systematisk 
viden om hvordan man kan styrke børn og unges stemme, hvilket typisk 
har afstedkommet forskellige overvejelser omkring udvikling af inter-
viewmetoder som er sensitive over de unges kommunikationsformer og 
de positioner de indtager i forhold til voksne, etc. Især i England og Norge 
har der været udviklet mere systematiske forsøg på at kvalificere vores 
muligheder for at få de unges meninger og forståelser frem.3

I vores sammenhæng handler det dog ikke alene om at tage udgangs-
punkt i de unges stemmer. Den demokratiske dimension handler yder-
ligere om at initiere og fastholde de unges aktive deltagelse i projektets 
forskellige processer. Intentionen – og en af de store udfordringer – har 
således været at få de unge inddraget som ”medforskere”, hvor deres del-
tagelse både handler om at være med til at formulere projektets konkrete 
problem vedrørende deres hverdagslivsbetingelser i deres boligområde, 
at være med-undersøgere i forhold til at få præciseret hvad der bidrager 
til skabelsen af de problemer de identificerer, og endelig at være med-
ansvarlige for at udvikle og fastholde nogle af de forandringsideer, der 
etableres gennem projektet. Aktionsforskningsprocesser er derfor ganske 
anderledes organiseret end hvad der er kendt fra mere ”traditionelle” 
forskningsprojekter. Med de unges aktive involvering gennem hele projek-
tet viste det sig hurtigt at være nødvendigt med en stor grad af fleksibilitet, 
dynamik og forhandling for at få processerne sat i gang og til at fungere. 

3 Se hertil fx Clark, Kjørholt & Moss, 2005, Lewis & Lindsay, 2000, Freeman & Mathison, 
2009 og Mac Naughton & Hughes, 2008.



14

Forandringsdimensionen: I og med at vi således ikke alene ønskede at lytte 
til de unge, men også ønskede sammen med dem at indgå i en et længe-
revarende udviklings- og forandringsprojekt, måtte vi udvide vores blik 
på hvilke metoder det var hensigtsmæssigt at bringe i anvendelse. Det var 
vigtigt at gøre det tydeligt for alle involverede at vi i det påtænkte projekt 
ikke havde til sinds at komme ind i deres område og hverdagsliv i en kort 
periode og sætte nogle processer i gang, for derefter at forlade dem igen 
efter kort tid. De mulige forandringsprocesser, som det var projektets 
intention at bidrage til at få iværksat, skulle baseres på et ligeværdigt 
samarbejde mellem os som ”projekt-magere” og de unge (og i en vis ud-
strækning de lokale socialarbejdere, m.fl.). Det var ikke alene intentionen 
at få de unge til at formulere deres problemer og utilfredsheder, hvorefter 
andre skulle tage over i forhold til hvilke forandringsinitiativer dette måtte 
føre med sig, således som det formentlig er tilfældet i de fleste af de ud-
viklingsprojekter, hvor man har indledt med at skabe indsigt i de unges 
ønsker om forandringer. Under alle omstændigheder var det en grund-
betingelse i dette projekt, at de unge skulle være involverede og deltage 
aktivt i samtlige processer, også de fremadrettede forandringsinitiativer. 
Og omvendt var det lige så vigtigt at fastholde, at vi som projektmagerne 
også så vidt muligt skulle følge evt. forandringsforslag til dørs, således 
at der i det mindste var en begrundet formodning om at de iværksatte 
initiativer skulle være forankret i en sådan udstrækning, at når vi ophørte 
med at komme i området var det forankret som en del af områdets hver-
dagsliv eller på anden vis indarbejdet som en permanent forandring.

Læringsdimensionen: Når der i denne type af projekt tales om at der indgår 
en læringsdimension, skal også dette forstås i et andet perspektiv end vi 
traditionelt forbinder med børn og unges læring. Med udgangspunkt i 
at få de unge til at formulere og definere deres egen forståelse af hvilke 
typer af problemer og udfordringer de mener de står med i deres bolig-
område, bliver det deres problemindkredsning, der sætter dagsordenen 
for læringsindholdet. De umiddelbare oplevelser og erfaringer de har med 
deres eget hverdagsliv kan generelt siges at udtrykke en form for konkret 
og præcis viden om dette hverdagsliv, men uden at de nødvendigvis har 
en dybere eller mere reflekteret forståelse af hvad der ligger til grund for 
dette eller på hvilke måder man eventuelt kan påvirke denne situation. 
Med afsæt i deres umiddelbare erfaringer lægger læringsdimensionen i 
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projektet op til at de unge sammen med os bearbejder og systematiserer 
den viden de lægger frem på måder, så de 1) får en mere ekspliciteret 
forståelse af at mange af temaerne ikke alene er udtryk for individuelle 
tilfældige oplevelser, men er kollektivt genkendelige, samt 2) gennem 
den fælles bearbejdning af udvalgte temaer oparbejder nogle nye fælles 
reflekterede forståelser af såvel problemets karakter som dets grundlag, 
og endelig 3) at de på baggrund af denne læreproces knyttet til en opar-
bejdelse af en forståelse af sammenhængen mellem subjektive erfaringer 
og fælles, objektive betingelser udvikler nye forestillinger om hvad der 
kan bidrage til at forandre den pågældende situation.4 

Vidensdimensionen: i forlængelse af ovenstående er der tale om en dob-
belt vidensdimension, idet det løbende i projektet var et primært fokus 
at de unge gennem deres involvering og deltagelse i såvel forandrings- 
som læreprocesser etablerede ny viden om sig selv, den situation deres 
hverdagsliv er udtryk for, samt de muligheder for forandringer der ligger 
inden for deres rækkevidde. De valgte arbejdsformer havde til hensigt 
både at producere, fastholde og kollektivt bearbejde de videnselementer 
der kan siges at knytte sig til projektets grundlæggende problemstilling. 
Men derudover ønskede vi også gennem projektet som forskere at etablere 
viden om på hvilke måder vi kan forstå og begribe og de unges tilgang til 
og oplevelse af deres eget hverdagsliv. Ud over den viden der kom frem 
og blev produceret ved de forskellige værkstedsaktiviteter, gennemførtes 
igennem det samlede projektforløb derfor interviews med de involverede 
unge, som kunne bidrage til uddybet og nuanceret forståelse af nogle af 
de temaer og problemstillinger der løbende blev arbejdet med. 

Fremtidsværkstedet som arbejdsform

Den bedste måde at forfølge aktionsforskningstilgangens firedobbelte 
intention (demokratisk deltagelse, læring, forandring og viden) i for-

4 Ofte vil denne form for læringsforståelse være knyttet til en erfaringspædagogisk 
tradition, hvilket vi på mange måder også er inspireret af. Vi vil ikke etablere en 
præsentation af denne traditions begrebs- og teoriunivers, men nøjes med i denne 
sammenhæng at henvise den interesserede til nogle centrale tekster: Illeris, 2007, 
Negt, 1984, Ziehe, 1978, Freire, 1998.
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bindelse med organiseringen af samarbejdet med de unge var efter vores 
mening at etablere et forløb inspireret af Fremtidsværksteds-formen. 
Fremtidsværkstedet er som organiserings- og arbejdsform efterhånden 
ganske udbredt i en dansk sammenhæng og har en relativ lang historie bag 
sig.5 I denne sammenhæng vil vi dog indskrænke os til at gennemgå på 
hvilken måde fremtidsværkstedsformen konkret bidrog til at organisere 
en del af projektets arbejde med unge.

I første omgang handlede det selvfølgelig om at etablere nogle kontak-
ter til unge i lokalområdet, hvilket vi redegør grundigt for i et efterfølgende 
kapitel, hvorfor vi i denne sammenhæng går direkte til en beskrivelse 
af hvordan arbejdet med de unge blev organiseret efter at vi havde fået 
etableret kontakten.

Fremtidsværkstedet som arbejdsform lægger op til at organisere arbej-
det i 3 faser: 1) Først en kritikfase, hvor deltagerne uden censurering har 
mulighed for at fremkomme med kritiske udsagn om den problemstilling 
fremtidsværkstedet er organiseret omkring, derefter 2) en utopifase, hvor 
deltagerne i forhold til fælles formulerede temaer åbner for ucensurerede 
forestillinger om hvordan de kan gestaltes i et fremtidsperspektiv. Endelig 
er der så 3) realitetsfasen, der også kan betegnes som det permanente 
værksted, hvor man på baggrund af de to første faser udvælger et eller 
nogle få temaer som man ønsker at arbejde videre med, med henblik på 
at realisere nogle af de tanker og ideer der er formuleret undervejs. I en 
sådan realiseringsproces kan der som nævnt være tale om en slags per-
manent værksted, idet der afhængigt af forandringsforslagenes omfang og 
kompleksitet i nogle tilfælde kræves ganske langvarige og komplicerede 
processer før en realisering af projektet kan siges at være nået. Vores rolle 
i denne sammenhæng var at være værkstedsledere, hvilket betyder at vi 
primært havde til opgave at facilitere de processer der knytter sig til gen-
nemførsel af fremtidsværkstedets faser og at intentionerne blev overholdt.

I udgangspunktet var vi som nævnt orienteret mod denne tilgang og 
havde en klar forestilling om, at vi i hvert fald ville lade vores arbejde 
med de unge inspirere af nogle af de arbejdsformer og forståelser der 
ligger til grund for fremtidsværkstedet. Deltagernes aktive involvering 

5 Igen vil vi i denne sammenhæng afholde os fra en længere præsentation og gennem-
gang af fremtidsværkstedets historie og teoretiske grundlag, for i stedet at henvise til 
at par ’klassiske’ tekster: Jungk & Müllert, 1991 og Horn & Sørensen, 1987. 
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og stærke indflydelse på processernes forløb er i overensstemmelse med 
aktionsforskningens demokratiske dimension, mens fremtidsværkstedet 
med sin indkredsning af ikke bare kritik men tillige utopiske fremtids-
forestillinger som man ønsker at bearbejde på en sådan måde at de 
bliver til realistiske forandringsforslag er i fuld overensstemmelse med 
aktionsforskningens forandringsdimension. Endelig udgør ikke mindst 
realitetsfasens nødvendige bearbejdning af relationen mellem kritik, 
utopiske forestillinger og nødvendige tilretninger til en given virkelighed 
klare lærings- og vidensdimensioner, som har sit afsæt i deltagernes egen 
viden, motivation og selvdefinerede læringsbehov.

Samlet set kan disse betragtninger omkring vores læringsforståelse, 
aktionsforskningstilgang og anvendelse af fremtidsværkstedsformen si-
ges at signalere vores forankring i og forsøg på videreførelse af en kritisk 
pædagogisk position. I en dansk sammenhæng har denne position ikke 
mindst været formuleret med inspiration fra henholdsvis brasilianeren 
Paulo Freire og (vest-)tyskeren Oskar Negt, som i ganske forskellige so-
ciale og kulturelle sammenhænge har formuleret beslægtede pædagogiske 
tanker og intentioner. Vi skal ikke lave en længere præsentation af dette 
her, men nøjes med i kort form at fastholde det dobbeltblik, der både 
præger Freire og Negt: på den ene side handler det om at etablere en kritisk 
forståelse af de rådende forhold, ikke mindst knyttet til en afdækning af 
på hvilke måder de er baseret på bestemte magtforhold, samfundsmæs-
sige reproduktionsinteresser (social orden, interessebestemt kvalificering, 
etc.) og disciplinerende læringsformer, samtidig med at de begge på den 
anden side insisterer på muligheden for at skabe andre betingelser for og 
intentioner med den pædagogiske praksis, som tager udgangspunkt i en 
bevidst ændret magtmæssig relation mellem lærere og deltagere, samt i 
en kritisk-utopisk baseret afklaring af hvilke typer af indhold og sigte der 
skal være med læringen, og endelig i overvejelser omkring tilrettelæggelse 
af læringsformer, der styrker deltagernes indsigt i og aktive deltagelse i 
defineringen af deres egne læreprocesser.6 

Konkret havde vi dog ikke en intention om at følge fremtidsværkstedet 
slavisk, men ønskede gennem inspiration fra dette samtidig at forsøge at 
fastholde processerne så åbne og flydende, at de unge hele tiden havde 

6 For en uddybning og konkretisering af disse principper, se fx Freire, 1998 og Negt, 
1984, samt Weber, Nielsen & Olesen, 1997.
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en mulighed for at bidrage til definering af hvad der skulle ske. Reelt 
kan man dog nok beskrive forløbet som flere runder eller gennemløb af 
fremtidsværkstedets forskellige faser.

I første omgang blev der efter en kritik- og en utopifase indkredset 
temaer som de unge ønskede at arbejde videre med: nemlig etablering af 
en klub for pigerne, ændring af det fysiske miljø og fokus på forskellige 
former for racisme.7 Dette blev der så i en periode arbejdet med i en slags 
permanent/længerevarende realitetsfase, hvor det i et samarbejde mel-
lem projektdeltagerne, de unge, og projektmedarbejderne, os, lykkedes 
at få etableret forskellige aktiviteter og initiativer, med udgangspunkt i 
deltagernes formulerede ønsker og behov. 

På et senere tidspunkt i forløbet blev der etableret et opfølgende 
fremtidsværksted, hvor nogle af de kritiktemaer der var kommet op i 
første runde uden at blive forfulgt yderligere, blev bragt på banen igen. Vi 
etablerede det vi kalder et refleksionsværksted, hvor vi tog udgangspunkt 
i et snævrere fokus på nogle problemstillinger der var rejst ved det første 
fremtidsværksted. På den ene side satte de unge fokus på den interne 
sociale kontrol som de oplevede inden for boligområdet, og som de i 
udpræget grad ønskede at gøre sig fri af. På den anden side formulerede 
de unge sig stærkt omkring oplevelsen af fordomme og diskrimination 
fordi de har indvandrerbaggrund og kommer fra Taastrupgård, hvilket 
blev fulgt op af ganske mange fortællinger baseret på deres individuelle 
erfaringer med hvordan de konkret reagerede på disse og andre typer af 
fordomsfyldte og stemplende reaktioner fra mennesker de mødte uden 
for boligområdet. I stedet for at gå fra kritik- til utopifase, valgte vi her at 
arbejde videre på en anden måde, idet vi mødtes flere gange med pigerne 
for at få uddybet og udfoldet disse historier, med henblik på eventuelt i 
fællesskab at etablere nogle beretninger eller fortællinger, som i en eller 
anden form kunne formidles til en mere eller mindre afgrænset og define-
ret omverden. Undervejs i dette blev der sammen med deltagerne arbejdet 
med forskellige udtryksformer, blandt andet drama og teater. Før denne 
proces blev ført frem til en slags realitetsfase, gik der af forskellige grunde 
opløsning i gruppen og de fælles møder – hvilket er beskrevet nærmere i 
kapitel to – således at det aldrig lykkedes at gennemføre intentionen om 

7 Fremtidsværkstedet blev på grund af rekrutteringsprocessen udelukkende bygget op 
omkring en gruppe af piger – se for en uddybning af hele denne proces kapitel 2.
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at få de unge til selv at være aktører i formidlingen af deres oplevelser og 
erfaringer til en bredere offentlighed.

Vi har senere igen mødtes med nogle af pigerne med henblik på 
en opsamling og vurdering af forløbet, hvilket konkret udmøntedes i 
nogle interviews, som ud over materialet fra de forskellige værksteder 
indgår som grundlag for de efterfølgende beskrivelser, refleksioner og 
vurderinger.

Der var hele vejen igennem projektet et ønske om at gennemføre et 
tilsvarende forløb med en drengegruppe, og der blev foretaget flere ini-
tiativer fra projektledernes side med henblik på at etablere en tilsvarende 
projektdeltagergruppe blandt drengene, som var etableret blandt pigerne. 
Vores tilløb til at etablere en sådan drengegruppe måtte dog opgives 
undervejs, hvilket også er beskrevet længere fremme.

Vores ønske med denne rapport er at beskrive forløbet af de proces-
ser der gennemførtes i forlængelse af vores oprindelige initiativer og 
ideer vedrørende dette projekt, med henblik på at tydeliggøre både hvad 
pigerne fik ud af det og ikke mindst hvilke typer indsigter det har givet 
os. Derudover har det også for os været en vigtig intention med denne 
rapport kritisk at reflektere over hvilke typer af indsigter vi og andre 
’projektmagere’ kan og bør gøre os med hensyn til at foretage nogle (selv-)
kritiske vurderinger af i hvilken udstrækning og hvordan det overhovedet 
giver mening at etablere projekter af denne art. Vi ønsker ikke dermed at 
sige at udviklings- og forandringsprojekter pr. definition er overflødige 
eller skadelige, men snarere at det er vigtigt at etablere en større grad af 
kritisk offentlighed omkring hele den projektkultur en stor del af arbejdet 
med og omkring – i dette tilfælde – etniske minoritetsunge er præget af.
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Kapitel 2

Beskrivelse af projektforløbet

Vi vil i dette kapitel redegøre relativt grundigt for projektets forløb. Det 
skal ikke læses som en hel og knastfri beretning om én sammenhængende 
proces, men er tværtimod opbygget mere kalejdoskopisk, for via episo-
diske beskrivelser af forskellige møder med de unge og lokalmiljøet, at få 
en mere reel fornemmelse af hvordan projektet – formentlig som andre 
tilsvarende projekter – hele tiden bevægede sig mellem tilsyneladende 
fremdrift og orden det ene øjeblik og stilstand/opløsning og kaos det 
næste. Mens vi i dette kapitel således forsøger at berette rimelig konkret 
og uden de store analytiske refleksioner om disse konstant skiftende op-
levelser af eufori og fortvivlelse, beslutsomhed og forvirring, samt andre 
typer af op- og nedture, danner denne form for præsentation af vores 
empiri afsæt for at læseren i de efterfølgende kapitler kan følge os ind 
i mere tematisk orienterede refleksioner og analyser af hvordan vi kan 
forstå nogle af de overraskende måder projektet udviklede sig.  

Kontakt med mødrene

Projektet startede med en undersøgende fase hvor vi søgte efter kontakt-
personer gennem semi-officielle kanaler som de forskellige klubber og 
foreninger i Taastrupgård, og efter at have forsøgt os med blot at gå rundt 
i området og ”hænge ud” blev det klart, at det var en vanskelig opgave, vi 
havde sat os for: at etablere kontakter udenom det institutionelle system 
med henblik på at kunne lave fremtidsværksteder med børn og unge i 
området. I løbet af den første vinter blev det yderligere vanskeliggjort at 
komme i snak med beboerne, da udelivet var mere end sparsomt. 

En forårsdag tog den projektmedarbejder, som havde til opgave at 
foretage det primært opsøgende arbejde, derfor som et forsøg sin dengang 
2-årige søn med i klapvognen og satte sig på en legeplads i boligområdet. 
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Ved den lejlighed kom hun i kontakt og faldt i snak med flere mødre på 
legepladsen, hvoraf det viste sig, at adskillige af dem, udover mindreårige 
børn, også havde større børn eller kendte andre mødre og deres større 
børn – både drenge og piger. Dette medførte efterfølgende en invitation 
til dansk-tyrkiske kvinders venskabsforening (en forening, der stod opført 
på hjemmesiden som én af bebyggelsens foreninger, men som det trods 
gentagne forsøg ikke var lykkedes os at komme igennem til). 

Ved besøget hos mødrene fremlagde projektmedarbejderen projektet. 
Mødrene var ikke afvisende men var først og fremmest interesserede 
i projektmedarbejderens personlige grunde og motiver til at ville lave 
projektet, personlige forhold (ægteskabelige status, børn, religiøse tilhørs-
forhold, etniske tilhørsforhold) m.v. snarere end projektets indhold. Da 
de efterfølgende vurderede projektmedarbejderens personlige motiver 
’fornuftige’ og at projektets faglige og pædagogiske intentioner var i over-
ensstemmelse hermed, herskede der stor fortællelyst og stor hjælpsomhed 
i forhold til at formidle kontakt til deres børn – i første omgang både 
piger og drenge. Mødrene lagde i den forbindelse meget vægt på, at de 
ikke kunne garantere, hvorvidt deres børn ville deltage i projektet, og at 
børnene selv bestemte. Under besøget i klubben tilsluttede den (tonean-
givende) kvinde som talte bedst dansk (de talte alle dansk) sig projektet, 
hvorefter de tilstedeværende kvinder gav udtryk for stor begejstring over, 
at projektet eksplicit tog afstand fra et dominerende mangelsyn på etniske 
minoritetsbørn i såkaldt ’belastede områder’, og at projektet ville arbejde 
for at børnene/de unge selv kom til orde i forhold til at definere deres liv. 
Vi oplevede det som om, at mødrene var stolte af deres børn og gerne 
ville vise, at både området og dets beboere (i dette tilfælde børn og unge) 
havde ressourcer som ikke normalt blev anerkendt. Mødrene opfattede 
med andre ord projektet som fornuftigt og ikke i strid med deres interesser, 
hvilket givetvist har været medvirkende til, at vi efterfølgende ret hurtigt 
fik etableret en gruppe unge piger, som vi kunne arbejde sammen med. 

Rekruttering af piger

Det forløb, som vi nu vil beskrive, er et forløb, hvor vi ønskede at rekrut-
tere deltagere til konkret at deltage i et Fremtidsværksted. Vi havde talt 
med forskellige piger og fået etableret kontakt og interesse for projektet. 
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Trods det at vi i projektgruppen på det tidspunkt havde en opfattelse af, 
at det var projektet, som var omdrejningspunkt for vores samarbejde med 
deltagerne, blev det allerede her klart, at deltagerne havde en mangfoldig-
hed af grunde til at være med: f.eks. blev en pige interesseret i projektet, 
fordi den kvindelige projektmedarbejders bryllupsfrisør ringede op, og 
den potentielle projektdeltager blev meget entusiastisk efter tidligere have 
forholdt sig meget distanceret og afventende.  

Vi havde talt med flere piger drypvist, og alle have forholdt sig afven-
tende om end nysgerrige, de virkede usikre på, hvad det var, de skulle, og 
havde vanskeligt ved at forestille sig vores abstrakte forklaringer om, at 
vi sammen skulle eksperimentere og udvikle viden om, hvordan det var 
at være en ung pige i Taastrupgård; at nogen (Egmont Fonden, Roskilde 
Universitet) var så interesserede i at vide, hvad de havde at fortælle, at de 
rent faktisk havde betalt penge for det (til projektet), og at der også var et 
mindre beløb til at lave nogle aktiviteter, hvor vi kunne afprøve nogle af 
deres ideer. Vi foreslog bl.a., at vi kunne holde nogle møder på Roskilde 
Universitet. Vi fortalte også, at vi var interesserede i at lære noget om, 
hvordan de synes det var at bo i Taastrupgård. Vi i projektgruppen var 
meget entusiastiske og forventningsfulde, og de modtog det, som at vi 
ville hjælpe dem med noget, som de gerne ville have, hvor vi mere for-
søgte at italesætte det, som at vi ville samarbejde med dem om noget, de 
gerne ville. Vi talte også ind i det behov, vi fornemmede at der var; den 
gruppe af piger, som vi fik etableret kontakt til, meldte ud fra starten, at 
de ønskede en klub, hvor de kunne hænge ud, hvilket vi brugte som afsæt 
for det videre forløb. 

På det første fællesmøde, som var en slags forberedende møde til Frem-
tidsværkstedet, som projektgruppen så som det egentlige igangsættende 
initiativ, dvs. startskuddet til det, som vi og de efterfølgende skulle arbejde 
med, var de deltagende piger meget optagede af og ivrige efter at fortælle 
os, at de synes det var så uretfærdigt, at drengene, der overhovedet ikke 
kunne opføre sig ordentligt, var umodne og ikke kunne finde ud af noget 
som helst, bare få en hel masse ting. De fortalte om oplevelser med, at de 
drenge, som de kendte som ballademagere, der brændte skraldespande af 
og røg hash, fik en klub og fik penge til at gå i biografen, fordi folk ikke 
gad at have dem rendende rundt i området. De fortalte om at hvis man 
opførte sig sindssygt, så fik man en hel masse ting, og de syntes ikke det 
var retfærdigt, at de ikke kunne få nogen af de ting. De kendte ikke en 
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nyetableret pigeklub i området, og de var ikke interesserede i den. Nogen 
mente dog nok at de kendte den, men mente at den var for de yngre børn. 

De spurgte også den tilstedeværende projektmedarbejder om, hvorfor 
hun havde startet projektet, og hvorfor hun ville gennemføre projektet 
med netop dem. Svaret var, at projektgruppen udelukkende kendte 
Taastrupgård fra medierne, men at vi ikke mente, at alt hvad der stod 
i medierne var rigtigt. Deltagerne var interesserede i at vide nogle ting 
om projektmedarbejderen; hvor hun kom fra, hvor gammel hun var, om 
hun havde børn, hvor mange, hvad de hed, hvad hendes mand hed, hvad 
hendes religion var, om hun var gift, hvorfor hun ikke var gift, hvornår 
hun skulle giftes osv. i det hele taget gik de enormt meget op i projekt-
medarbejdernes privatliv. Den kvindelige projektmedarbejder er adop-
teret og brugte denne private oplysning til at fortælle om skellet mellem 
medierepræsentationer og oplevet virkelighed, og at en af grundene til, 
at hun havde valgt at arbejde med dem var, at hun havde en formodning 
om, at de måske også oplevede dette skel. På den måde foretog projekt-
medarbejderen en parallel til Taastrupgård, og sagde at projektgruppen 
kunne tænke sig at prøve at finde ud af, hvordan de synes Taastrupgård 
var og måske prøve at fortælle en anden historie om Taastrupgård, som 
var mere i overensstemmelse med deres synspunkter. Der var umiddelbart 
meget energi i denne måde at fortælle om modhistorier på, flere af pigerne 
fortalte, hvordan alle mulige mennesker udenfor Taastrupgård troede, at 
Taastrupgård var et forfærdeligt sted at være, men at det var det slet ikke. 

Et par af de store piger kom vi hurtigt til at bruge som kontaktperso-
ner. Vi kom nok til at bruge dem lidt for meget på den måde at det var 
dem, der kom til at definere rigtig meget hvad der skulle ske og ikke ske, 
de øvrige og yngre piger fik måske nok sagt det, de gerne ville, men de 
virkede noget uforpligtede og sporadisk interesserede på os. 

Fremtidsværksteder med pigerne

Projektet var som sagt bygget op omkring fremtidsværkstedet som ar-
bejdsform. Ved fremtidsværkstedet (hvis form er beskrevet i kapital et) 
var vores oplæg til pigerne var i kort form som følger: 

”Hvordan kunne I tænke jer at Taastrupgård skulle være, for at det ville være 
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et fedt sted at bo? Så kan vi forsøge at eksperimentere og udvikle sammen, 
om der er nogle af de problemer eller løsningsforslag, som I har, der kan 
lade sig gøre. Vi kender ikke resultatet. Derudover vil vi gerne vide noget 
om, hvordan jeres syn er på Taastrupgård, samfundet og jeres eget liv. Vi 
vil gerne høre jeres bud på det gode liv og det gode samfund, om jer selv 
og andre. I behøver ikke vide alting på forhånd, men måske kan vi sammen 
eksperimentere med at vi alle sammen bliver klogere på hvordan det er at 
bo i Taastrupgård.”

Som det ses var det meget brede spørgsmål. Disse blev stillet i et forøg 
på at sammenkoble samfund og livsverden, sådan som det ser ud for de 
konkrete deltagere. Det følgende er et udklip fra vores feltdagbog fra det 
første værksted:

”Vejret var rigtigt godt, og det gav god energi. Lokalerne var også gode, og 
der var god vægplads til vægaviserne. Vi havde på forhånd frygtet, at der kun 
ville komme 2. Det var til det sidste meget uklart hvor mange der ville komme. 
Klokken lidt over 10 ankom de 15 stykker i næsten samlet flok. Vi havde først 
sendt en SMS rundt til dem alle individuelt kl. 9:45. Pigerne var fra 13-20 år. 
De fleste var 14-17 år. Nogle gik i folkeskole, en enkelt arbejdede, ingen var gift. 
Nogle gik på ungdomsuddannelser. De havde alle tyrkisk eller tyrkisk/kurdisk 
baggrund. Da de kom, var de fleste lidt afventende i forhold til hvad der skulle 
ske, men der var ingen tøven eller påholdenhed eller spørgen i forhold til at 
deltage. De vidste ikke meget om, hvad der skulle ske. Tidsplanen fungerede 
godt. Vi startede kl. 10:30 og sluttede kl. 14 uden at have styret processerne 
alt for stramt. Nogle blev lidt ubehageligt til mode da vi tog billeder af dem: 
De ville ikke fotograferes mens de røg, og de var generelt lidt betænkelige 
ved, at deres billeder skulle komme i avisen, ud i Taastrupgård eller andet. 
Der var en der sagde, at det der sker her inde ikke rager andre. Det var en 
god ide at lægge værkstedet i en ferie (bededagene) for de gav udtryk for, at 
de ellers bare ville hænge og kede sig.” (uddrag fra feltdagbog)

Kritikfasen

I kritikfasen, som er den første fase af fremtidsværkstedet, er reglerne 
simple og de blev skrevet op på vægaviser: 
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De følgende kritikudsagn er en fælles opsamling baseret på værksteds-
protokollen, som blev udarbejdet med udgangspunkt i vægaviserne:

Kritikfase: hvad er vi utilfredse med?
Kritikregler:
•	 vi er KUN negative
•	 vi giver kun stikord
•	 vi kritiserer ikke hinanden

Mangler uddannelse:
•	 mangler lektieklub
•	 mangler uddannelsesvejledning

Boligområdet:
•	 Mangler butik
•	 Området er ikke pænt nok
•	 Pædagoger er uopmærksomme
•	 For mange trafikulykker
•	 Mangler skraldespand i opgangene
•	 Ulækker buschauffør
•	 Togstationen er langt væk
•	 Drenge hænger foran købmanden
•	 Huslejen stiger
•	 Kriminalitet går ud over os
•	 For meget hærværk

Mangler aktiviteter for unge:
•	 Mangler pigeklub
•	 For kort sommerferie
•	 Mangler noget for forældrene
•	 Lån-og-leg er lukket
•	 Kedelig sommerferie

Fordomme mod Taastrupgård:
•	 Der er fordomme mod folk fra TAASTRUPGÅRD
•	 Fordomme skaber mindre arbejdsmuligheder
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Under kritikfasen kom der også stikord frem om ”damer sladrer for me-
get” og ”mødre keder sig (mangler klub)”, ligesom der i den efterfølgende 
utopifase efterlyses ”zoner” uden sladder/damer/drenge. I pauserne og 
under mere uformelle former talte pigerne en del om den overvågning, 
de følte sig udsat for fra dem, de kaldte ”damerne”, dvs. deres mødre og 
mødres mødre, og det har været et tema under vores fortsatte møder, når 
vi talte sammen, men det var et af de emner, som vi senere tog op som 
et emne for viderebearbejdning.

Efter kritikfasen arbejdede vi med det, som man i fremtidsværkstedet 
kalder for ’ordløse spil’ eller små mimede ’teateropførsler’ til illustration 
af nogle særligt vigtige temaer. Pigerne inddelte sig i 4 undergrupper 
og opførte følgende situationer i plenum, som vi her har beskrevet i 
stikordform:

1. Lektiehjælp. Forældre kan ikke hjælpe. Ingen kan hjælpe. Pigen giver 
op og maser sit hjemmearbejde sammen

2. Kedsomhed. Ballade. Hærværk. Ryger joints. Pige slås ned og begyn-
der at græde. 

3. Klam buschauffør
4. Klamme drenge foran købmanden. Piger kan ikke komme til. Masser 

af graffiti. 

I disse ”kritikbilleder” sprudlede seancen af energi. De deltagende piger 
var optagede, veloplagte og arbejdede seriøst og koncentreret med opga-
ven med et hver gang lydhørt og deltagende publikum. Det var tydeligt, 
at denne form vakte engagement – kondenseringen af kritikken, som den 
blev udtrykt i kritikbillederne var en stærk oplevelse for alle, der deltog, 
samtidig med at det var glædesfyldt for alle deltagere, både de deltagende 
piger og os som værkstedsholdere. 

I en hurtig evaluering af dagen udtrykte de deltagende piger stor 
glæde og tilfredshed over dagen. Pigerne gav udtryk for, at tiden var gået 
hurtigt, at de havde lavet noget fornuftigt i stedet for ikke at lave noget, 
at de havde lært noget nyt. 

Efter en enkelt dags pause, fortsatte vi fremtidsværkstedet:

”Da vi kom i morgen kom der to piger der havde frugtsalat med. De andre 
13 var der ikke. Det var meget nedslående, og vores forhåbninger dalede 
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meget. Så kom der et par stykker mere, og senere kom der en flok dryssende 
og vi endte med at være 9-10 stykker, med lidt udskiftning undervejs. På et 
tidspunkt opstår der et skænderi hvor to af de mindre piger begynder at fnise 
og en af de store piger siger at de skal være stille. Utroligt hurtigt blev det til 
et ret højlydt skænderi, og vi måtte råbe af dem og få dem til at være stille. 
Vores vurdering er, at det var OK selvom det var at tage en meget styrende 
rolle på os. Tilsyneladende skabte det en vis tryghed fordi vi tog noget sty-
ring.” (uddrag fra feltdagbog)

Utopifasen

Næste fase af fremtidsværkstedet er utopifasen. Utopifasens regler blev 
ligeledes skrevet op og lød som følgende: 

Det følgende er en afskrift af de vægaviser, der blev produceret under 
utopifasen:

Fantasiregler: Hvad ville være fedt?
•	 Virkeligheden findes ikke
•	 Alt kan lade sig gøre
•	 Vi er KUN positive
•	 Ingen diskussion

Opsamlingstemaer til utopifase

Aktiviteter
•	 Professionel danseundervisning
•	 Fest hver uge
•	 Svømmehal
•	 Træningscenter
•	 Solarium/solcenter
•	 Kosmetolog
•	 Mini-zoo i TAASTRUPGÅRD
•	 Gratis ferie til udlandet
•	 Boksning
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•	 J-Lo som danselærer
•	 Lån-og-leg genåbnet

Uddannelse
•	 Uddannelse til alle
•	 Forældreuddannelse
•	 Mere SU
•	 SU fra 16 år
•	 3 mdr. sommerferie
•	 Privat undervisning
•	 Fortsæt med gruppeeksamen
•	 Studiecenter med studievejleder
•	 Alt-i-en ungdomsuddannelse
•	 Professionel sproguddannelse til forældre
•	 Dankort automat i skolen

Transport
•	 Busser hvert 2. minut
•	 Direkte bus til Kbh
•	 Gratis biludlejning med chauffør
•	 Nemmere spørgsmål til køreprøve
•	 Kaffe i tog og bus
•	 Rygning i tog og bus
•	 Man må selv køre bil mens man tager kørekort

Bolig
•	 Spabad i lejlighederne
•	 Flotte fyre i TAASTRUPGÅRD
•	 Gratis trådløst netværk i TAASTRUPGÅRD
•	 Ungdomslejligheder, billige
•	 Kassekredit hos købmand

Respekt
•	 Alle skal respektere hinanden
•	 Hårdere straffe for kriminalitet
•	 Ingen kriminalitet
•	 Fantastiske daginstitutioner
•	 Ingen ser ned på TAASTRUPGÅRD



30

Ligesom vi i forlængelse af kritikfasen arbejdede med det, der i en frem-
tidsværkstedsterminologi kaldes ”ordløse” spil, benyttede vi os også af 
denne strategi efter utopifasens afslutning. Opfordringsstrukturen i denne 
arbejdsmetode kalder på med en sanselig, kropslig og legende tilgang 
at skabe viden om forhold, der kommer frem under værkstedsarbejdet. 
Deltagerne delte sig i 3 grupper, som hver fik 10 minutter til at opføre lille 
teaterstykke, som de øvrige deltagere skulle sætte ord på i stikordsform. 
Væsentligt er, at alle må byde ind og at det ikke kræver lange velformu-
lerede indlæg. Disse var: 

1) Undervisning for indvandrerforældre i TAASTRUPGÅRD. 
2) Aktiviteter: Boksning, solarium, zoo, go-cart undervisning, tid til 

hinanden så vi kan fyre den af 
3) Transport: Kaffe og smøger og service i busserne

Som i kritikfasen lykkedes det at etablere en legende tilgang i formule-
ringen af disse utopiske situationsbilleder, idet der både blev skabt god 
energi og kontakt deltagerne imellem, ligesom der blev formuleret nogle 
væsentlige billeder på deltagernes drømme og håb.

Realiseringsfasen

I den efterfølgende fase – realiseringsfasen – handlede det ikke længere 
om at formulere kritikker eller utopier, men om at formulere realistiske 
planer, så nogle eller noget af utopierne kan realiseres. Her blev det meget 
tydeligt, at pigerne var gået ind i projektet med en særlig dagsorden, som 
handlede om at etablere en klub. Vi var ikke klar over, hvad det indebar 
og havde heller ikke oplevelsen af, at dette var særligt radikalt i forhold til 
vores forandringsambition, men såvel projektets metode som intentioner 
havde en eksplicit fordring om at tage deltagerne alvorligt, så vi valgte 
at gå videre med dette arbejde. Desuden oplevede vi det væsentligt at 
bevare en konkret sag, som havde et umiddelbart realiserbart potentiale 
i modsætning til værkstedets mere abstrakte karakter. Vi havde et ønske 
om at udforske og undersøge de problemstillinger og visioner, som var 
kommet frem under værkstedsdagene, men samtidig ønskede vi at støtte 
loyalt op om deltagernes ønsker, der jo også afspejlede de kritikker og 
problemstillinger, som var kommet frem under fremtidsværkstedet. 
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Samtidig anså vi en afprøvning af deltagernes fremtidsudkast, som no-
get der kunne hjælpe os i spørgsmålet om, hvordan vi kunne fastholde 
deltagerne i et samarbejde med os. Således formulerede vi sammen med 
pigerne en 3-faset arbejdsproces hen imod etableringen af en klub; denne 
indeholdt 1) forberedelse af nogle af deltagerne til et fremlæggelsesmøde 
med områdets boligrådgiver, 2) indholdsbeskrivelse (inventarliste og 
aktiviteter) og 3) videre afsæt som f.eks. forskønnelse af området. I det 
følgende beskrives dette arbejde nærmere.

Arbejdet med at starte en pigeklub

Det første vi sammen med pigerne gik i gang med at realisere, var at 
starte en pigeklub, som de kunne bruge til at mødes i og være i, at danse 
i og evt. at starte nogle mindre indtægtsgivende aktiviteter som en lille 
frisørsalon. Den første og altafgørende udfordring bestod i, at finde et 
lokale, som pigerne kunne bruge. Et af de elementer i projektet, der 
både betød nye læreprocesser og nye forhindringer, var det nødvendige 
møde med boligforeningens bureaukrati og procedurer i forbindelse med 
arbejdet på at finde et lokale, der kunne bruges som rammen om den 
pigeklub, som pigerne ønskede at starte. I det pågældende lokalområde 
er boligblokkene bestyret af et boligselskab. For at få adgang til at bruge 
lokaler i området, må man lave en ansøgning til boligselskabet, hvilket 
kræver, at man forinden har konstitueret sig som en forening, og derefter 
må man stå på en venteliste. 

Ingen af pigerne havde tidligere været engagerede i foreningsarbejde, 
så den første opgave i arbejdet for at få nogle lokaler til en pigeklub blev, 
at hjælpe dem med at danne en forening. Vi holdt møder med pigerne, 
hvor vi sammen forberedte et møde med den lokale boligrådgiver, der 
bl.a. administrerer ventelister til lokaler. Det var tydeligt at vi her pri-
mært fangede de ældste af pigerne der var fra 17-21 år. De 14-15-årige 
sivede ligeså stille efterhånden. Vi havde imidlertid ikke indtryk af, at 
de var uvillige i forhold til at komme igen. De fandt bare den noget bu-
reaukratiske snak kedelig, og måske ikke så relevant for dem, da de ikke 
ønskede at deltage i mødet med boligrådgiveren. Stemningen og energien 
på forberedelsesmøderne var lidt afventende, men egentlig også præget 
af, at de ældre piger tog opgaven meget seriøst. Forud for mødet havde 
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pigerne i øvrigt arbejdet med forskellige opgaver, der kunne bidrage til 
klubben, når først vi havde et lokale; én havde spurgt sin onkel om at 
donere tv-udstyr, én anden havde kontaktet en klubleder på Vesterbro 
med henblik på at give lektiehjælp. Det korte af det lange var dog, at de 
virkede lidt nedslåede over så meget arbejde der skulle til for, at få en 
klub op at stå, men de ældre af pigerne holdt fast i arbejdet med en vis 
beslutsomhed og arbejdsomhed. Vi lavede en dagsorden for mødet med 
boligrådgiveren og aftalte, hvem der var ansvarlig for at sige hvad, og de 
forberedte mindre individuelle oplæg.

Mødet var så vidt vi kunne bedømme pigernes første møde, hvor man 
skulle vælge referent og mødeleder og følge en dagsorden. Foreningen 
skulle oprettes med vedtægter, formand, næstformand og sekretær. Dette 
var umiddelbart ikke så spændende punkter, men pigerne virkede alligevel 
engagerede og dedikerede, for det var også en ny og ansvarsfuld rolle at 
skulle sidde til sådan et møde, hvor vi projektmedarbejdere var til stede, 
men holdt os i baggrunden og lod pigerne og boligrådgiveren tale sammen. 

Efter mødet gik der ca. halvandet år med at vente på et lokale. I denne 
tid lavede vi teaterprojekt og danseprojekt med pigerne, så projektet stod 
ikke stille, men forhåbningerne om at få lokaler til en klub dalede efter-
hånden. Som en af pigerne sagde efterfølgende: ”Når man skal igennem 
sådan en formel proces, så gider man ikke.” En af de andre piger sup-
plerede: ”Det er ligesom, hvis man er forelsket i en fyr, og man er blevet 
afvist i halvandet år. Logisk så tænker man: hvor længe skal jeg kæmpe, 
når jeg alligevel ikke kan få ham.” En tredje af de ældre piger formulerede 
det således: ”Jamen, hvis man får modstand hele vejen igennem projektet, 
så føler man at, det er jo nemmere, hvis jeg bare giver op. Altså, hvis man 
ikke ser noget positivt i det, man gør, hvis man ikke ser nogen fremgang.”

Pigerne oplevede selv, at de havde arbejdet hårdt og i lang tid for at få 
lokaler til en klub, og de synes det var uretfærdigt, at drengene, der ifølge 
pigerne, smadrede ruder og lavede kriminalitet bare kunne få en klub. ”Vi 
gider ikke smadre ruder og ødelægge”, som de sagde. Pigerne oplevede 
altså dels, at de havde gjort et stort stykke arbejde og ventet tålmodigt, 
dels at grunden til at de ikke kunne få et lokale stillet til rådighed var, at 
de ikke lavede ballade som drengene (efter deres udsagn) gør. De oplevede 
altså, at det lokale ejendomsbureaukrati var tungt og uvilligt at samarbejde 
med, og at de dertil blev straffet for at opføre sig mere eksemplarisk end 
drengene i området. Man kan sige, at de oplevede det som uretfærdigt, 
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at det boligsociale system tilsyneladende er mere gearet til at håndtere 
drenge, der laver ballade, end til at håndtere piger, der prøver at tage et 
ansvar for sit eget og deres jævnaldrendes hverdagsliv.

Danseprojektet 

Det gik som beskrevet ovenfor trægt med at finde et lokale til pigeklubben. 
En af de aktiviteter, som pigerne gerne ville bruge pigeklubben til, var at 
danse. På værkstederne havde pigerne i øvrigt satte mellemøstlig pop-
musik på og danset løs, og vi besluttede derfor sammen med pigerne, at 
vi ville prøve at iværksætte en danseaktivitet, selvom vi endnu ikke havde 
lokaler. Efter samråd med pigerne tog vi kontakt med en ledende medar-
bejder af Culture Kidz. Culture Kidz, en organisation som arbejdede med 
boligsociale projekter med dygtige kunstnere og instruktører ud fra en 
idé om, at især disse unge ikke skulle spises af med dårlig kvalitet, men 
tværtimod havde brug for at få tilbudt noget særlig kvalitet. Ideen var at 
deltagerne i aktiviteterne skulle betale et symbolsk beløb frem for bare 
at få tilbuddet gratis. Vi talte med lederen om projektet, og vi besluttede 
at afprøve en dansesession med henblik på senere at diskutere om og i så 
tilfælde hvordan, vi kunne gøre det til en permanent aktivitet i området. 

Vi mødtes med 4 af de ældste piger på en cafe ved stationen og vi satte 
os sammen for at diskutere hvilken form for dans, de havde lyst til at danse, 
hvad de kunne betale, hvornår det skulle være osv. Pigerne blev efter nogen 
tid enige om, at de gerne ville danse hip hop, og vi spurgte efterfølgende 
hvem af dem, der havde lyst til at ringe til den Hiphop instruktør, som 
vi havde fået nummeret på af Culture Kidz. Der var ikke rigtig nogen af 
dem, der havde lyst til at ringe, og pigerne bad os om at gøre det, men 
vi forklarede, at vi syntes, at det var vigtigt at det var en af dem, som var 
tovholder på arrangementet, fordi vi skulle vise at det var noget, vi gerne 
ville for ad den vej muligvis at gøre det til et fast tilbud i Taastrupgård. 
De forsøgte at undslå sig, sagde at de var dårlige til sådan noget, spurgte 
hvad de skulle sige og vi gennemgik det nok engang. Pludselig sagde en 
af de ældste piger, at hun skulle nok ringe, hvilket hun gjorde med os ved 
siden af og aftalen kom i stand. 

Den weekend, hvor vi skulle afholde dansearrangementet blev alting 
vældig kaotisk. Beboerhuset, som vi oprindeligt havde aftalt at vi skulle 
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danse i, var pludselig ikke længere en mulighed, der var problemer med 
nøglen, som ikke var blevet afleveret på det aftalte tidspunkt. Vi bad en 
af pigerne om at hente en anden nøgle til medborgerhuset ved Tåstrup 
station efter aftale med beboerrådgiveren (som var ude at sejle og derfor 
ikke kunne stille noget op, men dog fik det arrangeret med medborger-
huset). Men så blev det pludselig et meget stort problem at vi skulle ud af 
Taastrupgård og danse, selv om det var en stor og dejlig sal i medborgerhu-
set, vi kunne låne. Der var for langt og det var for besværligt at tage derop 
(det tager ellers 10 minutter med bus). Vi fik i stedet lavet en aftale om at 
vi kunne låne lokalerne hos kvinderne i Dansk-Tyrkisk Venskabsforening 
som var et stort rum, men med nogle store søjler ned midt i rummene. 

Da vi nåede frem kom 4 af pigerne gående og alle var meget spændte. 
De ville gå ned på parkeringspladsen og tage imod danseinstruktøren 
og hjælpe hende med at bære hendes tasker, hvilket hun havde bedt om. 
Hun ringede da hun ankom, da det er lidt svært at finde rundt mellem 
de mange og ens bygninger. Hun kom med afrikanske trommer, en boo-
mboks og nogle stokke af en art. Alle var lidt fnisende og generte, men 
de var søde ved instruktøren og meget hjælpsomme, og de dansede glad 
og koncentreret. Instruktøren var meget høj, sort og talte dansk med 
afrikansk accent. Der var mødt 14 piger op, som dansede i 2 timer. De 
var dygtige, lærenemme og meget koncentrerede. De dansede hiphop og 
lavede en serie. Hun forsøgte sig også med noget afrikansk trommedans, 
som det så ud til at være mægtig sjovt at lave. 

På de tidspunkter, hvor de fik undervisning i at danse en serie var vi 
udenfor, dels var vi nødt til at låse døren, hver gang nogen gik udenfor 
døren, for ellers kom både små og store børn og drenge rendende. De 
bankede på ruderne både på de store vinduespartier ud til Taastrupgård. 
På den anden side var der nogle små vinduer ligesom kældervinduer, 
som vi var nødt til at lukke og også have gardiner foran, for både små og 
store børn bankede på og råbte og skreg. Alle var mægtig interesserede 
i, hvad vi lavede. En projektmedarbejder sad udenfor med nogle drenge 
som gerne ville være med. Vi forklarede dem om projektet, men med det 
samme sagde de, at vi ikke skulle lave noget sammen med dem, for de var 
”fucked up” og vi ville slå os selv ihjel, hvis vi lavede noget med dem. Vi 
prøvede at spørge ind til, hvorfor han sagde det, men han gentog det bare 
alvorligt. Projektmedarbejderen sad med en ganske underlig følelse af, at 
han forsøgte at beskytte hende, men kunne ikke greje hvordan hun skulle 
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udfordre den. Hvorfor sagde han det? Indenfor var der gang i den – det 
tog lang tid for os at få ro, og det var svært ikke at blive forstyrret, alle 
bankede på ruden og skabte sig sindssygt, de piger som var indenfor og 
danse gik mere op i at skælde ud på de mindre og fortælle hvor irriterende 
det var hele tiden at blive forstyrrede og aldrig kunne foretage sig noget 
uden at de skulle stå udenfor og råbe. Projektmedarbejderen forsøgte, 
som vi altid gjorde, når den slags skete, at få de store piger til at ignorere 
dem, fordi vi troede, at de så ville blive trætte af det, men pigerne mente 
det var bedre at skræmme dem, hvilket de så gjorde. Vi syntes ikke det 
var så heldigt at komme til et boligområde og sætte aktiviteter i gang med 
nogle piger, som så efterfølgende tyranniserede nogle mindre, men der 
var ikke så meget at stille op, hvis vi skulle have forbudt det kan man dels 
spørge med hvilket mandat, og dels spørge om ikke pigerne bedst selv 
vidste hvad der virkede. Det var under alle omstændigheder endnu en 
af de gange, hvor det var uklart om vi havde mandat til at tage styringen 
– og med hvilke konsekvenser? 

Efter dansesessionen var danseinstruktøren så begejstret, at hun på 
stedet tilbød dem en fast danseseance for 20 kroner om ugen i lokalet, hvis 
de havde lyst. En måned efter skulle hun optræde med noget interkulturelt 
dansearrangement, hvor hun havde dansegrupper, der skulle danse både 
grønlandsk og afrikansk, og hun spurgte pigerne om de ville optræde. 
Det var jo det, som de hele tiden havde drømt om, og vi forestillede os 
at de ville blive ellevilde. De ville gerne optræde, og de ville også gerne 
deltage i en fast ugentlig dansesession og drømte allerede om at de så 
kunne danse ved cafeens åbningsarrangement (vi havde talt med café 
ejeren). Der var meget, der skulle på plads og mange aftaler, der skulle 
indgås, men evalueringen var helt i top. De var meget positive og stod i 
kø for at følge instruktøren ned til bilen og få sendt hende godt af sted. 
Vi gentog de tilbud, instruktøren havde givet, og vi aftalte at mødes den 
efterfølgende uge og diskutere om vi skulle indgå en aftale med instruk-
tøren, indtil de kunne få deres egne lokaler. 

Ugen efter startede så balladen. En projektmedarbejder mødtes med 
nogle af pigerne udenfor på en bænk i Taastrupgård, og så var der ikke 
alt det, der ikke var galt. Instruktøren var dum, hun kunne ikke finde ud 
af at danse, de ville ikke danse afrikansk dans, de ville ikke optræde, osv. 
Vi blev både temmelig overraskede og ærgerlige, for vi havde gjort meget 
for, i overensstemmelse med de unges formulerede ønsker, at de kunne få 
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danseundervisning af en professionel instruktør, som ville give dem me-
get billig undervisning, hvis bare de ville deltage i hendes multikulturelle 
dansearrangement på Islands Brygge. Efterfølgende var der endnu mere 
galt. Hun var sort, hun kunne ikke tale dansk, hun kunne ikke danse, ikke 
følge rytmen, osv. Alt ved hende var forkert, og de ville ikke være med. Vi 
forstod ingenting, men besluttede at vente til dønningerne havde lagt sig 
omkring det afrikanske dansearrangement. Efterfølgende kontaktede vi 
atter lederen af Culture Kidz, og vi diskuterede, hvorvidt vi skulle skrive en 
ansøgning sammen med pigerne om undervisning. Men på det tidspunkt 
var de ledende og aktive af pigerne ligeglade med instruktøren, de gad 
faktisk ikke. Set i bakspejlet fik de aktive piger nok for meget plads, for 
vi vidste faktisk ikke, om de der altid kom dryppende egentlig havde lyst 
til at være med. Det virkede ikke sådan på os, for når vi udsendte sms’er 
til alle piger med påmindelser om de aftaler vi havde kom de tilbage fra 
de 14-årige; hvad skal vi, hvornår er det osv., og vi brugte tonsvis af tid 
på at sms’e og ringe og fortælle dem om de ting, vi havde aftalt da vi sidst 
mødtes. Den kernegruppe af 5-6 piger, som var de ældste, pegede tom-
melfingeren nedad for instruktøren, de ville hellere vente til de fik deres 
egen klub, og vi satte instruktøren og Culture Kidz ind i sagerne. 

Vi stod bagefter tilbage med en række fundamentale spørgsmål i 
forhold til hele projektet og vores forståelse af pigernes placering i det: 
Hvorfor blev de skuffede, hvordan stemte vores forestilling om mul-
tikulturelle læreprocesser sammen med de konkrete begivenheder og 
forløb? Hvis pigerne drømte om at blive Jennifer Lopez var det så ikke 
bare det, de ville? Måske var de for blufærdige til at danse, eller måske 
barrikaderede de sig mod skuffelser, de var bange for at blive skuffede 
og vi formåede ikke på dette tidspunkt i projektet at give dem det mod 
og den lyst, der skulle til? 

Refleksionsværkstedet om fordomme og diskrimination

Et andet tema fra det første fremtidsværksted, som pigerne havde udtrykt 
interesse for at arbejde videre med, var spørgsmålet om fordomme og dis-
krimination fra folk udenfor Taastrupgård. Vi aftalte derfor, at lave det vi 
kaldte et refleksionsværksted, hvor vi kunne arbejde videre med at uddybe 
og evt. finde måder at handle på i forhold til fordomme og diskrimination. 
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Til refleksionsværkstedet kom der ca. 12 piger nogle med små søskende 
på slæb. Vi var nervøse og spændte, og var i tvivl om vi sammen med de 
unge kunne genskabe den energi og ’nerve’ der havde været tidligere i 
forløbet. Refleksionsværkstedet blev videooptaget, og vi forklarede at vi 
udelukkende gjorde det med henblik på at huske, hvad de sagde. 

I projektgruppen havde vi på forhånd samlet deres kommentarer 
fra det første fremtidsværksted i følgende tre temaer: Fordomme mod 
Taastrupgård, racisme mod indvandrere og at de føler sig overvågede 
i boligområdet. Under refleksionsværkstedet sad vi i en rundkreds og 
startede med en brainstorm i forhold til de tre emner, som var blevet 
taget med fra fremtidsværkstedet. Intentionen var at pigerne skulle dele 
sig op i undergrupper, men det undlod vi af praktiske årsager og fordi vi 
antalsmæssigt godt kunne overskue det. 

I starten kunne de ikke rigtig huske, hvad det drejede sig om. Formen-
ligt var de også usikre på, hvad der skulle ske under refleksionsværkstedet. 
Vi havde fortalt dem, at vi sammen med dem ønskede at blive klogere på 
nogle af de ting, som vi havde snakket sammen om under det indledende 
fremtidsværksted, og at vi havde lyst til – hvis de gad være med til det – at 
transformere deres historier om til et fælles kunstnerisk produkt.

I projektgruppen forsøger vi at stille opklarende spørgsmål og vi 
forsøger at bløde starten op ved f.eks. at sige, at de ikke behøver være 
enige, de behøver ikke engang kunne huske, hvad de mente under frem-
tidsværkstedet, men bare fortælle lidt om, hvad de tænker, når vi nu 
kaster de emner op, som projektgruppen har holdt fast i, f.eks. fordomme. 
Én spørger hvad fordomme er. Nogle af de store forklarer, at det f.eks. 
betyder ’racistisk’. Nu tager vi en runde med associationer og efter kort 
tid tager én af de ældste piger fat på at fortælle om forskellige oplevelser 
hun har haft, hvor folk har talt negativt om Taastrupgård, at folk siger 
”Ad!”, at folk mener, det er et kriminelt sted, at man bliver slået ned, folk 
er bange. Andre fortæller om skoleepisoder, arbejdsepisoder, osv. Det 
hele foregår som ”ping-pong”, hvor pigerne supplerer, forlænger og i en 
vis udstrækning bekræfter og opmuntrer hinanden. 

Refleksionsworkshoppen var et godt eksempel på, hvordan et eksternt 
blik, der bliver kastet ind og i samarbejde med lokale deltagere, kan skabe 
nye indsigter og ny viden for projektets deltagere og medarbejdere. Det 
er medarbejderne, som i kraft af deres analyse- og refleksionsarbejde, 
kan tematisere og opsamle på det der er sagt. Under workshoppen tales 
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forskellige positioner, identiteter og erfaringer frem, de genkendes, an-
erkendes, nuanceres og transformers og danner kimen til et kollektivt 
subjekt og en begyndende eller hverdagslig og kritisk samfundsanalyse. 

Teaterværksted

Efter refleksionsværkstedet, hvor der var blevet sat flere ord på pigernes 
oplevelser med fordomme og diskrimination, diskuterede vi i projekt-
gruppen hvordan vi kunne arbejde videre med disse temaer sammen 
med pigerne. Ideen bag fremtidsværkstedsmetoden er, at de afklarende og 
opklarende diskussioner ikke bare skal føre til fælles erkendelser men også 
skal danne basis for at udvikle handlekompetence til faktisk at ændre på 
udvalgte kritisable forhold, og at komme tættere på den virkelighed, som 
deltagerne ønsker sig. Vores oplevelse i samværet med pigerne var, at der 
var enormt meget energi i kreative og kropslige aktiviteter som dans og 
drama. Som beskrevet havde de flere gange selv organiseret danse og når 
vi havde lagt op til at dramatisere deres fortællinger i små skuespil, havde 
der været enormt meget humør, entusiasme og engagement fra pigernes 
side. Vi forslog derfor pigerne, at vi kunne arbejde videre med deres fortæl-
linger om fordomme og diskrimination fra refleksionsværkstedet i form af 
teater eller drama. Vi fortalte pigerne, at vi ved at lave et teaterstykke med 
udgangspunkt i deres egne erfaringer med diskrimination og fordomme, 
som kunne opføres på det lokal eteater, kunne være med til at flytte på 
omverdenens holdninger overfor folk, der kommer fra Taastrupgård. Dette 
forslag tilsluttede pigerne sig, og vi planlagde derfor at fortsætte samarbej-
det i form af teaterværksteder. Fra projektgruppens side vurderede vi dog, 
at vi ikke selv havde ekspertise til at instruere pigerne, så vi tog kontakt til 
en dramainstruktør, som indvilligede i, at arbejde med pigerne og sammen 
med dem og os dramatisere deres fortællinger i form af et teaterstykke.

Det første teaterværksted løb af stablen, mens den primære medar-
bejder var på barselsorlov. Seks deltagere kom til den aftalte tid, mens 
en syvende kom lidt senere. Lige til at begynde med var der tøven og 
usikkerhed, og ingen af pigerne vidste helt, hvad de skulle. Instruktøren 
startede med at alle skulle skrive ned på en seddel, hvilke forventninger 
eller drømme, de hver især havde til forløbet. Den oprindelige plan var at 
det skulle være et forløb, der var langt nok til at der kunne komme en eller 
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anden form for produkt ud af det. Måske til gruppen selv, måske til noget 
større og noget der formidles ud i det offentlige rum. Forventningerne 
havde former som; blive bedre til at spille teater, få en god uddannelse, 
få et godt liv, lære noget om deltagerne. 

Den første halve time gik med at lege ’monsterleg’, som handler om 
at en deltager befinder sig i midten af en rundkreds; en person siger et 
navn, og personen i midten (monstret) skal forsøge at nå at kvæle en 
anden deltager, inden personen når at sige et andet navn. Hensigten med 
øvelsen, hvilket dramainstruktøren først afslørede bagefter, var at give 
pigerne en fornemmelse af, hvordan det var at skulle huske noget (på 
en scene), i en situation, hvor der sker alle mulige ting. Efterfølgende fik 
de piger, som deltog, hver et lille stykke tekst, baseret på udskrifter fra 
det tidligere afholdte refleksionsværksted, som skulle øves på forskellige 
måder; enkeltvis, sammen, på et andet sprog, syngende, talende l-a-n-g-
s-o-m-t osv. Alle øvelser, selv de mere grænseoverskridende som at synge 
sin tekst, blev der gået til med krum hals og der blev grinet en hel del. 

Enkelte forsøg fra pigernes side på at sætte en anden dagsorden end 
den, som instruktøren havde sat, blev stoppet klart og bestemt. F.eks. 
kunne man ikke, som en pige bad om, få en ny tekst – men man kunne 
få en mere. Vi oplevede det som overraskende at instruktøren kunne få 
pigerne til at udfolde sig så meget, som de faktisk gjorde og var glade 
for at det virkede energifyldt og lystbetonet og som om, at der kunne 
komme noget rigtig godt ud af eksperimentet. Da seancen nærmede 
sig sin afslutning, og der skulle laves aftaler for det videre forløb, viste 
vanskelighederne sig imidlertid med fuld styrke. I situationen var det 
egentligt meget overraskende, den positive energi taget i betragtning. 
Vanskelighederne kom til udtryk, da vi sammen skulle finde en ny dato; 
ingen udover projektgruppen og dramainstruktøren opererede med ka-
lendere, så pigerne gav deres besyv med i forhold til, hvad de lige kunne 
huske. Dramainstruktøren forsøgte sig med bede dem finde nogle mulige 
datoer, hvilket ikke kunne lade sig gøre, dernæst spurgte hun dem, om 
de kunne sørge for, at de personer, som gerne ville være med i processen, 
men som ikke have haft mulighed for at være med i dag, fik udleveret en 
tekst, som de skulle øve sig på til næste gang, så de kunne den udenad. 
Dette blev imødegået med manglende tid, manglende evne til at huske, 
passe på etc. Til sidst lykkedes det dog at finde en dato indenfor en rimelig 
tidshorisont uden yderligere indvendinger.
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På den aftalte dag aflyste pigerne imidlertid en time før vi havde aftalt 
at mødes. I projektgruppen var vi voldsomt frustrerede. Vi havde lejet 
en bil, lånt AV-udstyr, hyret dramainstruktør og sammen arbejdet med 
en plan for forløbet, den barslende medarbejder havde sat en del i scene 
for at kunne forlade sit dengang syv uger gamle baby, etc. Men pigerne 
aflyste da vi var på vej mod Taastrupgård, fordi de skulle sige farvel til 
to veninder, som skulle på ferie til Tyrkiet. Projektgruppen lavede en ny 
aftale med pigerne, men fik et chok da vi kom i gang med workshoppen, 
fordi der var, hvad bedst kan beskrives som en negativ og nærmest ag-
gressiv stemning. Dramainstruktøren lagde papirerne på gulvet foran 
sig og gik i gang med at forklare dagens program. En af de piger, som 
har været allermest aktive, og som projektgruppen har haft mest kontakt 
med, gik i hvad vi først forstod som baglås og blev ved med at spørge 
hvorfor hun skulle de forskellige ting. Hun gad ikke udføre dem, det var 
dumt, osv. De øvrige deltagere oplevede vi som lige så negative. Vi blev 
temmelig forvirrede og vidste ikke rigtig, hvad vi skulle stille op. En af os 
havde dog åndsnærværelse nok til at gå lidt afsides med pigen og spørge, 
hvad der egentligt foregik. Hun fortalte at hun bare gad ikke mere, det 
var ikke sjovt. Det de skulle foretage sig var dumt, det var åndssvagt og 
hun ville ikke mere. Hun fortalte mig at de allerede havde haft lyst til at 
melde afbud sidste gang, men at ingen af dem kunne lide at gøre det. Og 
nu havde de talt om, hvem af dem, der skulle sige til os, at de ikke ville 
være med mere, for ingen af dem havde lyst til at skuffe os. Men vi havde 
jo også hele tiden sagt, at vi skulle være ærlige, og vi havde hele tiden 
været ærlige overfor dem, så af respekt var hun nødt til at sige det til mig. 

Projektmedarbejderen respekterede at hun havde det sådan, men opfor-
drede til gå indenfor og afrunde med de andre. Vi gik ind, og stemningen 
var rædselsfuldt, trykket og alligevel aggressiv. Det blev tydeligt her, at 
projektgruppen i situationen oplevede det som om, at selve projektet stod 
og faldt med dramaværkstederne. Vi forsøgte at få den landet så ingen var 
sure på hinanden, og vi forsøgte også at forstå; f.eks. spurgte vi pigerne, om 
vi havde misforstået noget; om vi fejlagtigt havde antaget, at de havde lyst 
til at spille teater, men ikke havde hørt ordentligt efter, hvad de rent faktisk 
sagde. Pigerne gav udtryk for, at vi ikke havde gjort noget galt; de havde 
haft lyst, og nu havde de bare ikke lyst mere. Sådan var de bare, sagde de. 
Vi forlod hinanden den aften temmelig slukørede internt i projektgruppen, 
selvom vi dog i en vis udstrækning havde fået situationen landet. 
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Vi var rådvilde internt i projektgruppen og anede ikke, hvad vi skulle 
stille op nu. Vi havde forsøgt at pakke skuffelsen væk fra pigerne og i stedet 
prøvet at forholde os nysgerrigt til den pludselige ændring. Men vi var jo 
ærgerlige, og vi var jo sure. Og det vidste de deltagende piger godt – som 
de selv sagde, var vores relation bundet op på respekt og ærlighed. Det 
forekom os at vi måtte undersøge vores egne reaktioner også. Følelsen vi 
sad med, var måske på mange måder et spejl af den tilstand, som pigerne 
havde. Rådvildhed, skuffelse over at det hele ikke var blevet til mere. 

Episoden blev anset som det punkt, hvor projektet ikke længere var 
et fælles projekt mellem pigerne og projektgruppen. Derfor fandt vi in-
gen muligheder for at gå videre efter dette. Den kvindelige medarbejder 
fortsatte sin barsel og efter et halvt år tog vi kontakt til pigerne for at 
interviewe dem om deres oplevelse af forløbet med os.

Forsøg med at kontakte drengene

På et tidspunkt skulle vi mødes med en ung mand med etnisk minoritets-
baggrund for at tale med ham om han kunne hjælpe os med at få kontakt 
til nogle drenge, som kunne fortælle os, hvad der skulle ske i Taastrupgård, 
hvis Taastrupgård skulle være et rigtig fedt sted at være. Den unge mand 
var interesseret i projektet, ville gerne hjælpe med at give Taastrupgård et 
bedre ry, end det herskende. Vi havde fra personlige bekendtskaber fået 
kontakt til ham, og han havde fået det skudsmål med, at han var meget 
fornuftig og passede sin skole osv. Vi fandt umiddelbart dette signalement 
tillokkende, da vi havde mødt en del andre drenge, som ikke havde virket 
som om de havde lyst til at have kontakt med os. Her er et udklip fra en pro-
jektmedarbejders notesbog, efter forsøget på at tage kontakt til drengene: 

”En af dem sagde til mig: ”Du skal ikke lave noget med os, så slår du dig selv 
ihjel, vi kan ikke finde ud af noget som helst”. Ethvert forsøg fra min side på 
at spørge ind til dette endte i højlydte sjofle kommentarer, drengene cyklede 
rundt om mig, de var aldrig stille, og det lykkedes mig faktisk aldrig at tale 
med dem på en måde, der var genkendelig for mig.” 

Den unge mand, som vi havde en aftale med, dukkede ikke op på det 
aftalte tidspunkt. Senere viste det sig, at hans far var blevet kørt over, og 
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han lovede at ringe, når der faldt mere ro på sagen, men gjorde det aldrig. 
Og da vi fulgte op på sagen, havde han skiftet telefonnummer.  

På et andet tidspunkt havde vi talt med nogle drenge, og havde aftalt 
at mødes med en der kaldte sig ”Yunus”. To af os gik ind i området og 
gik rundt i lang tid, men der dukkede ikke nogen Yunus op. Vi ringede 
rigtig mange gange på hans mobiltelefon, men der var ikke nogen, der 
svarede. Vi sendte også sms’er, og vi vandrede rundt et stykke tid. Det var 
en forårsaften, og der var masser af børn og unge på gaden. Nogle af dem 
opsøgte os og spurgte os, hvad vi skulle. Vi svarede at vi skulle mødes med 
Yunus. Da vi så en dreng cykle rundt, som vi genkendte, nærmede vi os 
ham og sagde, at vi havde aftalt at mødes med Yunus, og spurgte ham, 
om han vidste, hvor han var, eller om der var sket noget. Han anede ikke, 
hvem Yunus var, men da vi fik forklaret, at vi havde talt med ham havde 
han også selv været der, og så sagde han, at han slet ikke hed Yunus. Vi 
var i tvivl om telefonnummeret, men da han så nummeret, sagde han, at 
det var det forkerte nummer. ”Yunus” havde med andre ord givet os et 
forkert nummer og et forkert navn. Umiddelbart troede vi på drengen, 
som vi talte med, da han fortalte, at drengen vi havde talt med ikke hed 
Yunus og derudover havde givet os et forkert telefonnummer. Det faldt 
os slet ikke ind, at drengen ville lyve for os. 

Senere fortalte vi pigerne om episoden. De solidariserede sig straks 
med os og sagde at det var typisk drengene, de ville altid lave ballade, de 
kunne ikke være alvorlige, man kunne ikke tale med dem osv. Det viste sig 
at det var en af pigernes bror. Jeg spurgte hende og de andre piger, om de 
måske kunne hjælpe os med at få de drenge i tale. Men udover at pigerne 
var meget direkte i deres måde at sige, at det ville vi ikke få noget ud af, 
fornemmede vi også en modvilje mod at vi skulle have noget sammen 
med drengene, som vi tolkede som at de ønskede at vores forhold på en 
eller måde skulle forblive eksklusivt. Dette lod til at dukke op igen og igen; 
pigerne ville gerne føle sig som noget særligt og derfor var de egentlig ikke 
interesserede i at vores arbejde skulle brede sig til alle børn i Taastrupgård.

Der var et andet tidspunkt, hvor vi gik rundt i Taastrupgård. Vi gik 
ned mod ungdomsklubben, hvor en mængde unge fyre hang ud uden-
for. Nogle var til fods, andre på cykel og endnu andre på knallert. Der 
var en stor gruppe på ca. 12-14 drenge i alderen 12-17 så det ud til. De 
opdagede os. Det startede med at en af dem kørte på sin knallert over 
vejen ind i Taastrupgård og spurgte om vi kom fra Politiet. Vi svarede 
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at vi kom fra Universitetet. Pludselig stod der en flok rundt om os. Si-
tuationen føltes noget truende; det hele kørte rundt, ingen af drengene 
stod stille, de dansede og hoppede på stedet, rystede deres lange lemmer, 
nogle cyklede rundt i cirkler, den ene af drengene, sikkert lederen som 
var kommet først over på knallert, slukkede for den, men sad på en måde 
jeg tolkede som rastløs ved sin knallert hele tiden. Det var vanskeligt at 
få øjenkontakt og umuligt at få ”ro på”. De cirkulerede, råbte til hinanden 
(på tyrkisk formentligt). Fra alle sider regnede spørgsmålene ned over 
hovederne på os: ”Hvor kommer I fra, kommer I fra politiet, kommer I 
fra kommunen, jeg kender én der arbejder på Universitetet, hvad skal I, 
er det jer, der laver noget sammen med min søster, hvorfor må vi ikke 
være med, er du pakistaner, er I gift.” Indimellem gassede ham der sad på 
knallerten op. Det var umuligt at få ørenlyd og situationen var ekstremt 
stressende, vi havde hele tiden en følelse af, at tiden var knap, at vi skulle 
skynde os at rable vores ærinde af os. Vi forsøgte os med at være sjove 
og lave lidt fis med dem, kommenterede deres transportmidler samti-
dig med, at vi forsøgte at svare på spørgsmålene så ærligt som muligt. 
Det blev en underlig samtale, hvor alle kom med spørgsmål i munden 
på hinanden, også os: ”Hvad laver I her, er det sjovt at køre rundt her, 
kender I pigerne.” Vi fortalte, at vi kom fra Universitetet, at vi gerne ville 
snakke med dem, at vi gerne ville prøve at lave noget med dem, hvor vi 
kunne få frem, hvordan de syntes det var at bo i Taastrupgård, og at vi 
gerne ville høre deres mening. De svarede i munden på hinanden alle 
sammen, nye kom til og spurgte ”hvem er I”, andre svarede ”de kommer 
fra Universitetet”, mens endnu andre spøgte og svarede ”de kommer fra 
politiet, kommunen.”. De svarede ikke på, om vi eventuelt kunne mø-
des og lave et Fremtidsværksted, i stedet gav de en masse bud på livet i 
Taastrupgård: ”Vi keder os, her er ikke noget at lave, vi vil også have en 
klub, ungdomsskolen er kedelig, hvorfor skal man være 18 år for at køre 
bil i Danmark, er der nogle blondiner, folk tror at vi er kriminelle, der 
bor kun perkere i Taastrupgård, alle sammen er kriminelle, min storebror 
har stjålet en bil, jeg har tit kørt bil, min far og mor har da arbejde, min 
mor har ondt i ryggen så hun kan ikke arbejde.” Vi forsøgte at spørge 
ind til de udsagn, der føg om ørerne på os, men det hele var ét virvar af 
råbende stemmer, knallerter der gassede op og cykler der cirkulerede, 
samtidig med at drengene svarede råbende på hinandens spørgsmål: ”Det 
er fordi Danmark er noget lort, vi må aldrig noget, vi får aldrig noget, 
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de kommer fra kommunen, nogen har en klub, vi vil også have en klub, 
hun er pakistaner, ungdomsskolen er fin nok.” 

Vi forsøgte at få ud af dem, om de ville være interesserede i at mødes 
og lave sådan et værksted eller en workshop sammen med os, de sagde ”ja, 
ja”, og vi aftalte at mødes med to af drengene et par dage efter, de første 
havde allerede mistet interessen og havde rettet opmærksomheden mod 
hinanden, mod cyklerne og knallerterne og var på vej væk. 

Da vi troppede op det aftalte sted på det aftalte tidspunkt to dage 
efter (efter flere huske-sms er) kom der ikke nogen. Da vi efterfølgende 
gik ned i ungdomsklubben for enten se dem udenfor og måske spørge 
dem, hvorfor de ikke var kommet, var de heller ikke der. Vi gik ind på 
Ungdomsklubben, hvor der var syv yngre børn, der var så optagede af at 
spille computer at de var umulige at få i tale på det tidspunkt. 

Et senere forsøg på kontakt med drengene

Inden et møde med pigerne, hvor vi skulle danse, sad en af projektmed-
arbejderne på cafeen og ventede på pigerne, da hun var kommet lidt for 
tidligt. Her er et udpluk fra hendes notesbog: 

Jeg købte en kop kaffe og satte mig til at vente, mens jeg læste i en bog. Ud af 
øjenkrogen så jeg en flok store drenge komme larmende forbi, de stoppede 
udenfor de store glasvinduer, da de så mig, og jeg hilste kækt, idet jeg gen-
kendte to af dem som nogen, jeg havde talt med i Taastrupgård. Pludselig gik 
døren op, og de kom brasende ind. De virkede aggressive og kunne nærmest 
ikke komme ind af døren uden at vælte den: ”Hvad laver du her, hvem skal 
du mødes med, hvorfor vil du ikke snakke med os, vi vil også have en klub, 
er det fordi du skal lave en klub, må vi få en kop kaffe?” Jeg fortalte at jeg var 
der fordi jeg skulle snakke med de og de piger om et dansearrangement, som 
vi måske skulle have i Taastrupgård.  ”Vi vil også danse” sagde flere af dem og 
et par stykker af dem begyndte at danse, mens de sang til. En af dem lænede 
sig ind over mig og sagde: ”Du tør ikke lave noget med os, du er bange”. Jeg 
følte ærlig talt situationen temmelig belastende, for jeg kunne ikke regne 
ud, hvad de ville have fra mig, eller hvad de forventede at jeg skulle gøre. 
Desuden sad jeg ned, og de slog til bordet, til stolen jeg sad på og hinanden. 
”Jeg vil gerne lave et dansearrangement med jer”, sagde jeg, idet jeg anså det 
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som en åbning for kontakt, ”men pigerne skal danse, fordi de er med i et 
forløb, hvor vi sammen finder ud af, hvad Taastrupgård egentlig er for noget, 
og hvordan det er at bo der, så det her dansearrangement er noget, der sker, 
fordi mig og pigerne arbejder sammen, så jeg kan ikke bare give jer lov til at 
være med. Men måske kan vi lave noget lignende.” Drengene svarede: ”Vi vil 
danse sammen med pigerne, ellers kommer vi ikke” og ”kommer der nogen 
blondiner ellers gider vi ikke”. Jeg forsøgte at få en dialog i gang med dem i 
forsøg på at lave en aftale med et par af dem, der virkede mest modtagelige, 
men pludselig dukkede de piger, som jeg havde en aftale med op, og de to 
grupper begyndte at skændes og små-slås indtil pigerne fik drengene smidt 
ud. Jeg fortalte dem hvad der var sket og spurgte dem, om de kunne tænke 
sig at danse sammen med drengene: ”De er altid ude på ballade, det gider 
vi ikke, de kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, de er totalt fucked 
up, hvis de skal med kommer jeg ikke”, lød svarene. Jeg spurgte dem om de 
troede at jeg kunne lave Fremtidsværksteder med drengene, men pigerne 
sagde at det skulle jeg ikke gøre, de ville bare lave ballade og jeg ville ikke 
få noget ud af det. Jeg var tilbøjelig til at give dem ret; jeg anede konturerne 
af hvor problematisk det ville være – det var svært nok at holde kontakt 
med pigerne og aftale et tidspunkt og få dem til at komme, og det virkede 
fuldstændig umuligt med drengene. Når de var i flok kunne jeg måske nok 
lave sjov med dem, men de var hele tiden i bevægelse og de forsvandt ligeså 
hurtigt, som de var kommet.
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Kapitel 3

Principielle dilemmaer i projektet

Vi har i det forrige kapitel forsøgt relativt ”nøgent” at gengive nogle cen-
trale episoder i forløbet og derigennem give fornemmelse af både op- og 
nedture, manglende gensidige forventnings- og kommunikationsafstem-
ninger, mere eller mindre skarpe og præcise umiddelbare aflæsninger af 
uforudsete handlingsforløb, osv., som ethvert projekt ifølge vores erfaring 
og forståelse i større eller mindre udstrækning altid er præget af, men ikke 
altid får beskrevet lige så klart som de planlagte målopfyldelser. 

I de følgende kapitler vil vi forsøge, i den tids- og rummæssige di-
stances klare lys, at etablere mere systematiske og tematisk organiserede 
refleksioner over centrale elementer i det samlede projekt. Vi vil således 
i dette kapitel og det følgende koncentrere os om at få fremanalyseret 
det vi mere og mere klart undervejs i projektet kom til at opfatte som 
udtryk for principielle dilemmaer ikke bare i vores projekt, men som – 
er det vores antagelse – også er genkendelige i andre tilsvarende typer af 
projekter. Vi ønsker dermed at bidrage til en bredere diskussion af hvad 
det er for typer af dilemmaer og modsætningsfyldtheder man uvægerligt 
bevæger sig ud i, når man ønsker at etablere et projekt på de præmisser 
og betingelser som vi insisterede på og som blev begrundet i første kapitel 
og brudstykkevis beskrevet i kapitel to.

De forudsatte deltagere og de faktiske deltagere

I enhver planlagt aktivitet vil der være indbygget nogle forestillinger om 
de mennesker, der skal være deltagere i aktiviteten. Dette kalder vi her 
”de forudsatte deltagere”. Der vil i større eller mindre grad være overens-
stemmelse mellem disse forestillede eller forudsatte deltagere og så de 
faktiske deltagere, der kommer til at være med i aktiviteten. Dette gør 
sig naturligvis også gældende for et projekt som dette, og en del af et så-
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dant projekts udfordringer vil skabes af afstanden mellem de forudsatte 
deltagere og de faktiske deltagere. 

Vores projekt blev igangsat med en meget åben forestilling om de 
kommende deltagere. Deltagergruppen var oprindeligt defineret som 
”marginaliseringstruede unge i udsatte boligområder”, og vi havde særligt 
intentioner om, at inddrage unge med indvandrerbaggrund. I modsætning 
til den gængse, medie- og politik-bårne opfattelse af unge med indvan-
drerbaggrund i udsatte boligområder, så havde vi positive forventninger til 
disse unge; forventninger om, at de har flere resurser, end de ofte tilskrives. 
Der har i projektet været en slags optimisme på de unges vegne i form af 
en forventning om, at hvis de blot gives chancen og den rette imødekom-
menhed og tillid, så vil de indgå som aktive deltagere i projektet.

Denne forståelse af deltagerne er også indskrevet som en slags ”for-
udsat deltager” i selve projektets metode, der hovedsageligt er bygget på 
fremtidsværkstedet, samt efterfølgende refleksionsværksteder og kreative 
workshops. 

Fremtidsværkstedet er født af den kritiske pædagogik, der bl.a. har 
rødder tilbage til Paulo Freires arbejde med at alfabetisere, bevidstgøre 
og mobilisere brasilianske bønder, der levede under urimelige vilkår. Den 
bagvedliggende deltager-forståelse i fremtidsværkstedet er altså en forstå-
else af at nogle mennesker lever under vilkår, hvor de ikke udfolder deres 
fulde potentiale til samfundsdeltagelse. Når disse mennesker finder sig i 
disse vilkår er det ikke fordi disse vilkår er til deres egent bedste, men fordi 
de ikke har haft de rette omstændigheder hvorunder de har kunnet disku-
tere og analysere deres vilkår, og dermed beslutte sig for at forandre dem.

I projektet har vi ikke haft økonomiske midler til at købe os til for-
andringer, så alle forandringer har skullet komme fra deltagerne selv og 
med de resurser, som de selv har. Alt hvad vi har kunnet tilbyde er at 
kunne skabe en kontekst, hvor de har kunnet diskutere og reflektere på 
en måde, som de ellers ikke har haft et rum til, og så at bidrage med den 
indsigt i hvordan samfundet fungerer, som vi selv besidder. 

En del af projektets besværligheder er opstået af sammenstødet mellem 
det billede af deltagerne, som projektet har forudsat (de forudsatte delta-
gere), og så de reelle deltagere og deres måde at indgå i projektet på. Den 
mest synlige forskel mellem de forudsatte deltagere og de reelle deltagere 
har været i forhold til drengene. Projektet har forudsat, at de unge har 
haft en interesse i at deltage i projektet eller at de i det mindste har haft 
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en interesse i at høre os fremlægge vores intentioner med projektet. De 
unge drenge har dog slet ikke været interesseret i kontakt med os, så vi 
har aldrig haft lejlighed til at fortælle dem om projektet eller at lade dem 
prøve at deltage i et fremtidsværksted. Projektets metode forudsætter, at 
projektmedarbejderne opfattes som på deltagernes side i den omfattende 
forstand, at deltagernes målsætninger og interesser også er projektets 
målsætninger og interesser. Drengene opfattede os dog ikke på den måde. 
Vi kan ikke vide præcis hvordan de opfattede os, for vi har ikke systema-
tiske udsagn fra dem, der kan belyse det. Deres måde at ”håndtere” vores 
tilnærmelser tyder dog på, at de har opfattet os som nogle, der vil noget 
med dem, der ikke er i deres umiddelbare interesse – og ikke som nogen 
som de kunne have det sjovt sammen med eller lave noget meningsfyldt 
sammen med. Måske opfattede de os som nogle der ville hjælpe dem, og 
de opfatter måske ikke sig selv som nogen der har brug for hjælp. Måske 
opfatter de sig selv og deres situation sådan, at der er rigelig med lærere, 
pædagoger, politi og social arbejdere, der prøver at hjælpe dem, hvilket 
de kan opfatte mere som kontrol og overvågning end som hjælp. Det kan 
også være at deres interne subkultur fordrer en vis modstand overfor 
repræsentanter fra majoritetssamfundet (jf. Hviid, 2009, Gilliam, 2010, 
Frosh, et al., 2005). Måske er en del af limen i deres drenge-fællesskab 
ligefrem en modstand mod eller afstand til majoritetssamfundets forsøg 
på påvirkning og indtrængen i deres fællesskab. 

Ironisk bærer projektformen i sig et positivt syn på deltagernes mod-
standspotentiale: deres energi til at udfordre det etablerede system. Måske 
blev projektet af drengene opfattet som en del af det etablerede system, 
hvilket aktiverede det modstandspotentiale overfor projektet, som pro-
jektet netop gerne ville have udnyttet – blot med og ikke imod projektet! 
Man kan sige, at et projekt af vores type kan rumme modstand mod 
projektet, hvis den udtrykkes indenfor rammerne af deltagelse (”voice”), 
men ikke hvis den udtrykkes som manglende deltagelse (”exit”).8 Når 
vi så samtidigt vurderede at det var vigtigt at fastholde projektet som 
uafhængigt af eksisterende institutionelle organiseringer af de unges liv, 
bliver det selvfølgelig ganske sårbart.  

8 Begreberne ”exit” og ”voice” anvendes indenfor socialvidenskaben til at betegne to 
forskellige demokratiske deltagelsesformer, se fx Andersen 2008.
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I forhold til pigerne var der givetvis også en vis afstand mellem vores 
forforståelser af dem (unge etniske minoriteter) og så deres måde at 
deltage i projektet på. Vi var mere heldige med dem end med drengene, 
da pigegruppen faktisk mødte op: Ved at gå gennem deres mødre var det 
lykkes os at give dem det indtryk, at de kunne have et vist interessefælles-
skab med dem. Desuden fik vi senere at vide, at de ofte gik og kedede sig. 

Da pigerne først var en del af projektet sørgede fremtidsværkstedets 
metode (og evt. mere personlige faktorer som at vi kunne lide hinanden) 
for, at de til en vis grad begyndte at agere som forudsatte deltagere: de 
kastede sig med energi og entusiasme ind i kritikfasen og utopifasen og 
energien holdt igennem realiseringsfasen. Man kan måske formode, 
at fremtidsværkstedsmetoden har et nærmest alment potentiale til at 
fremkalde energi og engagement.

Eller var der noget der stemte særlig godt overens mellem vores for-
udsatte deltager og disse piger? Det er værd at overveje, hvad der gjorde, 
at pigerne ikke havde den samme modstand mod majoritetssamfundets 
institutioner som drengene. 

Hvad forholdet mellem de forudsatte og de faktiske deltager angår, 
var den største forskel måske, at vores tilgang forudsatte et vedholdende 
engagement fra deltagernes side. Forandringer i et boligområde og i 
hverdagslivet skabes ikke fra den ene dag til den anden men kræver et 
længere og vedholdende engagement. Dette engagement skal ganske vist 
holdes ved lige og løbende stimuleres af projektmedarbejdernes initiati-
ver, men grundlæggende er det kraften af deltagernes eget engagement 
i projektet og i de forandringer, der søger at gennemføre, der skal holde 
engagementet oppe. 

I projektet og projektets metode er der en indbygget forventning 
om, at når deltagerne først i fællesskab har erkendt og identificeret 
problemer i deres hverdag og lokalområde, så er de også villige til at 
yde en varig indsats for, i fællesskab og med støtte fra projektmedarbej-
derne at forbedre deres lokalområde og hverdagsliv. Måske er der tale 
om en slags oplysningstanke, hvor handling følger af erkendelse (vi vil 
senere problematisere denne erkendelses-forståelse). Denne forståelse 
var ikke helt forkert: der udgik faktisk en kraftig mobiliserende effekt af 
fremtidsværkstedet. I tilbageblik er det imponerende, at de deltagende 
teenage-piger mødte op til møder, der handlede om at lave vedtægter til 
en forening og at afholde en stiftende generalforsamling. Vores oplevelse 
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er dog, at engagementet til handling blev udfordret undervejs. Dels fordi 
det var svært at skabe umiddelbare resultater (det var overordentligt van-
skeligt at skaffe et lokale til den pigeklub, som var rammen om det mulige 
hverdagsliv, som pigerne drømte frem). Men man kan også forestille sig, 
at billedet af de motiverede og mobiliserede piger kun delvis er rigtigt: 
Lysten til at slappe af, hygge sig og lave andre ting lige nu, kan hurtigt 
overskygge lysten til at engagere sig i et projekt, der på sigt kan give et 
afkast i form af et forbedret hverdagsliv. 

En psykologisk mekanisme, der også kan have spillet ind, kaldes 
”hverdagsbevidsthed” (Leithaüser, 2000 og Olesen, 2000). Hverdagsbe-
vidstheden er den konflikt- og dilemmadæmpende bevidsthedsform, 
som mennesker til hverdag benytter sig af, for at undgå at mærke de 
ambivalenser og spændinger, som en varig opmærksomhed på konflikter 
og modsætninger i hverdagslivet ellers ville medføre. Hverdagsbevidst-
heden opererer ved at selvfølgeliggøre problemer og konflikter (”det kan 
jo ikke være anderledes”, ”sådan er det jo”), ved at nedtone problemer og 
konflikter gennem ”temareduktion”, hvor man får det til at passe med det 
man kender til og er vant til at håndtere på forhånd (”det er jo ikke så 
slemt”, ”det er jo egentlig bare det samme som”, ”det er jeg ligeglad med, 
jeg har jo prøvet det før”, osv.), eller gennem horisontredigering, hvor 
man så at sige skyder det uden for syns- eller opmærksomhedsfeltet, ved 
helt at ignorere dem (”det er ikke noget jeg lægger mærke til”, ”det har 
ikke noget med mig at gøre”, etc). Hverdagsbevidstheden tillader os at 
leve med en hverdag fyldt med modsætninger og smertefulde oplevelser, 
uden at vi bliver handlingslammede eller frustrerede over denne hverdag. 

Billedet af den motiverede, mobiliserede og engagerede deltager 
modsiges også af en realitet, hvor de fleste mennesker dels har nok at 
gøre med at håndtere den hverdag, som den udfolder sig nu og her, og 
dels er de fleste af os uvillige til at give afkald på at opnå nydelse nu og 
her (fx at slappe af og hygge sig selvom man evt. keder sig) for på sigt at 
opnå nogle forbedringer. 

Det forudsættes også af projektet og projektets metode at de enkelte 
deltageres hverdagsliv ikke ændrer sig dramatisk igennem projektforlø-
bet. Som minimum må hovedparten af deltagerne have et hverdagsliv, 
der igennem projektperioden tillader dem at engagere sig i projektet og 
som ikke ændrer i negativ retning på deres forudsætninger og motivation 
for at indgå i projektet. Dette viste sig ikke at holde stik. De piger, der 
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fra starten havde udgjort de mest engagerede (primært de ældste blandt 
pigerne) havde, da vi mødte dem, et hverdagsliv, som de selv gav udtryk 
for var kedeligt. Efter skoletid havde de efter eget udsagn ikke meget at 
give sig til udover at være sammen i området mellem bygningerne, hvor 
de i øvrigt følte sig overvåget af deres forældre og bedsteforældre. Dette 
skabte en stor motivation for, at deltage i projektet; dels fordi projektet i 
sig selv var spændende og meningsfuldt at deltage i, og dels fordi de havde 
et reelt savn efter et sted at være og noget at lave (områdets ungdomsskole 
var lukket få år forinden og kommunen havde besluttet ikke at føre yder-
ligere aktiviteter til lokal området, da man hellere ville prøve at trække 
de unge ud af lokal området). Under projektforløbet ændrede de ældste 
pigers hverdagsliv sig dog; de blev færdige med deres grunduddannelse 
og begyndte på ungdomsuddannelser eller fik arbejde. Relevansen af 
projektet ændrede sig derfor væsentligt. 

Projektet viste sig også at have en forventning om at deltagerne kan 
agere relativt selvorganiserende i forhold til deres deltagelse projektet. I 
projektdesignet var det forudsat, at projektmedarbejderne skulle have en 
vis organiserende rolle i forhold til udadrettede aktiviteter så som kontakt 
med boligselskabet, kommunen og skolen. I projektets design var der dog 
en forventning om, at det ville være simpelt at lave en aftale med delta-
gerne og at man kunne forvente at indgåede aftaler ville blive overholdt. 
Dette viste sig dog ikke at holde stik. De deltagende piger viste sig ikke 
at betjene sig af kalendere, og projektmedarbejderne måtte derfor med 
mobilopkald og tekstbeskeder kalde deltagerne sammen umiddelbart før 
hvert møde. Selv efter en aktiv indsats med mobiltelefon var det altid uvist 
indtil sidste øjeblik hvor mange deltagere der ville møde frem og om der 
i det hele taget ville møde nogen frem til det aftalte møde. Vores indtryk 
af de deltagende pigers hverdagsliv var, at de ganske vist havde et relativt 
stærkt netværk mellem sig (de mødes dagligt på kryds og tværs), men 
at deres netværk er baseret på ad hoc aftaler når man mødes på gaden. 
Dette giver god mening i deres hverdagsliv, hvor man kan regne med at se 
hinanden dagligt, men det er vanskeligt at tilpasse projektmedarbejdernes 
kalender og organisering af udstyr (tusser, plancher, kameraer, optagere, 
lokaler, forplejning, etc.). 

En deltagelsesform, som projektet forudsatte, er en vis konstans og 
konsistens mellem udsagn i en konkret situation og holdninger og ind-
stillinger over tid. Til et refleksionsværksted gav pigerne udtryk for, at 
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de gerne ville arbejde videre i en mere kreativ form, fx ved brug af dans 
og teater. Vi besluttede at imødekomme pigernes ønske, fordi det var i 
overensstemmelse med projektets grundindstilling at følge deltagernes 
valg, samtidig med at det også kunne etablere en spændende udvikling af 
projektet, hvis det kunne lykkes at støtte dem i at dramatisere deres hver-
dagslivs erfaringer. Det dansearrangement, som projektmedarbejderne 
hjalp med at få stablet på benene, fremstod for os umiddelbart som en 
succes pigernes umiddelbare engagement taget i betragtning, men deref-
ter mistede pigerne interessen for det. Det teater-værksted, som pigerne 
havde efterspurgt og som projektmedarbejderne derefter arrangerede, 
blev aldrig fuldt gennemført. Undervejs gjorde pigerne modstand og en 
teater-workshop, hvortil en professionel drama-person var hyret, måtte 
afbrydes midt i forløbet. Den umiddelbare interesse, som pigerne havde 
givet udtryk for, viste sig altså at falde sammen i mødet med den krævende 
realitet, som det at skabe et drama-stykke også er. Man kan også tolke 
det sådan, at de umiddelbare og spontane ideer, som opstod i projektet, 
blev tillagt mere varighed og ”tyngde”, end de reelt kunne holde til. Reelt 
var ønsket om dans og teater måske mere flygtige drømme end dybfølte 
ønsker hos flere af pigerne.

Projektet forudsatte til dels også, at deltagergruppen havde en vis 
homogenitet i deres interesser. Det viste sig dog, at der var en del for-
skelligheder – én vigtig forskel var måske de forskellige aldersgruppers 
forskellige interesser, hvilket vi først blev opmærksomme på langt henne 
i projektet.

De forudsatte og de faktiske projektmedarbejdere

Ligesom der i projektet var indbygget ”forudsatte deltagere” var der også 
indbygget nogle forudsatte projektmedarbejdere. Med andre ord var pro-
jektet designet ud fra en forventning eller forestilling om de, der arbejdede 
på projektet. Ligesom det var tilfældet med ”de forudsatte deltagere” viste 
projektet sig at være meget afhængig af afstanden eller nærheden mel-
lem de forudsatte og de faktiske projektmedarbejdere. Formelt og udefra 
set, er det de samme personer, der optræder som projektmedarbejdere 
(projektkoordinator og projektledere) i den oprindelige projektbeskri-
velse og dem, der udførte det faktiske projekt. Set fra de involverede 
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personers perspektiv var der dog en stor forskel på projektbeskrivelsens 
projektmedarbejdere, der fremstår som en slags mekanisk forlængelse af 
projektet, og virkelighedens projektmedarbejdere, der var udstyret med et 
hverdagsliv i form af arbejdsliv og privatliv, der var afhængige af mange 
andre faktorer end projektet og dets logik, og en subjektivitet, der ikke 
blot var en afspejling af projektmedarbejderrollen. 

I de forestillinger og forventninger til os selv som projektmedarbej-
dere, som blev opstillet i projektformuleringen, kan man udlæse nogle 
forudsatte projektmedarbejdere, som besidder følgende kvaliteter:

 
Frygtløshed og pågåenhed: De forudsatte projektmedarbejdere bevæger 
sig frygtløst, vedholdende og uden tøven ind i et boligområde, der har 
ry for en ret høj kriminalitetsstatistik og for andre typer af sociale pro-
blemer. De forudsatte projektmedarbejdere kontakter derefter frygtløst 
og uden problemer de unge, som institutioner som fx skole og ungdoms-
uddannelser har svært ved at nå og fastholde. Ud fra en tillid til disse 
unges grundlæggende gode intentioner og potentielle resurser nærmer 
de forudsatte projektmedarbejdere sig disse unge, og falder i snak med 
dem og inviterer dem til at deltage i værksteder. I kapitel to er det allerede 
beskrevet, hvordan særligt de unge mænd konsekvent holdt sig ude af 
projektet, og i kapitel to er det beskrevet, hvordan de unge mænd under 
vores kontaktforsøg kunne optræde meget aggressivt, hvad der opleve-
des som truende. I realiteten måtte projektmedarbejderne overvinde en 
masse nervøsitet og følelser af at trænge sig på, når vi skulle kontakte 
fremmede mennesker, der i drengenes tilfælde ikke selv havde den store 
interesse i denne kontakt. 

Manglende eller statisk familieliv: I projektbeskrivelsen står projektmed-
arbejderne kun nævnt med deres navne, titler og roller i projektet. Deres 
familieliv og hverdagsliv står ikke nævnt, og projektmedarbejderne bliver 
således kun fremstiller i form af deres formelle tilknytning til projektet. 
Reelt skete der dog sammenstød mellem de forudsatte projektmedar-
bejdere og de reelle projektmedarbejdere, når det fx viste sig, at de unge 
udelukkende kunne eller ville mødes om aftenen og i ferier og weekends 
helst ville mødes om aftenen, hvilket kolliderede med projektmedarbej-
dernes øvrige hverdags- og familieliv. Der opstod således ofte dilemmaer 
mellem at opholde sig i Taastrupgård og holde kontakt med de unge 
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der, og at leve op til egne private forpligtelser. Projektmedarbejdernes 
dilemmaer mellem at udvide deres arbejdstid til aftener, weekends og 
ferier blev yderligere forstærket af det forhold, at de aftaler som var 
indgået med potentielle og eksisterende deltagere på de pågældende 
tidspunkter ofte blev brudt. På den anden side viste der sig uventede 
gevinster ved særligt familielivet, da den kvindelige projektmedarbejders 
bryllup vakte meget interesse hos de deltagende etniske minoritetspiger. 
Snakken om brylluppet og bryllupsforberedelserne var derfor med til at 
skabe den personlige relation og fortrolighed, som var med til at gøre det 
meningsfuldt for pigerne at møde op og deltage i projektets aktiviteter. I 
den forbindelse opstod her andre og nye dilemmaer, idet de deltagende 
piger udtrykte ønske om at deltage i projektmedarbejderens bryllup med 
et dansenummer, hvilket blev afslået. Man kan sige at det var en af flere 
distancer projektgruppen etablerede, som understregede at projektet for-
drede at pigerne deltog som sig selv, mens projektmedarbejderne deltog 
som professionelle - hvilket i relation til afstanden/nærheden mellem de 
forudsatte og faktiske deltagere og medarbejdere lige præcis illustrerer, 
hvornår projektets logikker eroderede: nemlig når de etniske minori-
tetspigers hverdagsliv (arbejde, skole, fritid) kolliderede med projektets 
karakter og formål – og når projektmedarbejdernes liv kom ’i vejen’ frem 
for at blive brugt som en ressource. 

Kontinuerligt arbejdsliv: Fra starten var projektet tænkt som en kontinu-
erlig og langstrakt kontakt mellem projektets medarbejdere og projektets 
deltagere. Denne kontinuitet blev set som nødvendig for dynamik og 
fastholdelse i projektet. Denne forudsætning baserede sig på en forestilling 
om et arbejdsliv for projektmedarbejderne, der var stor set uden relation 
til projektmedarbejdernes øvrige hverdagsliv og arbejdsliv. I realiteten 
blev den kontinuerlige kontakt mellem projektets medarbejdere og del-
tagere brudt af det levede liv, andre arbejdsforpligtelser og uforudsete 
begivenheder som ikke passede ind i de rytmer et projekt som dette følger. 

Medarbejdernes køn: I projektbeskrivelsen optræder projektmedarbej-
derne kun som titler og professionelle kompetencer og ikke som kønnede 
individer. I realiteten havde det betydning, at hoved-medarbejderen 
(projektkoordinatoren) er kvinde. Kontakten til de deltagende piger gik 
gennem deres mødre, og den tillid der her blev opbygget, har formentlig 
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noget at gøre med at medarbejderen er kvinde og mor. Således kom den 
første invitation til et møde hos mødrene i stand gennem at den kvindelige 
projektmedarbejder havde tilbragt tid med sin søn på en af boligområdets 
legepladser. I præsentationen af projektet på dette første møde, blev det 
også hurtigt klart for projektmedarbejderen, at mødrenes tillid og lyst 
til at opmuntre deres (på daværende tidspunkt både piger og drenge) 
børn til at deltage i projektet rakte ud over projektets karakter og formål 
og også involverede projektmedarbejderens personlighed og personlige 
grunde til at lave præcist den type projekt i netop deres boligområde. 
I den henseende har også den kvindelige projektmedarbejders etniske 
baggrund haft betydning (adopteret fra Indien), idet denne aktivt brugte 
egne minoritetserfaringer til at begrunde projektet. Denne strategi var 
dog ikke modsætningsløs, idet der efterfølgende opstod en del forvirring 
hos mødrene over projektmedarbejderens mulige religiøse og etniske 
tilhørsforhold. Hos de deltagende piger var det kønnede fællesskab med 
den kvindelige projektmedarbejder som allerede nævnt med til at etab-
lere en personlig relation. Vi har nævnt projektmedarbejderens bryllup 
som ét eksempel, men også barselsperiode og nyt barn var genstand for 
stor interesse blandt de deltagende piger. Hoved-projektmedarbejderens 
baggrund som adopteret var udelukkende genstand for nysgerrighed og 
undren i starten af projektfasen, i det øvrige forløb blev alle projektmed-
arbejdere anset som repræsentanter for majoritetssamfundet (”danskere”) 
og som nogen som kom ’udefra’ i forhold til Taastrupgård; men som var 
interesserede i dem. Blandt den gruppe piger, som vi arbejdede sammen 
med i projektet, var spørgsmålet om samme-etnicitet dog på ingen måde 
entydigt; der kunne opstå stor skepsis overfor både personer med etnisk 
minoritetsbaggrund, som forsøgte at starte projekter op som overfor 
etniske majoritetsdanskere. En af projektmedarbejderne fik også positiv 
opmærksomhed i kraft af sin rolle som mand og ”dansker”, en som var 
og repræsenterede noget andet end dem selv. Som projektmedarbejdere 
har vi hver især brugt vores personlighed og baggrund ligesom vi fra de 
deltagende piger er blevet mødt med at vi har én - til at skabe en særlig 
relation, hvor projektmedarbejderne repræsenterede og blev opfattet som 
majoritetsdanske. Der har således tydeligt været tale om løbende forhand-
linger vedrørende begge parters indbyrdes positioner og relationer, idet 
hverken vi eller pigerne alene definerede vores position i relationen, men 
nok så meget blev defineret og positioneret af den anden part. Hvilket 
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givetvis undervejs i projektet kan have givet begge parter periodevise 
oplevelser af at den anden part i højere grad end én selv definerede og 
styrede begivenhedernes gang!

Håndgribelige forandringer eller læreprocesser

Når et sådant projekt planlægges og beskrives, ser det ud som om, at alle 
de aktører og interessenter, der er involverede i projektet, har en fælles 
dagsorden med og fælles interesser i projektet. I et projekt med flere inte-
ressenter og aktører involveret, vil der dog i realiteten ofte være tale om, 
at hver interessent eller aktør har særlige perspektiver på og forståelser 
af projektets mål og formål, egne motiver for at deltage og specifikke 
interesser at varetage i forhold til projektets forløb. 

Et af de dilemmaer, der opstod i løbet af projektet, var dilemmaet 
mellem at producere nogle konkrete håndgribelige resultater, der kunne 
forankres i lokalområdet på den ene side, og på den anden side at følge 
og være loyal over for pigernes mere impulsive og svingende orientering 
og engagement, med risiko for at give indtryk af at projektet ikke udret-
tede noget. Dette blev imidlertid modsagt af den energi, der opstod i 
de workshops og møder, hvor unge og projektmedarbejdere mødtes og 
skabte et fælles rum der var fyldt af ideer, følelser, kropslige udtryk og 
ofte et intenst nærvær fra alle parters side. Hos projektmedarbejderne 
kunne dette dilemma iagttages som en ambivalent spænding mellem på 
den ene side lysten til at fortsætte i de retninger de somme tider intense 
processer med de unge udpegede for projektet, og på den anden side at 
føre projektet mod konkrete produkter fx i form af en pigeklub, fysisk 
påvirkning af boligområdets æstetiske fremtoning eller forskellige aktio-
ner (fx læserbreve) for at bekæmpe de fordomme, som pigerne fortalte 
at de møder fra omverdenen. Undervejs besluttede vi at prøve at satse 
på begge spor, dvs. at fortsætte med bestræbelserne på, at etablere en 
pigeklub i lokalområdet, hvilket betød flere noget formelle møder med 
det boligsociale bureaukrati, men også at kanalisere pigernes og vores 
egen umiddelbare entusiasme over i processer, der muligvis og muligvis 
ikke ville føre til konkrete produkter, men som føltes som meningsfulde 
for både os og pigerne, og hvor der kunne opstå læreprocesser hos begge 
parter. Der udsprang således af projektets opbygning et dilemma mellem 
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at producere synlige produkter, som kunne legitimere projektet overfor 
omverdenen, og at fortsætte dialogiske, refleksive og (senere) kreative 
processer, der bl.a. indeholdt en bearbejdning af erfaringer med racisme 
og af lokalområdets interne sociale kontrol (pigerne følge sig ofte over-
våget af særligt de ældre kvinder i bebyggelsen). 

Set fra en forskningsvinkel, var disse dialogiske processer meget inte-
ressante, fordi de dels fortæller noget om disse pigers hverdagsliv og dels 
fortæller noget om erfaringsbaserede læreprocesser. Fra de deltagende 
pigers liv, var disse processer meningsfulde, fordi de inspirerede dem 
i en hverdag, hvor der (efter deres eget udsagn) var en del kedsomhed 
og fordi de endelig fik lejlighed til (efter eget udsagn) at ”tale om noget 
der er virkeligt”, implicit i modsætning til den opdragelseshorisont, som 
socialarbejdere og skolelærere taler med dem indenfor, og hvor racisme 
og oplevelsen af at blive behandlet uretfærdigt ofte bortforklares eller 
søges nedtonet til fordel for mere ”konstruktive” og positive synsvinkler. 

Også nærværende rapport kan ses som en måde at håndtere dilem-
maet mellem på den ene side anvendelsesorienterede anbefalinger, der 
kan tilfredsstille en interesse i at lave mere effektive projekter fremover, 
og mere forståelsesorienterede fremstillinger og analyser, der kan bidrage 
til en større forståelse af sådanne projekters kompleksitet og modsæt-
ningsfyldthed.
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Kapitel 4

Projektets læreprocesser og modstand

Selvom projektets forløb blev mere anstrengende end vi havde forstillet 
os, er det alligevel tydeligt, at projektet har haft nogle særlige kvaliteter. 
De piger, som var deltagere i projektet, gav selv udtryk for, at de havde 
brug for noget meningsfyldt at lave i deres fritid, hvor de bare ”gik frem 
og tilbage” som de selv formulerede det da vi mødte dem og ved senere 
interviews. Nogle af pigerne så dette projekt som en mulighed for at være 
sammen (og sammen med os) om noget meningsfyldt, som selv at kæmpe 
for et sted at være og et sted at gøre meningsfulde aktiviteter.

Efterfølgende har de af pigerne vi kunne interviewe givet udtryk 
for, at det dels har været et sjovt projekt, hvor vi både kunne tale om 
meget alvorlige ting i deres liv (som for eksempel deres følelse af at være 
overvåget af de ældre, fordomme fra danskere, kriminalitet og hærværk 
i boligområdet) men hvor vi også kunne lege og have det sjovt. Et par 
af de yngre piger husker for eksempel en bold-leg vi lavede som en op-
varmningsøvelse på teater-workshoppen og siger: ”Det var fedt. Vi har 
haft det meget sjovt med jer”, og en anden af de yngre piger supplerer: 
”Det er noget, vi ikke kan glemme, altså minder. Rigtig gode minder.” 
Ved evalueringen af et af fremtidsværkstederne var der også en pige der 
sagde: ”Er den allerede to? Hvis vi var hjemme ville den kun være halvtolv.” 
En af de ældre piger udbrød undervejs i en workshop: ”Pludselig kan jeg 
meget bedre lide mit liv. Nu er jeg i meget bedre humør.” Dette udbrud 
kom paradoksalt nok i forbindelse med den fælles undersøgelse af hvad 
de fandt kritisabelt ved deres hverdagsliv. Åbenbart kan det frigøre en 
masse positiv energi at der skabes et rum, hvor både drømme og negative 
oplevelser kan få plads, tages alvorligt og gives opmærksomhed. 

Generelt giver pigerne også udtryk for, at deres kontakt med os som 
personer, betød meget i projektet. De kunne lide at være sammen med 
os, ligesom vi kunne lide at være sammen med dem. På spørgsmålet om, 
hvad de har fået ud af at være med i projektet svarere en af de yngre piger 
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for eksempel: ”Lært jer at kende.” Hendes veninde uddyber dette: ”Sådan 
som man bliver nedgjort og sådan noget. Altså, der var nogen, som også 
kunne forstå os og ville bruge deres tid på at snakke om sådan nogen 
ting. Vi har aldrig nogensinde før snakket med nogen, der overhovedet 
ville bruge deres tid på os.” Så alene det, at vi har kontaktet pigerne og 
haft kontakt med dem over en årrække og har lyttet til dem, ser ud til at 
have givet dem en positiv oplevelse, der adskiller sig fra deres hverdagsliv. 

Respekt og gensidighed

Der er ikke tvivl om, at projektet havde den særlige kvalitet, at pigerne 
langt hen ad vejen opfattede det som deres projekt. Pigerne giver udtryk 
for at de oplever, at andre sociale projekter i højere grad tager kontakt 
med de unge, for direkte eller indirekte at prøve at påvirke eller opdrage 
dem ud fra en mere eller mindre skjult dagsorden. I et interview siger en 
af de ældre piger for eksempel om andre sociale projekter: 

”På en måde så er det, som om, at det bare er deres interesse. Og hvis man 
ikke synes det, så er man en afviger, så er man uvillig til at integrere sig. Så 
skal man bare være i taknemmelighed for det eller hvad. Men hvis man ikke 
er interesseret i, at der hele tiden er nogen, der skal sætte gang i alle mulige 
projekter”. 

Pigerne giver samtidig udtryk for, at dette projekt var anderledes end an-
dre, de havde oplevet, fordi der ikke var en skjult opdragende dagsorden, 
men at der netop blev skabt et rum for, at pigerne kunne sætte ord på og 
snakke om de ting, der var relevante og betød noget for dem i deres liv 
og på den måde selv sætte dagsordenen. 

En af pigerne fortæller om forskellen mellem at snakke om deres 
hverdag pigerne imellem og de diskussioner, som vi havde på projektets 
workshops og møder, og hun fremhæver det positive ved, at nogle ældre 
mennesker snakker med dem om emner de selv oplever som væsentligt 
og taget dem alvorligt: ”Det var meget godt at I ville bruge jeres tid på 
os, og vi ville bruge vores tid på jer.” En anden pige siger om det særlige 
ved projektet: ”Det var nyt, at man selv kunne bestemme, tror jeg. Fordi 
normalt så var det bare ’okay, der er et projekt’, og så kan man bare gå 
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derhen, men at man faktisk skulle have en holdning til det, og ikke bare 
underordne sig.” Senere uddyber samme pige hvorfor det var menings-
fyldt at være med i projektet: ”At blive lyttet til, for en gangs skyld, og 
ikke blive mødt med de der fordomme.” 

Pigerne omtaler flere gange relationen mellem os, projektmedarbej-
derne, og pigerne selv som præget af respekt: ”Altså I respekterede os, vi 
respekterede jer.” Dette siger de selv er en anden relation end både andre 
sociale projekter og deres skole. Vi tolker ikke først og fremmest denne 
”respekt” som et udtryk for en personlig relation mellem projektets del-
tagere og medarbejdere. Denne oplevelse af gensidig respekt mener vi 
kommer af det rum for deltagelse, som blev skabt med udgangspunkt i 
den gennemgående værkstedsmodel. I fremtidsværkstedsmetoden ligger 
der en regel om, at alle har ret til at sige deres mening uden at blive belært 
eller irettesat. Desuden fordrer metoden, at alle læreprocesser og initia-
tiver skal komme fra deltagerne, og projektmedarbejderne har altså ikke 
en belærende eller opdragende rolle. Det kan være dette rum, der skabes 
med udgangspunkt i fremtidsværkstedet, som pigerne betegner ”respekt”. 

Følelsen af at blive respekteret og hørt har altså gjort projektet til noget 
andet, end disse piger har været vant til fra andre projekter og skolen, og 
særligt har det måske været en kontrast til de fordomme, som disse piger 
til daglig oplever fordi de er etniske minoriteter (”udlændinge”) og fordi 
de bor i Taastrupgård, hvilket vil blive uddybet senere. 

Energi og relevans i projektet

Vores egen oplevelse af projektets møder og workshops var, at der var 
et meget højt energiniveau, når deltagerne først var mødt op. En del af 
energien og engagementet kom givetvis af den gensidige respekt, som 
beskrevet ovenfor. Men derudover er det vores oplevelse, at en stor del 
af energien og entusiasmen på møder og under workshops kom af, at 
indholdet virkede relevant for pigerne, fordi det knyttede sig til deres 
egne erfaringer og til deres hverdagsliv. På den måde kom udvekslings- og 
læreprocesserne i projektet ikke til at ligne mere skoleagtige processer, 
hvor deltagerne (eleverne) forventes at indlære et stof, som ofte er løsrevet 
fra deres egne erfaringer og kan synes irrelevant i forhold til deres nuvæ-
rende hverdagsliv (skønt muligvis relevant for et fremtidigt arbejdsliv).
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Til forskel fra for eksempel skolen, var alle læreprocesser i dette 
projekt forankret i deres egen erfaringsverden og deres eget hverdagsliv. 
Alle emner, som vi diskuterede, var emner, som de selv tog op, fordi de 
var relevante og vigtige for dem: Følelsen af social kontrol fra de ældre i 
deres lokalmiljø, det fysiske lokalmiljøs manglende skønhed, oplevelsen 
af racisme og fordomme fra det omkringliggende samfund, besværet 
med at find en praktikplads eller et arbejde, kriminalitet og hærværk i 
området, drømmene om hvad de kunne lave sammen, hvis de havde en 
klub med lokaler til at lave dem i, drømme om uddannelse og arbejde og 
meget andet. En af de ældre piger udtrykte det efter et fremtidsværksted 
sådan, at her snakkede vi om noget, der er virkeligt. De mindre piger 
gav senere udtryk for, at man i dette projekt kunne snakke om emner, 
som der ellers ikke er andre end dem selv, der interesserer sig for at høre 
om, men som de oplever som vigtige. Som eksempel nævner de selv 
forskelsbehandlingen af ”udlændinge” på arbejdsmarkedet, og som en af 
pigerne udtrykker det: ”Sådan som man bliver nedgjort og sådan noget. 
Altså, der var nogen, som også kunne forstå os og ville bruge deres tid 
på at snakke om sådan nogen ting.”

Læring i projektet

Det er naturligvis vanskeligt at afgøre, hvad deltagerne lærte af at deltage 
i projektet, men det er afgjort vores fornemmelse, at den energi og entu-
siasme, der var til stede, når vi var samlede, havde et stort læringspoten-
tiale. Dette gælder naturligvis både deltagerne og projektmedarbejderne, 
men her vil vi fokusere på at indkredse nogle af deltagernes læreprocesser. 

Et tegn på, at pigerne har lært noget undervejs er, at en af de ældre 
piger på et fremtidsværksted kaldet det vi lavede for undervisning. Da 
vi spurgte hvorfor hun kaldte det for undervisning (sådan så vi det ikke 
selv) sagde hun, at de virkelig havde lært noget. Som projektmedarbejdere 
havde vi ikke på noget tidspunkt undervist de unge i den forstand, at vi 
havde belært dem om et eller andet emne. Det eneste vi instruerede dem 
i, var fremtidsværkstedets regler. Det var altså de unge selv, der fyldte 
værkstedet ud med et indhold, der udgjordes af deres egne erfaringer 
og refleksioner, som de oplever at have lært noget af sammen ved at 
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sætte ord på i et rum, hvor man ikke må rette på hinanden og hvor alle 
tildeles taletid. 

Der er ikke tvivl om, at denne form for organisering af samtale og 
refleksion, har indebåret en læreproces i sig selv. En af de ældre piger 
sagde for eksempel under et fremtidsværksted: ”Man har lært om sig 
selv. Hvordan man er. Hvad man vil og ikke vil. Man skal være ærlig 
overfor hinanden. Sige det ligeud.” Andre sagde, at de havde lært nogen 
om hinandens meninger og at respektere hinandens meninger. Det har 
altså tilsyneladende været en læreproces i sig selv, at være deltager i et 
rum, hvor der via fremtidsværkstedets spilleregler var skabt plads til, at 
man kunne udtrykke sine holdninger, og hvor man i udgangspunktet 
kun taler for sig selv og lader andre tale for sig selv. 

En af de ældre piger sagde under et fremtidsværksted, at der var sket 
noget med hendes underbevidsthed. Hun siger, at hun aldrig havde tænkt 
over det, der var godt eller dårligt i lokalområdet på den her ”koncentre-
rende måde”, som hun udtrykker det. Det at få et rum til både at give frit 
udtryk for kritik og for drømme, har altså virket som en læreproces eller 
som en slags bevidstgørelse over egne frustrationer og ønsker. Denne pige 
gør også selv opmærksom på, at selvom projektet netop gav rum for kritik 
af hverdagslivet i boligområdet, så har hun oplevet det som noget andet 
end det ”brok”, som hun kender fra sin hverdag. Der kan altså ligge en 
læreproces i, at få lov til at formulere både drømme og kritik. Måske kan 
man analysere det sådan, at hverdagens brok ikke peger noget sted hen 
og ikke fører til nye erkendelser eller formulerer nye handlemuligheder. 
Hverdagens brok er blot en slags ventil, der gør det muligt at udholde de 
ubehagelige, frustrerende eller meningsløse aspekter af hverdagslivet. Den 
kritik der blev formuleret i projektet blev til noget andet end ”brok”, når 
de unge blev bedt om at tage ansvaret for deres kritik. I første omgang 
ved at stå inde for, at de faktisk fandt visse forhold i deres hverdagsliv 
kritisable og urimelige: Den sociale kontrol indenfor det sociale og etniske 
netværk, de utiltalende fysiske rammer, manglende lektiehjælp til dem 
hvis forældre ikke kan hjælpe dem, at unge piger ikke har et sted for sig 
selv i fritiden (en pigeklub), at huslejen i boligområdet hele tiden stiger, 
og at de oplever en del fordomme mod dem som indvandrere og mod 
det boligområde, de er vokset op i. 
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Racisme og fordomme

Et af de emner, der blev brugt meget tid på i projektet, og som vi arbejdede 
med på både fremtidsværksteder og senere i form af dramatisering med 
hjælp fra en drama-instruktør, var pigernes oplevelser af fordomme og 
racisme mod dem som indvandrere og fordi de kom fra Taastrupgård. 
En af de ældre piger fremhævede netop det hun kalder ”racismesnakken” 
som befriende: ”Det var rigtig fedt, jeg sagde tingene lige ud og havde 
oplevelsen af at så ærlig er jeg.” Også de yngre piger, som vi senere inter-
viewede gav udtryk for, at det havde været godt for dem, at få lov til at 
tale om racisme og fordomme. ”Det var fedt”, sagde en af pigerne, og da 
vi spørger om hvad der var fedt ved det, uddyber en af de andre piger: ”At 
vi snakkede om nogen ting, der var sandt.” De historier der kom frem på 
værkstederne og møderne, er for mange til, at de kan gengives her, men 
her er nogle eksempler på de udsagn om fordomme og racisme:

”Altså, når jeg siger, at jeg har boet i Taastrupgård hele mit liv, så tænker 
folk: ’Jamen, er du ikke sådan en bølle, så hvorfor går du på gymnasiet?’.”

”Der var mange (i skolen) der ikke måtte tage hjem til mig, selv om jeg 
boede i langblokken lige ved busstoppestedet. Og, altså, jeg blev jo ked af 
det: ’Hvorfor må du ikke tage hjem til mig? Der sker jo ikke noget.’ Men det 
var noget, de ikke forstår.”

”Når folk spørger hvor du kommer fra, så siger de: ’Ad, Taastrupgård. Alle 
der kommer derfra er kriminelle.’.”

”Folk tror, at det kun er de socialt svage, der bor her.”

”De tror, det er folk uden uddannelse, der bor her.”

”Det er ligesom om de nedgør os i Taastrupgård. Det er ikke sjovt.”

”Det er svært når man skal ud at søge job fra Taastrupgård. De tror bare at 
du er ’sådan en’.”

”Hvorfor skal vi altid blive nedgjort, og særlig når man kommer fra Taastrup-
gård?”
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Rækken af tilsvarende stærke og ganske voldsomme udsagn kunne gøres 
meget længere ud fra det foreliggende materiale fra både værksteder og 
interviews.

Vi forstår det sådan, at racisme og fordomme er noget pigerne må 
håndtere til hverdag når de går i skole, søger praktikplads, er på arbejde, 
ser TV eller læser aviser og i øvrigt møder folk, der ikke er indvandrere 
eller kommer fra Taastrupgård. Til gengæld er der i den danske offent-
lighed meget lidt plads til at snakke om disse emner, for det kan være 
forbundet med vanskelige følelser for de fleste, hvad enten de er etniske 
danskere eller etniske minoriteter. Racisme og fordomme kan altså være 
en slags tabu i offentligheden, men en meget reel del af pigernes liv, som 
de så kun kan sætte ord på overfor hinanden og ikke i det offentlige rum, 
hvor der fx er voksne til stede. En af de yngre piger giver udtryk for, at de 
godt kan tale om fordomme og racisme iblandt dem selv, men at projektet 
var noget andet, for her ”stod nogle ældre mennesker ved siden af os, der 
snakkede med os om det og fik det sådan lidt løst.” Da vi spurgte hvad 
der var godt ved det, sagde en anden af de yngre piger: ”At vi snakkede 
om dét.” Man kan spørge sig selv, hvad de mener at projektet har hjul-
pet med. Rent praktisk fik projektet jo ikke ”løst” disse problematikker, 
selvom intentionen var at komme et skridt videre, og arbejde sammen 
med pigerne på at gøre omverdenen opmærksom på de fordomme og 
den racisme, som er en del af deres hverdag. Men selvom problemet ikke 
blev ”løst” rent praktisk, så ligger der måske noget ”forløsende” i, at svære 
og smertefulde erfaringer bliver taget alvorligt og kan rummes. At disse 
erfaringer ikke bliver mødt med kommentarer som ”er du nu sikker på, 
at du ikke selv er skyld i det” eller ”indvandrere har jo også fordomme 
mod danskere” eller ”tror du ikke at du overdriver?” eller ”hvad kan du 
selv gøre ved det?”. Sådanne udtalelser nedtoner eller bortforklarer det 
smertefulde og uretfærdige i disse erfaringer, men netop i kraft af denne 
nedtoning eller bortforklaring, bliver de ikke anerkendt som erfaringer, 
der for pigerne opleves og føles sande og virkelige. Der er tilsyneladende 
noget forløsende i, at sådanne erfaringer ikke nedtones eller bortforkla-
res, men derimod anerkendes som virkelige og vigtige. At en erfaring 

”Hvorfor skal jeg kalde mig for dansker, når andre ikke kalder mig for 
dansker, når de ser jeg har sort hår?”
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anerkendes som virkelig betyder naturligvis ikke, at personen kender 
sandheden om den pågældende situation, men det betyder at personen 
oplever accept af, at det er vedkommendes oplevelse og at den derved 
accepteres som legitim og relevant at tage i betragtning. Det forløsende 
ligger altså i, at ens oplevelser og erfaringer anerkendes i et offentligt 
rum (som fx et fremtidsværksted) hvilket tillader personen selv at føle 
og rumme disse erfaringer, der ellers må holdes borte eller betvivles. 

Nuanceringer og stolthed

På møder og værksteder blev der altså skabt en fælles bevidsthed (blandt 
både deltagere og medarbejdere) om racisme og fordomme i pigernes 
hverdag. Måske fordi der blev givet plads til disse svære erfaringer, blev 
der også overskud til at bringe fortællinger og oplevelser ind i rummet, 
der nuancerede disse oplevelser. En pige, der har arbejdet på McDonalds, 
oplevede at en utålmodig kunde på en travl dag sagde til hende: ”Du 
kan ikke finde ud af at betjene folk og du er et perkersvin. Sådan er alle 
indvandrere.” Som opfølgning på historien siger pigen: 

”Vi var tre indvandrerpiger der stod i kassen. Vi er nogle af de tre bedste. 
Men det ved folk jo ikke. Folk de tænker bare: ’Indvandrere kan ikke finde 
ud af en skid’. Og sådan er det ikke. Jeg fordømmer ikke alle danskere. Det 
var en dansk kunde, der var racist. Så kom der en anden dansk dame, og jeg 
lyver ikke, den dame gav mig så meget styrke, at jeg kom helt derop og jeg 
blev rigtig glad. Jeg var rigtig ked af det, og så siger hun: ’Ved du hvad min 
pige. Du ser rigtig dårlig ud. Har du det dårligt?’ Og så sagde jeg ’sådan og 
sådan’. Hun trøstede mig og siger: ’Du skal ikke være ked af det. Det skal nok 
gå og det skal nok blive godt igen.’ Og jeg siger til hende: ’Jeg vil takke dig 
virkelig mange gange for at have taget mit humør op.’ Nogen danskere siger, 
at alle indvandrere er sådan, men sådan siger vi ikke. Bare fordi en dansker 
har kaldt mig for perkersvin kan jeg ikke sige, at fx Jan (projektmedarbejder) 
også er racist. Sådan er det.”

Måske på grund af, at der blev gjort plads til de kritiske røster, blev der 
også plads til at italesætte de erfaringer, der nuancerede billedet. 
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I den fælles bearbejdning af erfaringer med racisme og fordomme 
fremkom der også et andet billede af indvandrere og lokalområdet end 
det, som formidles af det omliggende samfunds fordomme og normer. 
Pigerne begyndte at tale en slags stolthed frem, hvor de satte ord på hvad de 
syntes de som indvandrere kunne være stolte over og burde værdsættes for: 

Modstand i projektet

Som diskuteret ovenfor, var der altså meget energi og entusiasme og 
væsentlige læreprocesser på projektets møder og værksteder. Man kan 

”Nogle gange skal man lige tænke over, at det kun er perkere, der har re-
stauranter og kebab. Danskere elsker jo kebab.”

”Nogle gange tænker jeg, at jeg vil bare bevise for nogle danskere hvad ind-
vandrere virkelig er. Jeg tænker nogle gange på at tage en høj uddannelse for 
at vise, at indvandrere virkelig kan noget. Det kan de også. Indvandrere de 
kommer fra Tyrkiet og de har rigtig meget erfaring. Du skulle se hvordan 
de arbejder, for eksempel i gamle dage, jeg har et videoklip med min mor, 
de arbejder rigtig hårdt. Og det er derfor indvandrere kommer hertil. For 
Danmark havde brug for de mennesker.” 

”Man behøver ikke at tage en høj uddannelse. Tag alle rengøringsdamerne. 
Hvis man siger, at alle indvandrerne de strejker fra deres arbejde nu. Alle 
folketingets toiletter ville stinke. Og der ville ligge affald på gaderne og der 
ville ikke være noget kebab eller pizzeria, der ville være åbent. Folk ville 
sulte ihjel, med mindre de ville betale 250 kr. for en 3 retters menu på en 
anden restaurant. En rengøringsdame betyder så meget.”

”Der er en dreng i min klasse. Han er kurder men født i Holland. Og han 
flyttede dertil da han var 5 år eller sådan noget. Og han kan både kurdisk, 
tyrkisk, hollandsk og så kom han herop og lærte dansk. Han er ikke over-god 
til dansk, men han er rigtig, rigtig klog. Jeg tror han er klassens klogeste. 
Han har fingrene oppe i hver time. Og de danskere, der er i klassen, de 
fleste af dem, de har så ondt i røven over ham, for han er så klog og han ved 
så meget. De ser hele tiden ned på ham ”vi forstår ikke hvad han siger” og 
”kan du ikke tale lidt højere” og ”lad være med at gøre sådan og sådan” og 
”tal lige ordentligt dansk”. Drengen er herre-klog, så hvad med at acceptere 
at han er klog i stedet for at svine ham til med at han ikke er dansk. Man 
kan sagtens forstå ham.”
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derfor spørge, hvorfor denne energi og entusiasme ikke kunne bære pro-
jektet længere end det gjorde. Som fortalt i kapitel 2 sluttede projektet i 
praksis på det 2. teaterværksted, hvor pigerne gav udtryk for modstand 
og modvilje mod aktiviteterne, hvilket vi på det tidspunkt tolkede som, 
at de ikke mere havde lyst til at deltage i projektet, og at de begyndte at 
føle, at det var vores projekt og ikke deres eget projekt mere. Vi spurgte 
senere nogle af de ældre piger, hvornår de begyndte at opleve projektet 
som vores og ikke deres eget. De fangede den straks og sagde, at de var 
med i vores projekt fra det tidspunkt, hvor der skete en meget tragisk 
begivenhed i to af pigernes familie, hvilket hele pigegruppen blev meget 
berørt af. Dertil kom, at de ældste af pigerne blev optaget på ungdomsud-
dannelser, fik arbejde eller blev gift, hvilket gjorde, at deres hverdagsliv 
ændrede sig markant i forhold til da vi først mødte dem, og deres overskud 
og motivation til at være med i projektet blev mindre.

Uden at ville forklejne betydningen af disse praktiske og udefrakom-
mende påvirkninger vil vi dog også fremhæve nogle mere projekt-interne 
faktorer, der kan have fremkaldt modstand hos pigerne mod projektet. 
Som en hypotese vil vi pege på, at den type læreprocesser, som projektet 
lagde op til, kan kaldes overskridende læreprocesser (Illeris 1995) eller 
transformativ læring (Mezirow 2007). Disse læreprocesser er kendeteg-
net ved, at de ikke blot bekræfter og lægger til en allerede eksisterende 
virkelighedsopfattelse, men at den søger at rekonstruere selve virkelig-
hedsopfattelsen ud fra en ny erfaringsdannelse. Sådanne læreprocesser 
er generelt meget krævende og svære, fordi man ikke blot skal lære noget 
lyt, men man må i processen også revurdere sin opfattelse af verden. En 
sådan revurdering vil ofte fremkalde en vis modstand, fordi få mennesker 
ønsker frivilligt at give afkald på den tryghed og sikkerhed der ligger i, 
at have en fast opfattelse af verden. I Mezirows begreb om transformativ 
læring ligger endvidere pointen, at denne form for læring potentielt også 
indeholder afsættet for den mulige alternative handling, idet læringen 
skaber afsæt for nye orienteringer og nye ønsker som også har sociale 
konsekvenser. 

Uden at kunne være sikre på i hvilken udstrækning denne tolkning 
er rigtig, vil vi pege på, at projektet fordrede meget krævende lærepro-
cesser, som det måske er forventeligt at pigerne på et tidspunkt ville 
gøre modstand imod. Lige så befriende det kan have føltes for pigerne 
at kunne italesætte erfaringer med racisme og fordomme (der blev et af 
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de temaer, der løbende blev arbejdet med), lige så meget modstand kan 
det have vækket hos dem, at hele projektets form og logik fordrer, at de 
selv (med vores støtte) tager ansvar for, at gøre noget ved de utilfreds-
stillende forhold. Det er denne fordring, der modsat mere traditionelle 
læreprocesser ligger i begrebet empowerment. Man lærer ikke blot, men 
læreprocesserne orienteres som nævnt mod handling. Her bliver begrebet 
hverdagsbevidsthed igen relevant. Hverdagsbevidsthed er som vi tidligere 
har berørt et begreb fra læringsteorien, der særligt handler om modstand 
mod læring (Olesen 1985, Leithäuser 2000, Illeris 1995, 2006). Begrebet 
hverdagsbevidsthed betegner i forlængelse af vores tidligere omtale af 
det en mekanisme, hvor man forsvarer sig mod at lære noget, der kunne 
være væsentlig at lære, men som man af forskellige grunde ikke har lyst 
til at lære. Måske vil en ny læring ændre ens syn på verden og sig selv, 
og for at undgå denne læreproces sætter hverdagsbevidstheden ind ved 
for eksempel at fordreje det nye til noget velkendt eller ved at reducere 
det til noget irrelevant. Hverdagsbevidstheden kan også hindre, at visse 
ønsker kan blive omsat til virkelighed: ”Mulige utopiske forestillinger 
reduceres til urealistiske drømmerier.” (Psykodynamisk leksikon 2002, 
s. 318) Hverdagsbevidstheden er altså også den instans der siger, at ting 
er som de er, og det kan man ikke ændre på. 

Vi kom til at tænke på begrebet hverdagsbevidsthed under et inter-
view, hvor en af de ældre piger, der elles havde været meget engageret 
i og begejstret for projektet, forklarede hendes faldende engagement i 
projektet med disse sætninger: 

I disse sætninger dukker mange af hverdagsbevidsthedens kendetegn 
frem: Under projektets workshops blev fordomme og racisme omtalt 
som en realitet, som noget uretfærdigt og som en fælles erfaring. Efter 
fremtidsværkstederne arbejdede vi videre med disse erfaringer ved at 
dramatisere dem i et teaterstykke, som evt. kunne vises på det lokale tea-

”Sådan er verden for alle - at man ikke får det, man vil have.”

”Der er fordomme, man ikke kan nedbryde. Slet ikke som Danmark er i dag”

”Hvorfor skal man lave et skuespil ud af mit liv? Der er nok nogen, der har 
en vigtigere historie at fortælle.”
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ter. Her var faktisk en mulighed for, at pigernes fælles erfaringsdannelse 
kunne føre til noget: Et teaterstykke der måske kunne påvirke tilskuernes 
fordomme og holdninger, eller give dem viden om hvordan hverdagslivet 
i Taastrupgård opleves indefra som en modvægt til den meget negative 
opfattelse omverdenen har af området. 

Under et interview fortæller nogle af de ældre piger, hvordan de hader 
når Taastrupgård og dets beboere bliver fremstillet som om, at de er syge 
i hovedet. Pigen, der også kom med de ovenstående udsagn, fortæller, 
hvor glad hun blev, da en medstuderende havde spurgt hende, om ikke 
Taastrupgård var sådan et meget socialt belastet område. Intervieweren 
spurgte undrende, hvorfor hun dog blev glad for at høre, og pigen sva-
rede: ”Hvis vi er socialt belastede, er vi ikke psykisk syge. Og hvis du er 
marginaliseret, kan du jo ikke selv gøre for det, vel?” 

Denne udtalelse, der egentlig er rystende, peger på, at selvom det er 
smertefuldt at blive opfattet som belastet (hvilket vi har mange udtalelser 
om fra pigerne), så er der alligevel en slags beskyttelse i at blive opfattet 
som og opfatte sig selv som belastet eller marginaliseret, for så kan man 
jo hverken selv gøre for det eller gøre noget ved det. 

Ideen med projektet var netop at tage udgangspunkt i, at de unge ikke 
er socialt belastede, som mange andre vil gøre dem til, men at de har re-
surser og værdifulde erfaringer. Men med denne erkendelse kommer også 
en erkendelse af, at de selv kan gøre noget ved det, og dermed et ansvar 
for, ikke blot at kritisere men faktisk med vores støtte og opbakning at 
bruge denne kritik konstruktivt. Denne handlingsrettethed er en fordring, 
der er en uundværlig ingrediens i empowerment-tankegangen. Samtidig 
er det en fordring, som man nok må forvente kan skabe modstand, når 
hverdagsbevidstheden griber beskyttende ind, og forklarer hvorfor det 
ikke er muligt at ændre noget eller hvorfor det alligevel ikke er så vigtigt.

Ambivalens – om lyst og ulyst i projektet

En dynamik i projektet kan altså meget vel være det, man kan beskrive 
som ambivalens: ”Samtidigt tilstedeværende og modsatrettede holdninger 
til, opfattelser af eller følelser overfor samme person eller ting.” (Psyko-
dynamisk Leksikon, s. 55) På den ene side var pigerne ofte fyldt med 
entusiasme og energi når vi var sammen om værksteder, aktiviteter og 
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møder. Denne energi kom uden tvivl blandt andet fra, at projektet tager 
udgangspunkt i deres virkelighedsopfattelse og deres artikulering af øn-
sker. På den anden side er der i projektet (og i empowerment-tankegangen 
som sådan) indbygget en fordring om, at pigerne skal se muligheder for 
at forandre og forbedre deres livsvilkår og at de selv skal tage ansvar for, 
at være med til (sammen med os og andre alliancepartnere) at dyrke 
kimene til disse forbedringer. Som det særligt tydeligt kom frem i citatet 
ovenfor fra en af de ældre piger, er der en fordel ved at se sig selv som 
marginaliseret og social belastet: Så kan man jo ikke selv gøre for det, og 
så kan man vel heller ikke selv gøre noget ved det.  

I et selvstændigt interview med en af de ældre piger spørger intervie-
weren ind til, om det var et problem, at vi prøvede at lægge så meget ansvar 
over på pigerne selv, men denne pige mener ikke at vi burde have gjort 
det anderledes, for så ville det have været ”ligesom skolen”, som hun siger:

”Hvis du havde ordnet det hele, så havde det været som om, man var tvunget 
til det, tror jeg, og så ville det have været ligesom med skolen, at der er én 
der siger noget, og sådan er det, og så ville de bakke mere ud. De skulle have 
taget sig lidt sammen. Altså, det er jo en fin idé. (…) Det var bare idéen i 
det, tror jeg, de gad, men når det så skulle komme til det praktiske. (…) Man 
gider jo ikke kæmpe for tingene.” 

Intervieweren spørger så pigen om der var for meget hårdt arbejde i pro-
jektet, og om der var for meget, man selv skulle gøre, men pigen svarer: 
”Men det er jo sådan noget, jeg synes er fedt, det er jo op til personen selv.” 

Intervieweren bringer så på banen, at nogle af pigerne på et tidspunkt 
foreslog, at vi skulle søge kommunen om støtte til, at vi kunne tage ud at 
bowle. Hertil siger pigen: 

”Altså, hvis de har brug for hjælp, så må de jo opsøge den. I sidste ende, så er 
det jo én selv. Altså, man træffer sine egne beslutninger selv. Altså, man kan jo 
heller ikke forvente, at tingene bliver serveret på et sølvfad. (…) Folk er bare 
så hjælpeløse, synes jeg. (…) Det er jo ikke smart. Altså, man lærer jo ikke 
at stå på sine egne fødder. Man kan jo ikke gå til kommunen, hver gang der 
er et problem. Man bliver nødt til at tage det i egen hånd jo. Og hvis du ikke 
har råd til at tage til bowling, så må du, altså hvis du virkelig gerne vil, så må 
du spare op. Og hvis ikke, så må du bare lade være med at tage til bowling.”
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Så denne pige sætter faktisk ord på empowerment-bestræbelsens di-
lemma: På den ene side er det befriende og vigtigt, at mennesker ikke 
umyndiggøres ved, at de bliver serviceret af projekter, der gør tingene for 
dem. På den anden side kan kravet om selv at tage ansvar blokere for, at 
projektet kommer ret langt. Håndteringen af dette dilemma må siges at 
være en af de væsentligste problematikker for et empowerment projekt: 
Projektet kan vise glimt af en forbedret fremtid, men på den anden side 
er der umiddelbare gevinster ved, at bevare sin hverdag som den er – også 
selvom man oplever sig som marginaliseret og udsat for fordomme og 
uretfærdig behandling. 

Vi vil understrege, at vi ikke ser disse piger som specielt uansvarlige. 
Tværtimod sagde flere af dem, at de ikke bare gik ind i dette projekt for at 
gøre noget for sig selv, men for at gøre noget for deres mindre søskende. 
De udviste altså er ret stor ansvarlighedsfølelse også for andre end dem 
selv. Fordringen om ”at gøre noget” ved forhold der opleves som uret-
færdige eller dårlige vil nok vække modstand hos de fleste mennesker. 
De fleste menneskers hverdag indeholder tilstrækkelig mange fordringer 
og udfordringer til, at de har overskud til at prøve at ændre på betingel-
serne for denne hverdag. Det er nok at søge at leve op til de krav, som 
hverdagslivet allerede indeholder. 

Teater: Lyst og ulyst

Efter fremtidsværkstederne og refleksionsværkstederne (i det der i 
fremtidsværkstedsterminologien hedder ”det permanente værksted”) 
gik projektet to veje: Dels arbejdede vi sammen med pigerne videre på 
at skaffe dem et lokale i lokalområdet, så de kunne starte deres egen klub 
som rammen om forskellige aktiviteter. Samtidig med arbejdet på at finde 
et klublokale besluttede vi sammen med pigerne, at vi ville finde måder, 
hvor de kunne komme til at danse (én af de aktiviteter, de ville bruge 
klublokalet til), så vi ikke behøvede at vente på, at vi fandt et lokale. Vi 
havde bedt dem om at tage musik og båndoptager med, så der var tyrkisk 
pop-musik i pauserne, og det var på værkstederne tydeligt, at pigerne godt 
kunne lide at danse, for så snart vi satte musik på, var der nogle der gik i 
gang med at lave fællesdanse. På det første værksted havde de i utopifasen 
desuden givet langt flest stemmer til professionel danseundervisning, så 



 73

vi tog kontakt til en danselærer og arrangerede et dansearrangement, som 
beskrevet i kapitel to. Udover dansearrangementet besluttede vi sammen 
med pigerne, at arbejde videre med de erfaringer, som var fremkommet 
på fremtids- og refleksionsværkstederne. Vi besluttede at lave en kropslig/
æstetisk bearbejdning af pigernes historier og udsagn ved at samarbejde 
med en professionel dramainstruktør om, at dramatisere pigernes fortæl-
linger som et teaterstykke. Vi var blandt andet ansporet af et professionelt 
teaters arbejde med at dramatisere minoritetspigers hverdagserfaringer 
(Betty Nansen teatret), og pigerne havde selv udtrykt ønske om, at arbejde 
med drama med udgangspunkt i deres personlige fortællinger.

På det første teaterværksted fortalte instruktøren om drama som 
arbejdsform og pigerne udpegede og udvalgte centrale udsagn og fortæl-
linger om deres hverdagsliv, med særlig fokus på fordomme og diskrimi-
nation. På dette værksted var energiniveauet og engagementet højt. På 
det andet teaterværksted arbejdede instruktøren, pigerne og vi selv videre 
med at omsætte deres udsagn om fordomme og forskelsbehandling til et 
stykke drama eller teater. Her led samarbejdet med pigerne det endelige 
knæk, fordi nogle af pigernes modstand mod projektet blev meget tydelig. 
Men snart viste modstanden sig i en kraftigere form, end vi projektledere 
kunne håndtere. Til et senere interview med de yngre piger blev meget af 
modstanden rettet mod instruktøren. En af pigerne siger for eksempel: 
”Det var hende der danskeren, jeg kunne ikke lide hende.(…) Jeg kunne 
bare ikke lide hende. Hun spillede bare dum og sådan noget. (…) Jeg kan 
ikke huske, hvordan hun var, men hun var sådan lidt mærkelig.” 

Det er sandsynligt, at ”kemien” mellem pigerne og danseinstruktøren 
ikke var befordrende for, at teater-delen levede videre. Så vidt vi kan se, 
var der dog også andre ting på spil. Et dramaforløb kan være med til at 
skabe en erfaringsdannelse, der kommer meget tæt på den enkelte person 
(Cramer 2010). I et teaterstykke spiller personen en rolle, der er skrevet 
af andre og om andre, men i et drama-stykke arbejder man i højere grad 
med sig selv og sine egne erfaringer som materiale. Da det var pigernes 
erfaringer med forskelsbehandling og fordomme, vi arbejdede med, er 
det nok uundgåeligt, at dramaarbejdet kom tæt på noget, der både har 
været forbundet med smerte for pigerne (hvilket deres historier viste), 
og som er tabuiseret i den bredere offentlighed, hvor forskelsbehandling 
og fordomme overfor etniske minoriteter generelt nedtones og benægtes. 
Derfor har det (som vist ovenfor) både været forbundet med lettelse og 
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energi for pigerne, at kunne tale om disse ting, men samtidig har det 
sandsynligvis været besværlige emner at arbejde med – og måske særlig 
i en så personlig form som drama-formen. 

Det er også tænkeligt, at hvor danse-formen er meget velkendt for 
pigerne fra deres eget hverdagsliv, så er det ikke sikkert, at de har samme 
fortrolighed med teater-formen, og det kan være at de ikke ser teater som 
”deres” udtryksform. Som en af de ældre piger siger: ”Vi bor i en sådan 
ghetto. Jeg er ikke til teater. Sådan er vi opvokset. Vi kan ikke lide det.” 
Måske er teater en æstetisk udtryksform, som giver mest mening, hvis 
man kender denne form fra sin egen opvækst (måske helst i den danske 
kultiverede middelklasse). Vi støttede bl.a. teater idéen, fordi der i den 
samme kritisk pædagogiske tradition, som fremtidsværkstedet er en del 
af, findes en lang tradition for at arbejde med en teaterform kaldet ”forum-
teater” som læringsform (Boal 1980). Måske burde vi have overvejet, om 
enhver æstetisk form for erfaringsdannelse også er en socialiseret form 
for erfaringsdannelse. Sagt med andre ord kan det være, at det giver mest 
mening at arbejde med drama, hvis man på forhånd er blevet fortrolig 
med teater og drama gennem sin opvækst. Lidt selvkritisk kan man må-
ske formulere det sådan, at vi ikke tog højde for, at vores forestillinger 
om drama kan være frigørende og meningsfuldt kan være forankret i 
vores egne socialt og kulturelt afhængige præferencer, hvorfor det giver 
mening for os, men ikke nødvendigvis for pigerne. Måske giver det ikke 
samme mening for pigerne at arbejde med drama, fordi denne æstetiske 
form ikke er genkendelig eller meningsfuld for dem. Eller omvendt var 
vi måske ikke opmærksomme på faktisk at holde os tilstrækkelig tæt på 
Augusto Boals principper omkring forumteater og gik i stedet i gang 
med at forsøge at lære pigerne basale teaterteknikker. Boals forumteater 
er netop fokuseret på indhold og stramme principper for processen som 
ligger tæt op ad fremtidsværkstedets ’koreografi’, hvilket vi jo har vist, 
passede pigerne fint. Ligegyldigt om der er tale om den ene eller anden 
forklaring, blev resultatet i hvert fald, at det der skulle have været frigø-
rende måske i stedet blev fremmedgørende for deltagerne.
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Kapitel 5

Anbefalinger og perspektiver

I dette afsluttende kapitel, vil vi formulere nogle af de væsentligste erfarin-
ger, vi har gjort gennem projektet. Disse erfaringer håber vi kan inspirere 
andre projekter og initiativer, der vil arbejde med unge ud fra en tilgang 
præget af demokratisk inddragelse og empowerment. Disse erfaringer kan 
naturligvis ikke direkte overføres til andre projekter og initiativer, da de 
er et produkt af vores særlige måde at tænke og arbejde og af de særlige 
betingelser, som projektet har fungeret på, som beskrevet i kapitel 1 og 2. 

 • Vi kan støtte, at man fortsat arbejder ud fra et demokratisk ideal om 
inddragelse og med udgangspunkt i unges erfaringer og resurser.

 • At man arbejder ud fra hvad disse unge oplever som problemer og hvad 
de kan formulere som ønsker, og ikke (som det alt for ofte er tilfældet) 
med udgangspunkt i, at de unge er et problem og med ønsker på deres 
vegne, der er definerede af andre.

 • De unge havde oplevet en masse projekter og institutioner som skole, 
børnehave og klub, men de havde ikke oplevet, at nogen på den måde 
tog dem seriøst før, og at deres perspektiver, oplevelser og ønsker 
kunne være vigtige at høre på.

 • Deres fortællinger om intern kontrol i boligområdet fra voksne og 
ældre søskende og deres oplevelse af fordomme og diskrimination fra 
folk udenfor boligområdet peger for os at se på, at der er et stort behov 
for, at netop denne gruppe af unge får sammenhænge, hvor de selv 
kan formulere sig og formulere kritik, ønsker og handlemuligheder. 

 • Fremtidsværkstedet har vist sig, at være en meget produktiv form, der 
frisætter en masse energi og engagement, og det giver anledning til 
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kollektive læreprocesser hvor man lytter til og lærer af hinanden på 
en måde, som var uvant for disse piger. 

 • På fremtidsværkstedet kan man også tale om ”noget der er sandt”, som 
nogle af pigerne formulerede det – og altså ikke kun om det, som for-
skellige voksne aktører (socialarbejdere, lærere, pædagoger, forældre) 
synes er bekvemt, konstruktivt og lærerigt at diskutere og lytte til.

 • At arbejde med udgangspunkt i fremtidsværkstedet, er altså for os at 
se særligt produktivt, da det dels bliver et rum, hvor energi og motiva-
tion udfolder sig kraftigt, dels kan det blive et stærkt rum for fælles og 
demokratiske artikulerings- og læreprocesser, og dels kan det være et 
rum, hvor hverdagens brok og drømme kan blive til kritik og ønsker 
og bearbejdes til realistiske handlemuligheder.

 • Vi har i høj grad arbejdet uafhængigt af etablerede organer som kom-
munale institutioner og boligselskabets organer. Denne ikke-instituti-
onaliserede tilgang har vist sig både at være en styrke og en svaghed. 
Styrken har ligget i, at vi ikke har være bundet af de dagsordner og 
tankegange, som findes i det kommunale system og i det etablerede 
boligsocial arbejde, der ofte bygger på et mangel- og problemsyn på 
boligområdets unge, og som kan have svært ved, at omstille sig fra at 
prøve at håndtere problematiske unge til at samarbejde med unge der 
faktisk prøver at tage et medansvar for deres eget og deres søskendes 
boligområde og hverdagsliv. 

 • De unge i dette lokalområde er tilsyneladende så vant til at omgås 
kommunal og boligsociale projekter samt forskellige former for po-
lititilstedeværelse, at vi ikke kunne formidle til drengene, at vi kom et 
andet sted fra og med nogle andre dagsordner end disse institutioner. 

 • Det problematiske og svære i den ikke-institutionaliserede tilgang var, 
at det var vanskeligt at skabe håndgribelige forandringer, fx i form 
af en pigeklub eller i form af indflydelse på lokalområdets fysiske 
fremtoning, fordi projektet i en vis forstand var et fremmedlegeme i 
lokalområdet, og ikke en del af det boligsociale arbejde eller de kom-
munale planer. Fra kommunens side havde man således en dagsorden 
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om, at de unge skulle ud af området, hvor vores dagsorden handlede 
om, at forandre deltagernes hverdagsliv inden for boligområdet. 

 • Det ideelle havde måske været, hvis vi kunne have allieret os mere med 
det boligsociale arbejde, med skolen eller med andre lokale instanser. 
En sådan alliance vil skulle bunde i et fælles demokratisk udgangspunk 
i inddragelse af de unge, og ikke bare opdragelse eller ”håndtering” af 
dem. Dette er efter vores erfaring ikke så ligetil, da det boligsociale og 
kommunale arbejde ofte arbejder mere ”ovenfra-og-ned”, og søger at 
påvirke, uddanne og opdrage de unge snarere end at inddrage dem, 
spørge dem og lytte til dem. Der vil derfor skulle etableres en meget 
grundig og givetvis fortløbende dialog med disse institutionaliserede 
aktører for at etablere nogle fælles forståelser og tankegange i stil med 
dem, vi har lagt frem i kapitel 1. 

 • En af grundende til, at vi hurtigt fik en god og tillidsfuld kontakt til 
pigerne var givetvis, at deres mødre formidlede kontakt. Det er værd 
at overveje, hvordan man i øvrigt kan skabe sådanne alliancer til mil-
jøer i lokalområdet. Det vil givetvis være både nyttigt og i forlængelse 
af projektets demokratiske princip om at arbejde ”nedefra”. Det man 
naturligvis må gøre sig klart er, at de unge ikke nødvendigvis vil opfatte 
disse voksne i lokalmiljøet som deres allierede, da de voksne også kan 
opleves som kontrollanter. I tilfældet med de piger vi samarbejdede 
med, var mødrene dog en meget værdifuld indledningsvis alliance. 

 • I et sådant projekt, vil man skulle forberede sig på, at måtte arbejde i 
et dilemma mellem på den ene side at arbejde med udgangspunkt i 
de unges ønsker og motivation og på den anden side af og til at måtte 
fungere som autoriteter, der må stoppe skænderier, og ofte at virke som 
”indpiskere”, der indkalder til møder, foreslår aktiviteter og ”skælder 
ud”, hvis aftaler ikke bliver overholdt. Særligt hvis de unge af forskel-
lige grunde begynder at miste motivationen for, at deltage i projektet 
vil dette dilemma givetvis blive mærkbart, og særligt hvis der knytter 
sig bestemte forventninger om konkrete resultater til projektet, som 
projektmedarbejderne er (eller føler sig) ansvarlige for at leve op til. 
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 • I dette projekt har vi måtte justere vores forventninger til håndgribe-
lige og forankringsbare resultater i boligområdet. Efterhånden som 
projektet skred frem blev det tydeligt, at de produkter og processer, 
som vi kunne gennemføre sammen med de unge ville være af en 
mere uhåndgribelig karakter. Vi fik ikke startet en pigeklub, selvom 
vi sammen med pigerne arbejdede hårdt på det, vi fik ikke påvirket 
omverdenens syn på boligområdet og dets beboere, selvom vi havde 
udarbejdet forskellige strategier og boligområdets fysiske rammer er 
ikke ændret som følge af vores indsats. Dette har været en kilde til fru-
stration for både os og de deltagende piger. Erfaringerne fra projektet 
er ikke, at sådanne håndgribelige resultater ikke kan skabes af sådanne 
projekter, men den erfaring som kan uddrages af projektet er, at det 
er vanskeligt og givetvis kræver flere resurser i form af organisering 
og bemanding, end der har været til stede i dette projekt. Det er også 
muligt, at man i højere grad end vi har gjort må samarbejde med og 
evt. arbejde indenfor etablerede institutionelle rammer, men uden at 
miste udgangspunktet i de unges egen erfaringsdannelse, problemi-
dentifikation, interesser og motivation. 

 • Hvad håndgribelige produkter angår, var både teaterforestilling, dan-
seopvisning og pigeklub inden for rækkevidde. Projektets realiserede 
”produkt” er også de læreprocesser, som både deltagere og projekt-
medarbejdere gennemgik. Der viste sig at være et stort potentiale i 
en tilgang, hvor der tages udgangspunkt i at fremkalde de unges erfa-
ringer, oplevelser og synspunkter, og hvor omdrejningspunktet er de 
unges eget hverdagsliv. På værkstederne var de unges motivation og 
engagement meget høj, og de gav udtryk for, at de ikke havde været 
med til sådanne læreprocesser før. Projekter var for dem noget, som 
andre definerede for dem, ligesom skolen blev opfattet som et sted, 
hvor det er andres dagsordener, der er i forgrunden. Særligt etniske 
minoriteter, der oftere tales om end tales med i det offentlige rum, 
og hvor de oftere tales om som problemer snarere end at det er deres 
oplevede problemer, der søges belyst og håndteret. Et sådan rum for 
erfaringsdeling og -dannelse, som blev skabt på projektets værksteder, 
er desuden konkrete erfaringer med demokrati snarere end det er 
belæring om hvad demokrati er. Erfaringer fra projektet kan derfor 
pege på, at der er et stort potentiale for læring, horisontudvidelse og 
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muligvis udvidelse af handlerum og synliggørelse af handlemuligheder 
i et sådant nede-fra-projekt. Disse læreprocesser er i sig selv vigtige 
og kan, efter vores mening, i sig selv begrunde tilsvarende projekter. 

 • I den forbindelse har det vist sig væsentligt, at et sådant projekt har 
gjort sig tanker om at håndtere den modstand, som det kan møde 
fra deltagerne. I vores projekt var modstanden fra drengene så stor, 
at det ikke lykkedes os at etablere et samarbejde med dem. Vi havde 
derimod et godt samarbejde med en gruppe piger, men dette samar-
bejde ophørte, da der blandt pigerne opstod modstand mod projektet. 
Som diskuteret i kapitel 4 mener vi ikke, at denne modstand skal ses 
som et tegn på, at vores tilgang og aktiviteter var forkerte i forhold til 
pigerne. Som beskrevet var der en meget høj grad af motivation og 
engagement i det meste af forløbet. Overskridende læreprocesser er 
læreprocesser, hvor deltagernes forståelse af sig selv og sin omverden 
forandres. Sådanne processer ser vi som indbygget i empowerment-
tankegangen, og som en forudsætning for, at projektet faktisk skaber 
kvalitativt ny erkendelse og handlemuligheder. Problemet er, at 
sådanne overskridende læreprocesser er krævende og derfor ofte vil 
vække modstand hos deltagerne. At tage mere ansvar for sit liv og se 
sig selv som en person med handlemuligheder, er en nødvendig del af 
empowerment-tankegangen, men samtidig kan den være udfordrende 
for deltagerne. Ligesådan kan brug af æstetiske læringsformer som 
drama bringe svære problemstillinger som fordomme og diskrimi-
nation tæt ind på kroppen af deltagerne og vække ubehag. Kilder til 
modstand blandt projektets deltagere er på den ene side nødvendige, 
hvis projektet skal skabe væsentlige læreprocesser, men fordi projektet 
kun lever så længe deltagerne er engagerede udgør denne modstand 
samtidig en fare for projektets overlevelse. Projekter der arbejder med 
overskridende læreprocesser må derfor være forberedte på at møde 
modstand – en modstand der ikke nødvendigvis er uproduktiv, da 
den kan gøres til genstand for diskussion og ny læring, men som også 
gøre et sådant projekt besværligt. 

Under alle omstændigheder viste et projekt som vores sig at være sårbart 
af de mange forskellige grund vi netop har opregnet. En sårbarhed som 
måske kunne have været reduceret, hvis vi undervejs havde indgået i et 
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tættere samarbejde med nogle af de allerede eksisterende institutioner i 
lokalområdet, således at nogle af de mere håndfaste initiativer som blev 
skabt undervejs i processen faktisk kunne have været forankret – og 
dermed gjort mere permanente. Vi havde undervejs god kontakt og et 
glimrende samarbejde med repræsentanter for det lokale bolig-sociale 
arbejde, så muligheden var principielt til stede for at indgå i mere for-
maliseret samarbejde. Vi havde da også følere ude med hensyn til at 
forfølge mere konkrete muligheder for at ”institutionalisere” nogle af 
vores initiativer med pigerne. Men som eksemplet med pigeklubben 
illustrerer, bliver det hurtigt tydeligt at der meget hurtigt kan blive tale 
om forskellige dagsordener i forhold til hvilke betingelser, principper og 
mål man ønsker at forfølge. 

Det er ikke sikkert vi valgte rigtigt ved at insistere på ikke at under-
lægge projektet mere traditionelle og opdragende hensigter, men om-
vendt er det vores vurdering, at både pigerne og vi igennem de år vores 
fælles projekt havde liv, gjorde os nogle erfaringer og gennemløb nogle 
læreprocesser, som hos deltagerne har sat sig væsentlige spor, uanset den 
manglende synlighed af resultaterne hvad angår institutionel forankring. 
Vi ville givetvis gøre en masse ting anderledes, hvis vi skulle etablere et 
lignende projekt igen, men vi ville samtidig nok forsøge at fastholde de 
grundlæggende principper om at skabe de åbne rum for pigerne og følge 
og støtte dem i deres nysgerrigheder, intentioner og drømme – for det 
var jo samtidig reelt dér livet i projektet hentede sin næring og energi!
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