
Forebyggelse af 
marginalisering

om at arbejde med inklusion af udsatte børn, unge og deres familier ud 
fra et antropologisk, førstepersons perspektiv

Line Lerche Mørck & Cindy Macelly



Kl. 9-12: Formiddagen har fokus på 
marginaliseringens mekanismer
9.15-10: Line introducerer til marginaliseringens mekanismer, og vores 
decentrede tilgang til undersøgelsen af prototypiske cases 
10.15-11: Dialog-oplæg - Line med Cindy: Marginaliseringens mekanismer for 
storebror - fra børnehave til skole
pause
11.15-11.40: Breakout-rooms: Gruppearbejde, hvor i opdeles i 8 grupper, 
hvor i 4 sammen skal bruge begreber og de prototypiske cases til at komme 
til forståelse af marginaliseringens mekanismer som de er på spil i jeres egne 
anonymiserede cases.
10.40-12: Plenum: Hver gruppe fremlægger de mekanismer, der var på spil 
jeres cases, vi diskuterer det sammen. 
12-13: Frokostpause



Kl. 13-16: forebyggelse og overskridelse af marginalisering, med 
muligheder for fællesskabelse af indsatser, der gør en positiv forskel.

13-14: Lines og Cindy oplæg: Fællesskabelse og delvis overskridelse af marginalisering
Vi ser brobygger-filmen, Line og Cindy – udfolder i dialog om muligheder for 
fællesskabelse, der involverer forældre og børn: familiens og storebrors positivlister, 
brobyggerfilmen, Street-Lab.
14.15-14.45: breakout rooms øvelse: diskuter potentielle temaer til positiv-lister på barn 
og/eller familie i jeres cases 
Pause
15-15.20: Plenum: Hver gruppe deler diskussioner og refleksioner af muligheder for delvis 
overskridelse af marginal position i skolens og frikvarteret / fritidens / andre fællesskaber 
og sammenhænge.
15.20-15.50: Cindy introducerer til lillebror (med udgangspunkt i udkast til hans LFL-liste): 
At føle sig velkommen – bygge bro for barnet oven på langvarig skolefravær. vi ser filmen 
med lillebror. 
15.50-16: Evaluering: hvad var godt – hvad kunnet gøres bedre



1. marginalisering – praksis begreber?

Hvordan omtales problemerne (marginale positioner) i jeres praksis?
• Skolevægring
• ADHD
• Udsathed
• Ensomhed
• Mobning
Som del af indsatser?
• Forebyggelse af anbringelse 
• Forebyggelse af kriminalitet og bandeinvolvering
Andre?



Marginaliseringens mekanismer 
- decentreret analyse af prototypiske cases
Poststrukturalisme: Andetgørelse – og de tilhørende 
samfundsmæssige diskurser – producerer eksklusionsprocesser 
(Davies, Kristensen, Khawaja)
Social praksisteori: Marginal deltagelse og interpellationsprocesser 
(Mørck, Nissen) – eksklusion som en rutchebane / forstået over tid 
(Kousholt) – med gradvist mere udelukkelse og begrænset legitim 
adgang til fællesskaber (Lave) og sammenhænge, som barnet finder 
meningsfulde / længes efter at være med i 
Kritisk psykologi: Begrænset indflydelse og andel i rådigheden over 
egne livsbetingelser (Holzkamp), livsinteresser
(Mørck 2006: 28-29)



Dennis siger ud i klassen: ‘jeg vil dø’ (Kristensen & Mørck, 
2016a)

Karen-Lis Kristensen  Ph.d.-forsvar                                                                                 Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Dennis:
– ”Jeg gør dumme ting … jeg larmer, ... i skolen holder de øje med mig hele tiden, så jeg ikke gør dumme ting 
… jeg er hele tiden bange for at gøre dumme ting og for at få skæld ud”

(Dennis i foto-interview 25/4, 2012)

Klassekammerater: 
– ”Dennis har ADHD. Det betyder at han hænger i gardinerne”
– ”Dennis har noget i hjernen der får ham til at opføre sig mærkeligt”
– ”Min mor siger at Dennis ikke kan gøre for hvad han gør!

(1.B  elever 21/3 2012)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dennis deltager i skolen og i 1b fra en marginal position. Hans ønske om at dø kan forstås som hans behov for selvforståelse, for at blive ’genkendt’ som person i fælleskabet.  Som ’rigtig’ person. Som person der har handlegrunde og behov for at bidrage til meningsskabelsen.  Hans muligheder for selvforståelse er begrænsede i modsætningerne mellem at  deltage som:Dennis der er medicnineret til at være anderledes end ’mig’ selv, for som mig selv er jeg forkert. Jeg gør dumme ting.Dennis der får at vide, at  når jeg ikke tager medicins så er jeg ikke er mig selv. At sygdommen gør mig anderledes end mig selv. Som mig med mine handlegrunde og intentioner.  Dennis deltager – medicineret mod sin vilje – marginaliseret i modsætningen.Som overvåget er hans muligheder for at gøre forskellig, bringe nye betydninger ind i fællesskabet og opnå anerkendelse begrænsede. I 1b er kulturen: Dennis har ADHD. Den kultur ændres en smule, da Dennis i klassen siger, at han vil dø.  



Karen-Lis Kristensen  Ph.d.-forsvar                                                                                 Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Uddrag af fotointerview:

KL: – Den medicin som du skal tage Dennis, hvad er det for?
D: – Det er fordi jeg har ADHD. Altså jeg kunne ikke mærke det, det var ikke mig der fandt ud af 
det … det var en der skulle kigge på mig. Jeg skulle sidde og lave lektier og så kiggede han på 
mig. . Jeg tror det var måden jeg opførte mig på … Jeg ved det ikke. Men de kunne se at jeg 
havde ADHD.

KL: – Hvordan opførte du dig da?
D: – Det kan jeg ikke huske … Jeg lavede bare lektier.
KL: – Hvad er ADHD?
D: – Det ved jeg ikke.
KL: – Nå, men så sagde de, at du skulle tage medicin.
D: – Ja, for at opføre mig anderledes.
KL: – Hvad så når du er hos din far og du ikke tager medicinen?
D: – Så er det ikke min fejl hvis jeg gør dumme ting.
…
– I skolen siger lærerne til mig, at jeg skal tage pillen. For der skal jeg opføre mig anderledes.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Uddraget fra samtalen med Dennis viser de samme modsætningsfulde mulighedsbetingelser og hvordan hans selvforståelse og handleevne i deltagelsen i 1b bliver et ’defensivt projekt’ hvor han er afskåret fra fælles kontrol over livsomstændighederne, kastet tilbage til sig selv og sit eget projekt med at opføre sig……….godt nok til at blive anerkendt som normal her og nu.Det var efter dette interview at Dennis nægtede at tage sin medicin.    .   



Dialog-oplæg - Line med Cindy: 
Marginaliseringens mekanismer hos storebror:
1. Spørg til kritiske moments/situationer i og på tværs af 
sammenhænge – børnehave og skole, der havde betydning for 
storebrors bevægelse (slope of exclusion) ud af skolen?
Diskussion: I skal her anvende begreber fra artiklerne til at forstå 
marginaliseringen mekanismer
2. Hvad kunne børnehaven, skolen og/eller PRR kunnet gøre 
anderledes for at forebygge marginalisering for storebror?



Kl. 13. Overskridelse af marginalisering og 
fællesskabelse
Overskridende læring og interpellation i fællesskaber (Mørck 2006, 
Kristensen & Mørck 2016) sætter fokus på det partielle / delvise i 
overskridelsen af marginalisering. Komme til forståelse med 
overskridelsen som proces og kompleks: en zig-zag-agtig proces, hvor 
de problemer, der overskrides, kan skifte form og indhold undervejs, og 
det er sjældent, de endegyldigt overskrides (Mørck, 2006). 
Inklusion gennem (konfliktuelt) samarbejde omkring et ‘fælles tredje’ –
at blive til brobygger og medskaber af en fællesskabende praksis 
(Mørck & Celosse-Andersen 2016, Mørck & Østergaard, 2018, Mørck & 
Baunbjerg, in prepp)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
At komme til forståelse med førstepersonsperspektiver: sammen med de berørte udforske de livsbetingelser og arrangementers betydning decentreret i og på tværs af kontekster Overskridende læring sætter fokus på det delvise i overskridelsen af marginalisering, fordi der er tale om processuel og kompleks overskridelse: en zig-zag-agtig proces, hvor de problemer, der overskrides, kan skifte form og indhold undervejs, og det er sjældent, de endegyldigt overskrides (Mørck, 2006). Hvordan kan man arbejde med at fremme mening og fællesskabende praksis i skolen? Hvordan kan man undgå at de interventioner der indsættes er med til at stigmatisere og udstille de involverede, og dermed fastholder dem i en marginal position? Hvordan kan man i stedet tage udgangspunkt i og anerkende ’det fælles tredje’, som deltagerne er engageret i, så de kan blive mere af det.



Forebyggelse og inklusion, delvis overskridelse af 
marginale positioner (Mørck 2009)

At komme til forståelse med førstepersonsperspektiver: sammen med 
de berørte udforske de livsbetingelser og arrangementers betydning 
decentreret (Lave, Dreier) i og på tværs af kontekster og fællesskaber: 
• Hvordan kan man arbejde med at fremme mening og fællesskabende 

praksis i skolen? Også ved at tænke udover skolen 
• Hvordan kan man undgå at de interventioner, der indsættes er med til 

at stigmatisere og udstille de involverede, og dermed fastholder dem i 
en marginal position? 

• Hvordan kan man tage udgangspunkt i og anerkende ’det fælles 
tredje’, som deltagerne er engageret i, så de/vi kan blive mere af det?



Åben inkluderende fællesskabskultur i og på
tværs af skolen og andre sammenhænge?
• Rundbold, frikvarters-jam som prototypiske eksempler (Kristensen & Mørck 

2016), interpellation til ansvarsfulde grænsepositioner – computer-
ekspertice (Gustafsson & Mørck 2013)

• Difference / differenciation: ‘kategorial forskel, hvor den anden er diskret
adskilt fra selv’/ ‘et kontinuum hvor intensiteter inviterer til at blive
forskellig fra sig selv’

• Striate space/smooth space: ‘furet rum, hvor strukturerne binariserer
mulighedsbetingelserne så de gensidigt ekskluderer hinanden’/ ‘blødt rum 
hvor strukturerne er bevægelige’ (Deleuze, I: Davies, 2009, Kristensen & Mørck 
2011)

Hvordan skabes differentiated equality på tværs af sammenhænge (Lave, Mørck, Kousholt, 
Franca, Gomes)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
For at kunne forklare og analysere ….hvilke fællesskaber der er inkluderene…..altså konkretisere……for lærerne …Fx: fortællingen om vikar…..tegn på tavlen…..sætte I båsGitteret….enten eller…….rigtig forkert……sprog1b: bekendelsesproaksisTil et mere åbent inkluderen fællesskab …et fællesskab hvor det er muligt at gøre forskelligt fra det som før har været forstået som’Dorte’….hende der kan kontrollere børnene og som kender metoder til metakognitiopn….og alligevl blive anerkendt….genkendt som medlem I vores fællesskab…..et fælleskab hvor man ikke bliver fastholdt I kategorier…..der stilles op som modsætninger……et blødt fællesskab………Et fællesskab som sandkorn…..



Delvis overskridelse af marginalisering

• Understøtte fællesskaber hvor deltagerne har mulighed for at blive 
kendt og genkendt, 

• hvor kommen til forståelse med hinanden om hvert vores ståsted er muligt, 
• hvor bliven mere af nogen og noget er muligt, 
• hvor overskridelse af marginalisering bliver mulig

• Anerkendende fællesskaber: anerkendelse i betydningen: 
objektivering af den anden som subjekt, som en af os (Nissen, 2012).

• Fællesskabelse, der er radikalt intolerante overfor personaliserende 
synsmåde og forveksling mellem årsag og virkning



Film: ’Fra skolemistrivsel til engageret 
brobygger’
• Hvordan vi kan bruge begreberne til at forstå det, der er på spil i 

filmen?
• Diskuter forholdene, forskelle og ligheder i kulturer / sociale 

strukturer som ‘striate / smoth room’ i og på tværs af skolekultur og 
Street-Lab, og løbehjuls-kulturen?

• Diskuter hvordan fællesskabelse i Street-Lab er med til at udvide 
handleevne – for Cindy, storebror, og potentielt andre? Hvad skal der 
til for at det også bliver muligt i skole-sammenhænge?



Samarbejdet omkring Livsførelseslisten som 
fællesskabelse, der delvist overskrider 
marginalisering og giver mening
• Hvordan Line og Cindy i samarbejde videreudvikler livsførelseslisten

(Mørck & Celosse-Andersen, 2016, Mørck & Østergaard, 2018), ‘de 
kollektive’/vi’er i projekt Brobygning og fællesskabende praksis. 

• Vi fortæller om, hvordan vi samarbejder og videreudvikler 
Livsførelseslisten – med særligt fokus på fællesskabelse af film, mere 
fokus på vi’er / ’kollektiv subjektivitet’ med udgangspunkt i konkrete 
eksempler fra vores igangværende arbejde med en familie- og børne-
Livsførelsesliste.

word-dokument: hvordan vi (sam)arbejder omkring LFL



pause



Kl. 14.15-14.45: breakout rooms øvelse 

I grupper af 4: Med afsæt i teori, begreber og metoder til at komme til 
forståelse og muligheder for delvis overskridelse – analyseres 
handlemuligheder i hver jeres medbragte cases: prøv at formulere dem med 
udgangspunkt i børnenes (og deres familiers) førstepersonsperspektiver. 
Diskuter: Hvis I skulle formulere nogle stikord/temaer til positiv-liste –
hvad ville være temaerne / de situationer i kunne tage udgangspunkt i?
• 15 min pause
15.00-15.20: Plenum: Hver gruppe deler diskussioner og refleksioner af 
muligheder for delvis overskridelse i skolens og frikvarteret / fritidens / 
andre fællesskaber og sammenhænge.



15.20: Video, som Cindy har lavet til lillebrors 
klassekammerater
• Spørgsmål til Cindy
• Vi diskuterer dilemmaer og handlemuligheder i arbejdet med at skabe 

muligheder for lillebror kommer godt tilbage i skolen, herunder 
familiens erfaringer med samarbejde og udfordringer med PPR. 

Plenum: Diskuter jeres erfaringer med, hvordan man kan hjælpe børn 
der har været meget væk fra klassen/skolen med fortsat at holde 
kontakten – komme tilbage til klassekammeraterne?
• Diskuterer videoen – hvad er godt ved denne visuelle-video-form? 



15.50-16: Evaluering 

Hvad var godt – hvad kunnet gøres bedre næste gang.

Tak for i dag!
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