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Kære læser

Velkommen til vores første nyhedsbrev i rækken af kommende nyhedsbreve, der informerer om 
vores aktuelle arbejde, vores tanker, begreber og processer i forsknings og metodeudviklings-
projektet: Brobygning og fællesskabende praksis. Vores vidensarbejde handler om, hvordan 
der kan udvikles prototyper på inkluderende fællesskabsinitiativer. Initiativer der forebygger 
marginalisering og overskrider samfundsmæssige tendenser til etnisk og social polarisering. 
Projektets motor udgøres af et praksissamarbejde mellem forskere og Street-Lab med skatings- 
og løbehjulsmiljø for børn og unge og den Sociokulturelle Landsby i Hillerød og Aktive Drenge 
under GadePulsen på det Indre Nørrebro. Aktive Drenge er et socialpædagogisk projekt der 
tilbyder familiestøtte, skolehjælp og fritidstilbud til drenge, der opholder sig meget på gaden.

Forskningsprojektet er forankret på Aarhus Universitet/DPU i campus Emdrup og er finansie-
ret af HumPraxis-Veluxfonden. Projektets forskere er professor Line Lerche Mørck, professor 
Morten Nissen, post Doc. Helle Rabøl Hansen, adjunkt Tina Wilchen Christensen og studenter-
medhjælper Maja Baunbjerg Madsen. 

Derudover er følgende bidragsydere til forskningsprojektet: Ivica Ilic, Wael Adnan Aiche, Heidi 
Sydbæk Frederiksen og Ingeline Krebs, har ligeledes bidraget som konsulenter eller studenter-
medhjælpere og tidligere som specialestuderende på projektet. Læs mere om projektets rammer 
og formål her: projekter.au.dk/brobygning-og-faellesskabende-praksis

I dette første nyhedsbrev bringer vi centrale nedslag fra vores arbejde i 2020.

Venlig hilsen Line Lerche Mørk, forskningsleder

https://projekter.au.dk/brobygning-og-faellesskabende-praksis/


Unge skatere i Street Lab Hillerød

Fællesskab som social intervention  
– dialogseminar

På Hillerødsholmskolen i Hillerød Kommune gennemførte vi den 13. og 14. januar 2020 et dia-
logseminar med fokus på, hvordan der kan arbejdes opsøgende og inkluderende blandt børn og 
unge, der oplever sig sat uden for de accepterede normer eller er i mistrivsel. Det kan være børn 
og unge, der er ekskluderet fra skolegang. Det kan også være børn og unge med diagnoser, sår-
bare unge eller børn og unge indblandet i begyndende kriminalitet. 

Dialogseminarets deltagere var aktører fra feltet i Hillerød og Nørrebro, forskere, forvaltnings-
ansatte og organisationsfolk, og praktikere fra andre kommuner.

Programmet kombinerede fællesskabende aktiviteter, workshops og oplæg. Seminardeltagerne 
afprøvede sammen den meget direkte måde, man udveksler ”gaver” til andre for dermed at 
fællesskabe og netværke, ligesom man gør det på landsbysamlinger i netværket Den Sociokultu-
relle Landsby.  Den Sociokulturelle Landsby i Hillerød er et netværk, hvor mere end 40 sociale 
og kulturelle initiativer, frivillige, kommunale og private virksomheder skaber konkrete sociale 
aktiviteter på tværs. Vi hørte også om Street/Decency bevægelser i og omkring Gadepulsen på 
Nørrebro. Street/Decency er et begreb for forskellige individuelle og kollektive overskridelser 
af modsætninger og kløfter mellem ”gaden” og ”institutionerne”. På dialogseminaret blev der 
ligeledes sat fokus på tematikker som: Når skoler enten er medspiller eller modspiller i sociale 
projekter; Lokale kirker som samarbejdspartnere, trivselsarbejde på nye måder og aktiviteter 
med børn i sorg og mistrivsel. Alle oplæg og debatter talte sig på forskellige måder ind i over-
skriften: Fællesskab som social intervention. Overskriften udtrykker et ståsted, der går igen som 
en grundtanke i de lokale netværk og brobyggende aktiviteter i Hillerød og Nørrebro, nemlig at 
udvikle strategier til at udfordre negative livsvilkår via deltagelse i aktive skabende fællesska-



ber og vi’er. Mange interventioner og reaktioner inden for det sociale felt er traditionelt set ofte 
lagt i en individualiseret struktur, i behandlinger eller sanktioneringer. I dette projekt undersø-
ges det, hvordan interventioner der skaber forandring kan være direkte fællesskabsbaseret i de 
lokale miljøer og engagere borgerne som medskabere i forandringerne. Hør og se mere om vores 
første dialogseminar i denne film. 

At drive projekter under corona

Som alle andre instanser og sociale enheder har vores forsknings- og metodeudviklende prak-
sisser også været ramt af landets coronarestriktioner. Vores Dialogseminar nr. 2 sætter bl.a. 
fokus på, hvordan vi balancerer i det sociale forebyggende arbejde, når der både skal følges 
forvaltningsregler og det levede liv på gaden, i skolen, og i familien. Dialogseminaret er udsat til 
19-20 april 2021, og bliver formentligt online- eller delvist i et onlinebaseret. Hold øje med mere 
info på vores hjemmeside i slutningen af februar 2021. Ligeledes har vi skulle omstille analogt 
følgeskab forskere og lokalprojekter imellem til at være digitaliseret, ligesom såvel Streetlab 
som Aktive Drenge i Gadepulsen har måtte lukke fysisk i lange perioder. Det legendariske Nør-
rebroløbet som er et højdepunkt i Gadepulsens aktiviteter og hvor drengene lærer at organisere 
events måtte aflyses for første gang i 10 år. 

At være fysisk lukket behøves dog ikke betyde, at man er lukket i. Medarbejderne i Hillerød 
og på Nørrebro har holdt kontakten ved lige med deres unge brugere ved jævnlig sms-kontakt, 
telefonsamtaler, en-til-en-møder og onlinesamlinger, og ved at bygge og flytte ramper og net-
værksskabende aktiviteter udenfor. I restriktionernes anden fase har Aktive Drenge dagligt 
holdt corona-skole i Gadepulsens lokaler, dvs. at børn og nogle af Gadepulsen unge er mødt ind, 
og har deltaget i online undervisning på deres respektive skoler, men fra Gadepulsens lokaler. 
På Nørrebro har kontakten til de drengenes familier også være intakt. Forskerne har ligeledes 
omstillet arbejdet og benytter coronatiden til at skrive artikler, lave videoformidling og indsam-
le mere systematisk viden om, hvordan fællesskaber kan udfordre, forandre og vedligeholde 
sammenhængskraften, når kontakten primært foregår digitalt. Det vil I komme til at høre mere 
om på det kommende dialogseminar til april.

Coronaramte deltagere på Nørrebro

Begge projekter har ikke blot været ramt strukturelt under coronakrisen men også menneske-
ligt, da der har været deltagere begge steder, som har været syge af Covid-19. 

Projekt Aktive Drenge på Nørrebro har været særligt hårdt ramt, da de fleste af drengene har 
været testet Covid 19 positive, og det samme har flere af deres familiemedlemmer. Enkelte har 
måtte flytte på patienthotel, så de ikke smittede familiemedlemmer i risikogruppen. Medarbej-
derne i Gadepulsen har fulgt udviklingen tæt og har støttet op omkring drengenes skolegang 
undervejs.

Det viser sig, at situationen for familierne på Nørrebro ikke har været enkeltstående tilfælde 

https://projekter.au.dk/brobygning-og-faellesskabende-praksis/film/
https://konferencer.au.dk/faellesskaber-familier-og-forvaltning/program/
https://konferencer.au.dk/faellesskaber-familier-og-forvaltning/


idet alle miljøer med etniske minoriteter er ekstra udsat under pandemien: Corona rammer 
etniske minoriteter hårdere | Institut for Menneskerettigheder. Det førte, især under den før-
ste nedlukning af Danmark i foråret 2020, til mediedebatter med tendens til at tippe mod en 
etnisk-ekskluderende tone. Indsamlet empiri fra ungdomsforskning under UC-tid: UC-TID (au.
dk) har medtaget kvalitativ data fra følgeskab med Gadepulsen på Nørrebro. Dette krydsende 
vidensarbejde mellem coronaforskere og marginaliseringsforskere er blevet til begrebsarbejdet 
om coronaandethed, som du kan læse mere om i udgivelsen: ”Lyden der forsvandt” (se afsnittet: 
Udgivelser).

Drenge fra Gadepulsen på Nørrebro. Her under forberedelserne til Nørrebroløbet i 2019,  

som Gadepulsen organiserer. Nørrebroløbet i 2020 blev aflyst pga. Covid-19 restriktioner

https://menneskeret.dk/nyheder/corona-rammer-etniske-minoriteter-haardere
https://menneskeret.dk/nyheder/corona-rammer-etniske-minoriteter-haardere
https://projekter.au.dk/uc-tid/
https://projekter.au.dk/uc-tid/


Begreber på vej

Her kan du læse om vores udtryks- og begrebsprogression i forskningsprojektet. Vi bruger 
begreber til at fagliggøre vores fund, så de evt. kan benyttes i andre sammenhænge. Vi be-
væger og kvalificerer vores begreber løbende. Her et et udvalg i work in progress:

Fællesskabende praksisser: aktiviteter der skaber belonging, forandring og vi-identitet.

Prototyper: V afprøver  om og hvordan en casebaseret analyse af StreetDecency kan funge-
re som en model for praksis. I en udveksling med praktikere undersøger vi, hvilke aspekter 
det eventuelt er, som praktikerne kan lade sig inspirere af eller bruge til at udvide deres 
praksis. På hvilke måder begynder praktikere at anvende begreber og aspekter af cases, 
når de diskuterer egen praksis

Livsførelsesliste:  børn, forældre og unges egne beskrivelser af mening og ’det svære’ i hver-
dagen skal bruges til sammen at ændre de livsbetingelser, der skaber stress, og skabe plads 
til mere af ‘det meningsfulde’ i hverdagslivet. I projektet eksperimenterer vi med at få det 
kollektive med i livsførelseslisterne.

Street Decency:  Om individuelle og kollektive overskridende bevægelser mellem instituti-
oner/struktur og ”gaden”. 

Det ikke-kommunale kommunale: Om kommunalt-socialt arbejde der indtager dynamik-
ker, der er aktivistisk, frivilligt eller uortodoks for myndighedsarbejde. 

Coronaandethed: En udsathed, hvor man diskurs-positioneres som subjekter, der påkalder 
sig smittefare aktivt fx: unge og etnisk minoriteter.”

Mobning i projekter

Den form for ekstrem eksklusion, der forstås som mobning er ofte et fænomen, der forbindes 
med mere etablerede strukturer som institutioner, skoler, uddannelsessteder og arbejdsplad-
ser. Men mobning kan også opstå i andre sociale enheder, hvor deltagerne har tilknytning og 
tilhør som fx i projekter, som de er medskabere af og deltager i. I Street-Lab i Hillerød har der 
været en række episoder mellem de unge såvel analogt som digitalt, som ser ud til at tippe 
mod mobbe-mønstre. Lederen af Street-Lab har sammen med forskerne i projektet igangsat et 
forløb, hvor der kigges nærmere på relationer og vilkår for, hvorfor udstødelses og ude-og-inde 
dynamikker opstår mellem deltagerne i et projekt, der netop handler om at være fællesskabende 
og ikke udstødende. De unge i Street-Lab er inviteret ind i processen for at give deres ideer og 
synspunkter til en antimobbende indsats. I foråret 2021 arrangeres der kursusdage for de ca 10 
frivillige som er +15 år, og som kaldes ”kulturbærere” i Street-Lab. På kurset udvikles hands-
on kompetencer indenfor forebyggelse og intervention af og i mobning. Undervejs indsamler 
forskerne mere specifik praksisviden om et felt, der er forholdsvis underbelyst i mobbeforskning 
nemlig ind- og eksklusioner i projekter, der er startet aktivistisk og frivilligt.



Hyldest til projektleder og  
projektkoordinator

I 2020 modtog to profiler i henholdsvis GadePulsen og Street-Lab/Den Sociokulturelle Landsby 
fine priser. Sarah Falster fra GadePulsen modtog en specialpris for sin indsats med udsatte 
børn af unge ved Politikens Pædagogpris. Søren Lerche blev udnævnt som ”Årets Hillerødbor-
ger” for sit engagement i mange forskellige sociale initiativer i byen.

Sarah Falster modtog Politikens specialpris i 2020

Søren Lerche modtog prisen for årets Hillerødborger i 2020



Forskningsformater og metodikker 
med sin tid

Det klassiske forskningsformat er en videnskabelige artikel. Dem kommer vi til at skrive en del 
af med empiri genereret fra samarbejde og følgeskab med de lokale aktiviteter i Hillerød og på 
Nørrebro. Vi har dog fra begyndelsen også udviklet andre forskningsformater for på den vis også 
at være brobygger ud til differentieret miljøer, grupper og generationer. Vi er ved at producere 
flere små film, som vi løbende vil offentliggøre. Vi har med interesse fulgt tilblivelse af fotobøger 
i GadePulsen og indadtil i projektet benytter vi audiolog og her-og-nu etnografiske shortversion 
beskrivelser, som forskerne i projektet udveksler på de sociale medier til brug i analysearbejdet.

Artikler på vej

Er du nysgerrig på at følge de artikler, der udspringer af projektet om brobygning og fællesska-
bende praksisser, så kan du ”klikke” videre her til vores udgivelsesliste. De udgivne artikler kan 
bestilles hos udgiverne eller lånes på biblioteket.

Se oversigt på hjemmesiden her

https://projekter.au.dk/brobygning-og-faellesskabende-praksis/film/
https://projekter.au.dk/brobygning-og-faellesskabende-praksis/publikationer/

