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Abstract
This thesis is a combined thesis in communication and planning studies, which aims to
examine how the dialogical method of Digital Storytelling can empower the voice of
young girls in the urban development of Indre Nørrebro (a rural urban area in Copenhagen).
I examine how the integration of the theories of dialogic communication and empowerment can create more dialogical and involving communication processes in urban
planning and development – with a focus on youth involvement and empowerment.
My approach to the field has been within participatory action research, which entails
the social agents in the field of research being treated as co-producers in a joint process
of knowledge production. In continuation hereof I invited seven young girls from Indre
Nørrebro to participate in a collaborative process of knowledge production carried out
by a five-day Digital Storytelling workshop where the girls were engaged in producing
two short audiovisual digital storytellings about their life on Indre Nørrebro.
During the workshop the girls stated the experience of exclusion and disempowerment
in the decision-making processes regarding the urban development in their neighborhood, which has great impact on their everyday life. On the basis of Martin Buber’s
theory of dialogue and the writings of Laura Black and Louise Phillips, I analyze how
the use of storytelling can promote dialogic moments between the girls and the decision makers. Furthermore, on the basis of John Andersen’s empowerment theory and
Leonie Sandercock’s planning theory, I analyze how digital storytelling can appear as
catalyst for dialog, empowerment and change, and which types of empowerment were
initiated between the girls during the Digital Storytelling workshop.
The thesis concludes on how the use of Digital Storytelling has permitted a more dialogic communication approach between the young girls and the decision makers and
thereby has obtained a horizontal empowerment process whereby the girls have been
deliberated.
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KAPITEL 1 INDLEDNING

Børn og unge – eksperter i eget liv
”Børn og unge er eksperter i deres eget liv, og de skal inddrages i beslutninger, der vedrører dem.” (Børnerådet, 2014).
I de seneste år har der været stort fokus på inddragelse af særligt børn og unge inden for
byplanlægning og andre samfundsrelevante områder. Både på nationalt og kommunalt niveau bliver der forsket i nye metoder til, hvordan børn og unges stemmer fremmes
og inddrages i samfundsudviklingen. Særligt inden for byudvikling og fornyelse er der
udviklet flere forskningsprojekter, som omhandler konkrete inddragelseseksempler,
planlæggerfortællinger og argumentation for, hvorfor børn og unge skal have en
stemme (blandt andet Abitz, 2008; Simonsen et al., 2011; Damvad, 2012; Bladt, 2013;
Clemen & Henriksen 2014; Børnerådet, 2014). Hos det statslige råd Børnerådet, som
beskæftiger sig med sikring af børn og unges rettigheder, spiller inddragelsen af børn
og unge en afgørende rolle i deres daglige arbejde (W1). Få måneder tilbage afholdte
Børnerådet konferencen Beslutninger i børnehøjde (november 2014) som netop omhandlede inddragelse af børn og unge i de danske kommuner (W2). Formålet med konferencen var at få sat børn og unges stemmer på dagsorden på lokalt niveau med ønsket
om, at vi alle skal blive bedre til at inddrage børn og unge (Allerslev & Larsen, 2014).
Børn og unge er aktive brugere af deres lokalområdes fysiske omgivelser og spiller derfor en afgørende rolle i fornyelse og udvikling af landets byområderne (Abitz, 2008: 3).
De har stor og vigtigt viden omkring lokalområdes kvaliteter og mangler og kan derfor
siges at være eksperter i deres nærmiljø (ibid.: 8). Ved at inddrage børn og unge i byudvikling opnår de voksne (planlæggerne) et indblik i de unges oplevelse af det sted og
rum, de dagligt færdes i og der gives derved bedre mulighed for at skabe lokalmiljøer,
der passer til de unges behov. På den måde sikres en optimal indretning og benyttelse
af byens rum, for netop dem, der ofte benytter dem (ibid.: 3). Udover, at der ved inddragelsen af børn og unge gives mulighed for at skabe mere optimale og brugerdrevne
byrum, sker der også en udvikling hos de unge, som deltager i inddragelsen. De unge
opbygger kompetencer, såsom samarbejde og demokratisk handlekapacitet, da de
gennem inddragelsesprocessen får en fornemmelse for de demokratiske spilleregler
og forståelse for selve udviklingsprocessen fra ide til handling (Abitz, 2008: 8). Samtidigt skaber inddragelsesprocesserne også større ejerskabsfølelse i lokalområdet, da de
unge selv har været med til at udvikle det (ibid.).
Det kan siges, at inddragelsen af børn og unge er et samfundsrelevant emne, der er
stor opmærksomhed omkring (Allerslev & Larsen, 2014). Inddragelse af børn og unge
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er dog ikke et nyt emne. Allerede tilbage i 1970’erne kom inddragelse af børn og unge
inden for det bypolitisk område på dagsorden. I denne tidsperiode udviklede den amerikanske byplanlægger Kevin Lynch i samarbejde med UNESCO projektet Growing Up in
Cities (Driskell, 2002: 19). Projektet var et internationalt program, der involverede børn
og unge til at evaluere og forbedre deres lokaleområder (ibid.). Projektet kan betragtes
som startskuddet på børn- og ungeinddragelse i byudvikling. Dette førte senere til
blandt andet en praksisorienteret håndbog af David Driskell Creating Better Cities with
Children and Youth (2002), som er en metodisk inspiration til, hvordan man inddrager
børn og unges idéer og refleksioner i planlægningen og dermed gør byen til et bedre
sted for alle.

Udfordringen ved børn- og ungeinddragelse
Det er en udfordring for vores demokrati, at mange unge ikke har lyst til at bruge de
etablerede demokratiske kanaler. Børn og unge vil gerne være med til at bestemme
over deres nærmiljø og hverdag, men det kræver andre metoder, end når voksne skal
inddrages. (Center for borgerdialog, W3).
Inddragelsen af børn og unge kræver udvikling af nye og anderledes metoder, der
appellerer til målgruppen. Eksemplerne på børn- og ungeinddragelse er mange, men
hovedsageligt handler det om at finde metoder, der ikke keder de unge, så de mister
lysten og koncentrationen til at deltage (Abitz, 2008: 56 og Børnerådet, 2014: 6-7). På
Børnerådets konference Beslutninger i børnehøjde (W2) formulerede Hanne Warming,
professor fra Roskilde Universitet, som blandt andet forsker i børn- og ungeinddragelse i det danske samfund, at det er vigtigt at vende spørgsmålet omkring børn- og
ungeinddragelse. Så der ikke fokuseres på, hvorfor de skal inddrages, men på, hvordan
vi inddrager dem, så det bliver interessant for dem at deltage (Bilag 7). Specialets indgangsvinkel er netop inspireret af Warmings tilgang til børn- og ungeinddragelse. Jeg
har i den forbindelse foretaget et empirisk studie med en gruppe unge piger fra Indre
Nørrebro, hvor jeg undersøgte, hvordan den dialogiske metode Digital Storytelling kan
anvendes som et planlægningsværktøj til inddragelse af pigerne i byudviklingen på
Indre Nørrebro.
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Problemformulering
I indeværende speciale vil jeg undersøge:

Hvordan kan den dialogiske metode Digitale Storytelling anvendes som
planlægningsværktøj til at fremme unge pigers empowerment i
byudviklingen på Indre Nørrebro?

Arbejdsspørgsmål
1.
2.
3.
4.

Hvilken problematikker italesættes der igennem samproduceringen af ny
viden omkring Indre Nørrebro under workshopforløbet med de unge piger?
Fordrer pigernes digitale historiefortællinger dialogiske momenter (jeg-durelationer)?
I hvilke forstand skabes der empowermentprocesser hos pigerne gennem
Digital Storytelling workshopforløbet?
I hvilken forstand kan Digital Storytelling som dialogisk metode fungere som
katalysator for empowerment og forandring?
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Integreret speciale
Dette er et integreret speciale, hvilket betyder, at specialet skrives i en fagkombination.
I mit tilfælde er fagkombinationen Kommunikation og Plan, By og Proces. Faget Plan, By
og Proces er en sociologisk, samfundsvidenskabeligt og tværfaglig uddannelse med
fokus på urbanitet. Uddannelsen fokuserer på, at uddanne byplanlæggere til den moderne byudvikling. Den moderne byudvikling repræsenter social inklusion, demokratisk
bæredygtighed, kulturel mangfoldighed, dialog og borgerinddragelse. Jeg mener, at
min kommende profil som moderne planlægger opkvalificeres ved at blive kombineret med kommunikationsfaget. For at kunne imødekomme de krav, der stilles til den
moderne byplanlægger, finder jeg det essentielt at have et bredt teoretisk og metodisk
kendskab til kommunikation. Når der skal arbejdes med moderne byudvikling er der
et stort fokus på borgerinddragende processer, hvor selve kommunikationen mellem
byens mange aktører er essentiel. Mit ønske med specialet er at påvise, hvordan de to
fakulteter går ind og komplementerer hinanden og derved kan bidrage til mere dialogiske og inddragende byudviklingsprocesser.
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Indre Nørrebro – et byområde i udvikling
Kvarterets fremtid er børn og unge, og de skal inddrages i udviklingen og lære at deltage og
tage ansvar for deres kvarter og deres egen udvikling. (Kvarterplan, 2014: 3).
Indre Nørrebro er et interessant byområdet, da området de kommende år skal
gennemgå en større byudvikling. Byområdet er udnævnt som et af Københavns seks
udsatte byområder på baggrund af de fysiske og sociale udfordringer området står
overfor (ibid.: 86). Indre Nørrebro er et mangfoldigt byområde, som rummer et bredt
spektrum af forskelligheder. Bydelen har en meget ung beboergruppe med en stor
andel børn og unge og er den bydel med flest børn pr.m2 i København (ibid.: 53). Byens
børn og unge udgør en stor del af byrummet og det er derfor en vigtig målgruppe at
have med i områdets udvikling.
For at sikre, at der skabes positiv udvikling i byområdet har Københavns Kommune nedsat to speciel indsatser; den boligsociale helhedsplan Det Gode Naboskab og Områdefornyelsen for Indre Nørrebro (W4). Indsatserne er bindeleddet mellem kommunen og
borgerne, og det er deres opgave at gå i dialog med områdets mange aktører, samt at
inddrage dem i den fremtidige udvikling af lokalområdet.
Min interesse for at arbejde med unge stemmer på lige netop Indre Nørrebro blev
vækket under et tilfældigt møde med projektchefen Mette Prag og projektlederen
Sofie Andersen fra Områdefornyelsen for Indre Nørrebro. Jeg fortalte dem mine tidlige
speciale tanker, samt min interesse for metoden Digital Storytelling, udsatte byområder og inddragelse af unge. De fandt mine interesser og tanker spændende og de
gav udtryk for, at de (Områdefornyelsen) var interesserede i at indgå et samarbejde.
Vi mødtes efterfølgende til et uformelt møde, hvor vi snakkede omkring Indre Nørrebro som byområde, områdets problematikker og udfordringer, mit speciales formål,
udførelse, målgruppe mm. Vi blev enige om, at de unge, særligt unge piger, kunne være
en spændende målgruppe at tage fat på, da de ofte kan være svære at få inddraget
i byudviklingen. Områdefornyelsen har et generelt ønske om at få byområdets unge
inddraget i den fremtidige planlægning, samt at få indsigt i de unges tilhørsforhold og
perspektiver på Indre Nørrebro (Kvarterplan, 2014: 3).
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De unge piger fra Indre Nørrebro som case
Videnskabsteoretisk tager mit speciale afsæt i aktionsforskningen og jeg fandt det i
den forbindelse vigtigt selv at gå ud i felten og skabe en relation til byens unge. I min
undersøgelse af felten og opbygning af relationer kom jeg i kontakt med Christian
Roikjer lederen af ungdomsklubben Kvisten på Indre Nørrebro. Jeg blev efterfølgende
sat i kontakt med en gruppe unge piger fra klubbens pigeklub, som indvilligede i et
samarbejde.
Pigerne, som er omdrejningspunktet for specialet, er syv piger med anden etnisk baggrund i alderen 14-17 år. Alle pigerne er fra Blågårdskvarteret på Indre Nørrebro og
kan alle karakteriseres som unge piger i udsatte livssituationer (Bilag 1e). De er flittige
brugere af deres lokalområde og har derfor en masse vigtig viden i forhold til den fremtidige udvikling af Indre Nørrebro.
Mit samarbejde med pigerne foregik over fem dage i november og december 2014 i
deres pigeklub på Kvisten, hvor jeg facilitererede et workshopforløb. Emnet for workshopforløbet var pigernes fortællinger og perspektiver på livet på Indre Nørrebro
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Digital Storytelling som ramme for dialog
I begrebet inddragelse ligger der implicit en formodning om dialog. En formodning
om, at man gennem dialog og inddragelse af byens forskellige aktører kan skabe ny
viden og udvikle byen til det fælles bedste (Elling, 2014: 3). Igennem dialog sker der
en åbning af borgernes fortællinger om byen, som bidrager til en bedre forståelse af
byens rum. Sproget og betydningsdannelsen bliver centrale gennem dialogen og fører
til ny viden, som er vigtig for den fremtidige udvikling af byen (ibid.). Mit ønske med
workshopforløbet var at få skabt en arena for dialog, hvor de unge piger kunne komme
med deres fortælling og perspektiver på Indre Nørrebro. I workshopforløbet anvendte
jeg den dialogiske metode Digital Storytelling som ramme for dialog, inddragelse
og empowerment af de unge pigers stemmer i byudviklingen. Digital Storytelling er
kort fortalt en workshopbaserede metode, hvor deltagerne gennem dialog og historiefortælling udvikler og producerer små kort personlige digitale historiefortællinger1
(uddybes senere i specialet jf. kapitel 3: 20).

1 Begrebsforklaring: når Digital Storytelling nævnes refereres der direkte til metoden.
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Motivation
Min indledende motivation for at skrive dette specialet udspringer af en overordnet
interesse:
•

At afprøve den dialogiske metoden Digital Storytelling, som et
planlægningsværktøj til inddragelse af unge

Min interesse for metoden Digital Storytelling skete i forbindelse med at jeg med mit
studiejob i planafdelingen i Brøndby Kommune deltog i en Digital Storytelling workshop. Gennem workshopforløbet blev jeg bekendte med metoden og udviklede min
egen personlige digitale historiefortælling. Formålet med at deltage i workshoppen
var, at jeg og mine kollegaer skulle integrere metode som en evt. ny måde at inddrage
Brøndbys borgere i den kommunale planlægning. Brøndby Kommune har i forbindelse
med anlægning af det nationale koncept Kløverstier (W5), anvendt Digital Storytelling
metoden til at inddrage byens borgerne i udvikling af stierne. Borgernes digitale historiefortællinger omkring deres bydel blev en inkorporeret del af stierne, som kan opleves
rundt omkring på Kløverstier via. QR koder.
Efter at have deltaget i workshoppen blev jeg utroligt inspireret af metoden, da jeg blev
vidne til, hvilket stærkt værktøj Digital Storytelling er. Det er min oplevelse, at metoden
virkeligt får sat gang i nogle refleksioner vedrørende en selv og ens omgivelser. Det, der
fangede mig ved metoden var, hvordan digitale historiefortællinger åbner op for andre
personers livsverdener. Ved at have set en anden persons digitale historiefortælling
forstår man pludselig personen og hans/hendes historie meget bedre. Det er en invitation til at træde ind i andre personers livsverdner, hvilket sætter en masse refleksioner
og perspektiver i gang. Efter min deltagelse i workshoppen var jeg fast besluttet på,
at jeg ville prøve at arbejde med dette værktøj og se, hvilke muligheder og barrier
det fører med sig. Mange af de digitale historiefortællinger fra Kløverstierne i Brøndby
Strand var produceret af børn og unge fra kvarteret (W6). Jeg blev overrasket over,
hvilke refleksioner de unge fremviste i deres digitale historiefortællinger, samt hvor
gode og rørende mange af dem var. Jeg finder børn og unge som en interessant målgruppe at arbejde med, ikke mindst pga. det store fokus på børn- og ungeinddragelse
i byplanlægning, men også, fordi de kan være en svær målgruppe at få inddraget og
der derfor må tages anderledes og kreative metoder i brug. Jeg er af den overbevisning,
at børn og unge er nogle af de vigtigste aktører at have med i byudviklingen, da de er
aktive brugere af de lokale byrum.
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KAPITEL 2 VIDENSKABSTEORISKE STÅSTED
I følgende kapitel vil jeg præsentere og argumentere for mit valg af videnskabsteoretisk ståsted og dettes perspektiv på mit speciale, da dette danner grundlag for mine
metodiske og teoretisk valg gennem specialet. Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt er aktionsforskning og dennes forskellige aspekter på kvalitativ forskning. Jeg
vil gennemgå og kontekstualisere aktionsforskningens forskerparadigme og tilgang til
kvalitativ forskning. Erkendelserne for aktionsforskere er præget af mange forskellige
samfundsvidenskabelige og filosofiske retninger. Jeg vil dog kun berøre dem, jeg finder
relevante i forhold til dette speciale.
”Aktionsforskning er en videnskabelig forskningstilgang, som tilstræber at skabe viden
gennem forandring af verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem forskere og de
mennesker, som denne forandring inddrager.” (Duus, Husted, Kildedal, Laursen & Tofteng,
2012: 13).
Aktionsforskningen adskiller sig fra andre akademiske retninger ved, at forsker i en
aktionsforskningspraksis deler den videnskabelige erkendelsesproces med de handlende aktører i praksisfeltet. Aktionsforskningens særkende ligger i relationen mellem
aktørerne i praksisfeltet og forsker, idet at der forskes i det levet liv med det levede liv
(Tofteng & Husted, 2012: 359). Ligeledes ønsker jeg i specialet at forske i de unge pigers
levet liv på Indre Nørrebro med de unge piger selv.
I andre akademiske forskningsretninger er relationen mellem forsker og aktørerne i
praksisfeltet underlagt en præmis om, at forsker er det suveræne subjekt og aktørerne
er underordnet forskerens akademiske formål om skabelsen af ny viden. Hos aktionsforskning gøres aktørerne i praksisfeltet til medforskere og den nye viden skabes i samspil (Duus et al., 2012: 23). De unge piger spiller en vigtig og central rolle i specialet, da
det er med udgangspunkt i dem og den samproducerede viden, at jeg vil tilgå analysen.
Der findes forskellige opfattelser af, hvordan forskningsopgaven gribes an, men der
er generel enighed om, at aktionsforskningen har et dobbelt formål: at forandre og at
skabe viden om verden. Dette dobbelte formål skal forstås i samspil, således, at viden
om verden skabes i gennem forsøg på at forandre verden i den retning som deltagerne
ønsker (ibid.: 97). Aktionsforskningen er således ikke alene interesseret i at frembringe
analyser af forskellige samfundsmæssige forhold, men også hvordan der kan skabes
bevægelse i problematiske og ulige samfundsforhold i samspil med feltens aktører.
Gennem forskningsbaserede udviklingstiltag og aktiviteter ønsker aktionsforskningen
at skabe forandringer i det levede liv og de samfundsmæssige strukturer (Tofteng &
Husted, 2012: 359). I dette speciale er det gennem et forskningsbaserede workshop-
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forløb, at jeg ønsker at skabe forandring igennem. Herigennem ønsker jeg at samproducere ny viden omkring Indre Nørrebro sammen med de unge piger og derigennem
forandre pigernes muligheder for at deltage i byudviklingen på Indre Nørrebro.

Aktionsforskningens forskerparadigme
Historisk set gør aktionsforskningen op med det positivistiske forskerparadigme i forhold til de epistemologiske spørgsmål om forsknings adgang og skabelse af viden om
det sociale liv (Tofteng & Husted, 2012: 360). Indenfor det positivistiske forskerparadigme forstås forskeren som en neutral observatør, som observerer felten udefra. Der
opstår således ingen påvirkning eller interaktion forsker og felt i mellem (ibid.:362).
Aktionsforskningen adskiller sig fra det positivistiske forskerparadigme, da der arbejdes
med en langt mere aktiv forskerolle, hvor interaktion og bevægelser i felten ikke anses
som bias, men derimod som udgangspunkt for skabelsen af samfundsmæssig viden
(Tofteng & Husted, 2012: 360). Felten fremstår således ikke uberørt af forskeren, men
påvirkes og udvikles derimod gennem forskerens tilstedeværelse og aktive deltagen.
Ligeså vel som felten og dens aktører, vil påvirke forskeren og den samproducerede
viden (ibid.). Jeg anser således, pigerne og jeg i en samlet kontekst, hvor vi begge
optræder som en del af det rum, hvor udviklingen foregår.
Aktionsforskningen nedbryder forestillingen om, at forskeren alene er videnskabende
og ser adgangen til felten som en subjekt-subjekt-relation, fremfor naturvidenskabens
subjekt-objekt-relation (Tofteng & Husted, 2012: 366). Der åbnes derved op for myndiggørende og demokratiserende processer, da forskningen anses som demokratiske
udviklingsprocesser, der i sig selv er myndiggørende og gør mennesker i bedre stand til
at være medbestemmende i deres eget liv (Tofteng & Husted, 2012: 366). Aktionsforskningens formål er således ”(…) at skabe arenaer, projekter eller platforme, hvor forsker og
lægmand i samspil kan skabe nye bud på fremtidige samfundsudviklinger, bundet til sociale
og subjektive erkendelsesprocesser.” (ibid.: 368).
Igennem min aktionsforskningstilgang til de unge piger og Indre Nørrebro er det min
ambition at igangsætte en myndiggørende og demokratiserende proces, hvor igennem
pigerne gøres i bedre stand til at deltage i byudviklingen på Indre Nørrebro.
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Aktionsforskningens forandringspotential
Som tidligere nævnt har aktionsforskningen et dobbelt formål om at forandre og skabe
viden om verden. Forandringspotentialet kan derfor eksplicit siges at være en del af
målet for aktionsforskning, til trods for de forskellige forståelser af hvordan forandring
opnås. Når forskere og deltagere indgår i en gensidig relation er det med forudsætningen om fælles handling eller aktion og en forestilling om hvorfor det giver mening at
deltage (Tofteng & Husted, 2012: 370). Inden for aktionsforskningen defineres dette
som, at der er et performativt element til stede. Det performative element indebærer, at
vi som mennesker (både som forsker og aktører i felten) engagerer os i forskningsprocesser med den forudsætning at processerne vi indgår i fører til noget på længere sigt.
Det performative element er det, der er med til at gøre at både forsker og feltens aktører
engagerer sig i forskningsprocessen (ibid.: 371). Med andre ord kan det formuleres, at
det er forandringspotentialet der driver engagementet.
Man skal som forskeren ikke skal lægge skjul på sit performative element, da der ellers
er risiko for at forskningen konstrueres uden formål og at der blot forskes for forskningens skyld (Tofteng & Husted, 2012: 371). Det er samtidigt en måde for aktionsforskeren
at gøre sin egen normativitet aktiv og gennemsigtig gennem forskning (Tofteng &
Husted, 2012: 373). Ved at skabe en fælles praksishorisont (joint venture) lægges der
vægt på en kontinuerlig dialogisk proces parterne imellem (Nielsen, K.A, 2013: 333). Der
lyttes til deltagerne og de gives mulighed for at bringe temaer, udfordringer og ideer,
som de finder relevant og afgørende at have med i skabelsen af ny viden.
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Videnskabsteoretisk delkonklusion
Slutteligt kan det opsummeres, at aktionsforskningen indeholder en grundlæggende
værdi om vedvarende respekt for mennesker og deres viden. Ligeledes forstås forskning ikke som en privilegerede opgave for forskeren alene, men i samspil med de mennesker forskningen vedrører (Tofteng & Husted, 2012: 393). Forsker og deltagere skal
begge bidrage til samspillet og sætte nye perspektiver på forskningen. Ved at indgå i
en dialogisk interrelation med felten udfordres både forskers og deltageres tolkninger
af verden (ibid.). Aktionsforskningen sætter nye perspektiver på de traditionelle forskningsmæssige kvalitetskriterier, hvor det objektive, distancerede og kontrollerende
forskningsparadigme er determinerende. Aktionsforskningen gør op med det traditionelle forskningsparadigme ved at opbygge et forskningsparadigme, der lægger vægt
på relevans, dialog og socialforandring (ibid.). Relevans, dialog og social forandring
fordrer aktionsforskningens ønske om at fokusere forskningen omkring de temaer som
feltens aktører selv opfatter som vigtige og afgørende, samt hvordan det kan bidrage til
positiv forandring, lige deltagelsesmuligheder for alle og myndiggørelse af undertrykte
grupper (ibid.: 393-394).
I dette speciale ønsker jeg at arbejde ud fra aktionsforsknings forskningsparadigme
med fokus på relevans, dialog og socialforandring. Jeg ønsker at indgå i en ligeværdig,
gensidig og åben dialog med de unge piger og i samarbejde med dem finde frem
til deres meninger og forståelser omkring byudviklingen på Indre Nørrebro. Specialet
udføres med en ambition om at igangsætte en myndiggørende og demokratiserede
proces hos de unge piger, således, at de empoweres til at være medbestemmende i
deres eget liv og blive bevidste om deres mulighed for indflydelse i byudviklingen på
Indre Nørrebro. Min metodiske og teoretiske tilgang til opnåelsen af dette vil blive
uddybet i de følgende kapitler.
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KAPITEL 3 METODEVALG OG DESIGN
I dette kapitel giver jeg et overblik over, hvilke metoder jeg har anvendt til indsamling
af min empiri, samt gennemgang af de vigtigste metodiske og videnskabsteoretiske
overvejelser i forbindelse med specialets forskellige dele.
I specialet er det min hensigt at undersøge; hvordan kan den dialogiske metode Digital
Storytelling anvendes som planlægningsværktøj til at fremme unge pigers empowerment
i byudviklingen på Indre Nørrebro?
Med afsæt i aktionsforskningen vælger jeg at undersøge felten ud fra kvalitative
metoder med overordnet udgangspunkt i den dialogiske metode Digital Storytelling
til at kunne besvare specialets problemformulering.

Kvalitative interviews
I min undersøgelse af felten har den kvalitative undersøgelsesmetode været at
foretrække, eftersom jeg ønsker er at opnå en dybdegående forståelse af mit genstandsfelt set ud fra de mennesker, som oplever det (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 18).
For at opnå en dybere forståelse af felten valgte, at jeg derfor at udføre tre interviews
med informanter fra lokalmiljøet på Indre Nørrebro. Alle informanter har stort kendskab
og viden omkring området, borgerne og særligt de unge, Pigeklubben og ungdomsklubben Kvisten. Informanternes viden anvendes derfor som ekspertviden i specialet.
Den første informant er Rikke Djørup, som er boligsocial børne-, unge- og familiekoordinator i Det Gode Naboskab på Indre Nørrebro. Rikke har en stor kontaktflade på
Indre Nørrebro og kunne derfor hjælpe mig til at danne et overblik over området, dets
institutioner og derved føre mig videre til andre relevante aktører i lokalområdet. Det
var i interviewet med Rikke, at jeg fik kendskab til ungdomsklubben Kvisten og i den
forbindelse fik kontakt til mine to næste informanter. Interviewet med Rikke anvendes
ikke direkte i specialet, men den nye viden udvundet gennem interviewet lagde byggestenene for mit videre arbejde i felten.
Den anden informant er foromtalte Christian Roikjer, som er den daglige leder af ungdomsklubben Kvisten. Christian har daglig kontakt til de unge på Indre Nørrebro og har
derfor god viden og erfaring med områdets unge (Bilag 1c). Jeg havde en forventning
om, at jeg gennem dette interview ville opnå mere viden om lokalområdet, dets unge,
institutionen Kvisten og de strukturelle forhold institutionen indgår under.
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Den tredje informant er Sarah Falster, som er pædagog på Kvisten på Indre Nørrebro.
Sarah har sammen med en anden kvindelig pædagog været ansvarlig for Pigeklubben
og har været en del af de seneste års pigeindsats på Indre Nørrebro. Udover at lede
Pigeklubben har Sarah også været en del af det opsøgende gadeteam. Sarah har godt
kendskab til de unge piger og har flere års erfaring med at arbejde med udsatte unge
(Bilag 1e). Med dette interview håbede jeg ligeså at få indsigt og viden omkring områdets unge. Særligt de unge piger fra Pigeklubben såsom, hvilke problematikker de står
overfor, men også gode råd til, hvordan jeg bedst muligt fik de unge piger i tale og fik
skabt en god og åben dialog med dem.
For at kunne få mest muligt ud af interviewene valgte jeg at opstille dem ud fra den
semistrukturerede spørgeramme. Dette indebærer, at informanten kan komme med
input og inddrage nye relevante vinkler samtidigt med, at informanten, grundet
spørgerammen, overordnet fastholdes indenfor et bestemt område (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). Jeg opstillede derfor kun enkelte hovedspørgsmål på forhånd for at
holde interviewet indenfor det ønskede tema (Bilag 1a, b og d). Ved at anvende den
semistrukturerede spørgeramme kunne interviewet foregå på informantens præmisser
inden for det ønskede tema. Der kan dog være et problem med det semistrukturerede
interview, da man ikke altid kan styre det i en bestemt retning og det derfor kan tage
nogle drejninger, som ikke er relevante for specialet. Jeg mener dog stadig, at metoden
var ganske brugbar. Interviewene hjalp mig til at få en overordnet indsigt i felten og jeg
kunne begynde at planlægge mit workshopforløb med de unge piger.
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Digital Storytelling metoden
Min metodiske fremgangsmåde tager afsæt i den dialogiske metode Digital Storytelling,
hvor jeg som forsker indgår i dialog med feltens aktører og samproducere ny viden om
felten.
Digital Storytelling metoden er en kollaborativ workshop baserede praksis, der hjælper
mennesker med at producere korte autentiske audiovisuelle film med udgangspunkt
i fortællinger fra deres liv (W7). Fortællingerne produceres og fortælles af fortælleren
selv med fortællerens egen stemme og visuelle materialer fra fortællerens livs, såsom
fotografier, videoklip og lydeffekter. Personlige fortællinger er et værktøj, som kan være
med til at skabe bedre forståelse for et givent område:
”Personal narratives can touch viewers deeply, moving them to reflect on their own
experiences, modify their behavior, treat others with greater compassion, speak out
about injustice, and become involved in civic and political life. Whether online, in social
media or local communities, or at the institutional/policy level, the sharing of stories
has the power to make a real difference.” (Center for Digital Storytelling, W7).
Ved brugen af Digital Storytelling metoden ønsker jeg at se de unge pigers livsverden
gennem deres øjne og fortalt med deres egne stemmer for derved at få bedre forståelse
for og indsigt i, hvad det vil sige at være ung på Indre Nørrebro. Endvidere benyttes
Digital Storytelling til at belyse, hvordan pigernes liv spiller sammen med byrummet
med henblik på at fremme deres empowerment i byudviklingen på Indre Nørrebro.
Metoden blev udviklet af amerikanerne Joe Lambert og Aqsa Atchley i 1993, som efterfølgende åbnede Center for Digital Storytelling i Berkeley, Californien, som siden da
har arbejdet med Digital Storytelling og har facilitereret over 1000 workshops med et
bredt spektrum af forskellige organisationer verden over (Lambert, 2013: 1). Metoden
har herefter spredt sig verden over, hvor forskellige organisationer og forskere arbejder
med metoden (blandt andet Hull & Katz, 2006; Lundby, 2008; Hartley & McWiliam, 2009;
Davis, 2011; Luttrell, Restler & Fontaine, 2012). Der er blandt andet blevet oprettet tre
større Digital Storytelling projekter i England (W8), Australien (W9) og Danmark (W10).
I Danmark har danskerne Nikoline Lohmann og Anne Hvejsel oprettet konsulent virksomheden Digital Storylab, som siden 2007 har facilitereret Digital Storytelling workshops inden for en lang række fagligheder, såsom byplanlægning, borgerinddragelse,
undervisning, integration, udvikling, kultur og historiebevaring mm. (W10).
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Der eksisterer mange projekter, hvor Digital Storytelling er blevet anvendt som værktøj
til børn- og ungeinddragelse (Blandt andet Hull & Katz, 2006; Taub-Pervizpour, 2009;
Podkalicka & Campell, 2010; Luttrell et al., 2012). For eksempel har Digital Storylab i
samarbejde med Områdefornyelsen på Vesterbro og fire 8.klasser fra fire forskellige
skoler på Vesterbro faciliteret et Digital Storytelling workshopforløb. Her blev Digital
Storytelling anvendt som udtryksramme, der skulle give de unge på Vesterbro mulighed
for at berette om, hvad de mente deres bydel kunne, samt hvad de drømte om den
skulle kunne. De unges digitale historiefortællinger skulle derefter vises til beslutningstagerne med den hensigt, at de unges ønsker og drømme skulle indgå i de konkrete forslag til udformningen af Vesterbro. Workshopforløbet var en alternativ måde at
forsøge at inddrage de unge på Vesterbro i udformningen af det nye Vesterbro (Bilag 6).
Lambert udviklede metoden med ønsket om mere social retfærdighed og give marginaliserede grupper en stemme (Lambert, 2013: 25). Det diskuteres blandt teoretikere
og praktikkere, hvorvidt metoden har et demokratiserende potentiale. Fordelen ved
metoden er, at det er en bottom-up aktivitet og en brugerdrevet medie praksis. I den
forstand, at det er aktørerne selv og ikke facilitator eller forsker, der producere de digitale historiefortællinger ”So-called ’ordinary people’ develop the necessary competences to tell their own stories with the new digital tools.” (Lundby, 2008: 4).

Det digitale aspekt af storytelling
Digital Storytelling adskiller sig fra ”normal” tekstbunden eller mundtlig historiefortælling, da digitale historiefortællinger fortælles gennem et multi-modal format,
hvor skreven tekst, stemme, visuelle materialer (billeder, videoklip) og lyd kombineres.
Brugen af de digitale værktøjer gør det muligt for deltagerne at udvikle en personlig
fortællestil og udvælge passende indhold dertil. Hvert af disse modale elementer har
hver sit eget semiotiske udtryk (Kress & Van Leeuwen, 2001), hvilket gør, at det multimodal format, som Digital Storytelling repræsenterer, potentielt kan give langt mere
berigende, detaljeret og symbolske fortællinger end de tekstbundne og mundlige fortalte fortællinger (Alexander, 2011: 68-71; Davis & Weinshenker, 2012: 48).
Ydermere lever vi en digitaliserede verden, hvor meget af vores sociale interaktion og
kommunikation foregår over internettet. Det, at historiefortællingerne er digitale betyder, at de nemt og hurtigt kan kommunikeres ud til et brede publikum og derved kan
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opnå større effekt: ”What difference can a voice make? Local action makes a difference
only locally if it stays in the local context. The promise of digital media is, however, that it
reaches beyond the local community to a world of potential listeners and viewers.” (Bratteteig, 2008: 279-280).

De syv trin i Digital Storytelling
I Digital Storytelling skabes den digital historiefortælling ud fra en proces bestående
af syv trin. De syv trin indeholder de elementer, som hjælper fortællerne til at få produceret deres personlige fortælling på bedst muligvis. De syv trin består af følgende:
“Step 1: Owning your insights
Step 2: Owning your emotions
Step 3: Finding the moment
Step 4: Seeing your story
Step 5: Hearing your story
Step 6: Assembling your story
Step 7: Sharing your story”
(Lambert, 2013: 53-69).
De første to trin handler om, at fortælleren er ekspert i sin egen fortælling og det derfor
er vigtigt, at fortælleren fortæller om sine egen oplevelser og følelser forbundet med
fortællingen (Lambert, 2013: 54-59). I det tredje trin handler det om, at fortælleren skal
finde vendepunktet i sin fortælling. Et skift, der ændrer på fortællingen således at der
skabes en intro, en midte med et vendepunkt og en afslutning. På den måde gøres
fortællingen interessant og dynamisk (ibid.: 59-60). De næste tre trin (fjerde, femte og
sjette) omhandler det digitale aspekt af fortællingen. Her skal fortælleren visualisere
sin fortælling, hvilket kan gøres på mange forskellige måder – både i form af grafik,
tegninger, billeder, video, lydeffekter mm. Personlige materialer er at fortrække, da de
gør fortællingen mere personlig og autentisk. Endvidere er et vigtigt virkemiddel i produceringen af en digital historiefortælling brugen af fortællerens egen stemme (ibid.:
60-65). Inden sidste trin skal alle elementerne samles til en samlet fortælling, hvortil
fortælleren skal anvende et filmredigeringsprogram. Her skal alle trådene samles, så det
bliver en samlet helhed, hvor der kan anvendes forskellige tekniske virkemidler, som
zoom og overgange, således at det passer til det budskab, følelser og udtryk fortælleren
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gerne vil have frem i filmen (den digitale historiefortælling) (Lambert, 2013: 65-68). Det
sidste trin er deling af fortællerens digitale historiefortælling (ibid.:68-69).
En digital historiefortælling er typisk af 2-3minuters varighed, hvilket selvfølgelig kan
variere alt efter den givne kontekst (ibid.: 38).

Story Circle
Kernen af Digital Storytelling processen er det som Lambert kalder story circle, som
er narrative og udtryksfulde opvarmnings øvelser, som anvendes til at åbne op for
deltagernes historiefortællinger. Story circles kan bestå af mange forskellige kreative
øvelser både visuelle og mundtlige (Hartley og McWilliam, 2009: 3). Under story circles
er det selve fortælle-delen og dialog, der er i fokus, og man ønsker gennem øvelserne
at aktivere deltagerne til at deler deres umiddelbare og spontane ideer og historier
(ibid.). Deltagerne får stillet en opgave, hvorigennem de skal fortælle en historie. Deltagerne skal besvare opgaven inden for en bestemt tidshorisont og derefter mødes i
story circle med de andre deltagere og facilitator. Man sætter sig bogstaveligtalt i en
cirkel og fortæller hinanden historier. Story circle kan både foregå som introduktion til
workshopforløbet, hvor deltagerne bliver bedt om at fortælle nogle historier, som ikke
har direkte relevans for deres digitale historiefortælling, men som bare sætter gang i
dialogen og historie-fortællingen (Lambert, 2013: 77-79). Story circle kan også bruges
senere i forløbet, når deltagerne har fundet frem til den historie de gerne vil fortælle
i deres digitale historiefortælling og er begyndt at udvikle et manuskript (ibid.). Story
circle er en effektiv metode til at få deltagere i gang med at skabe deres fortællinger,
idet overgangen fra ide til realisering ikke er nær så lang, når man først har sagt den højt
for nogen. Derudover har story circle en positiv socialt integrerende effekt på gruppen,
da der skabes samhørighed mellem deltagerne, når de deler deres historier med hinanden. Deltagerne oplever hurtigt sympati og genkendelighed i hinandens fortællinger,
og de kan give hinanden feedback til den videre opbygning af fortællingen (ibid.).

Digital Storytelling som kollaborativ forskning
Digital Storytelling ligger sig inden for kollaborativ forskning, som udspringer af aktionsforskningen, eftersom feltens aktører anses som værende medproducenter i produktionen af ny viden. I dette speciales kontekst anses de unge piger som producenter af
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deres egne viden i form af digitale personlige fortællinger som de selv producerer. De
er selv med til at åbne op for deres stemmer og sætte nye perspektiver på deres bydel.

Do It
Yourself
Facilitated
Digital Storytelling
PhotoVoice
Co-Constructed
Artist-Led Media Projects
Constructed in Context
Games, Fan, Films, Sampling
Intermediated
Surfing the Web
Constructive Consumption
Surfing Mass Media

(Lambert, 2013: 39)
Inden for Digital Storytelling har facilitator til opgave at skabe et rum, hvor deltagerne
føler, at der er tillid, tryghed og frihed til at de kan udvikle og fortælle deres egne ideer
og historier uanset indhold. Facilitator skal kun hjælpe og guide deltagerne igennem
processen ved blandt andet at stille dem spørgsmål, som kan være med til at skabe
mere dybde i deres fortællinger (Ibid.: 72-73). Derudover er det også facilitatorens rolle
at introducere dem for de syv trin og sætte rammerne for story circlen (ibid.: 75). Det
er deltagerne selv, der producerer deres digitale historiefortællinger, hvilket giver dem
større ejerskab over deres fortælling, og i denne sammenhæng skabes der i højere grad
en autentisk fortælling (ibid.: 37-38). Det er med en Do It Yourself og bottom up filosofi,
at de digitale historiefortællinger udvikles (ibid: 42). Facilitator skal være nærværende,
støttende, positiv, opmærksom og imødekomme deltagernes behov og udfordringer.
Det er facilitators ansvar, at der bliver sat nogle gode og konstruktive rammer for dialog
og feedback, hvor fortrolighed vægtes højt. Ydermere er det vigtigt, at facilitator får
skabt et trygt fælleskab, hvor alle deltagere høres (ibid.: 72-73). Min rolle som facilitator
under specialet Digital Storytelling workshop vil blive udfoldet i det følgende afsnit.
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Digital Storytelling workshop på Indre
Nørrebro
Metode er altid situationsbetinget og kontekstafhængigt (Frølunde, 2014: 177), hvilket
også ses i de mange forskellige tilgange til udførelse og organisering af Digital Storytelling workshops verden over (Hartley & McWilliam, 2009). Specialets Digital Storytelling
workshopforløb er derfor tilrettelagt og planlagt ud fra den givne situation og kontekst
i felten.
Over et femdags-workshopforløb med syv unge piger fra Blågårdskvarteret på Indre
Nørrebro samproducerede jeg og pigerne ny viden omkring Indre Nørrebro, samt producerede to digitale historiefortællinger om Indre Nørrebro. Workshoppen tog form i
pigernes pigeklub i ungdomsklubben Kvisten fem hverdage i november og december
2014.
Jeg vil i dette afsnit give et overblik over workshopforløbets varighed, opbygning, deltagere, selve den praktisk udførelse, samt redegøre for min rolle under workshopforløbet
og de metodiske valg og fravalg jeg foretog undervejs i processen.

Tidslinje
Den 12 oktober:
Første møde – Rekruttering (Fase 1)
Den 27 oktober:
Andet møde – Pick a Picture øvelse (Fase 2)
Den 2 december: 	Tredje møde – Tegne øvelse, postkort øvelse og manuskript
udvikling
Den 3 december: 	Fjerde møde – Produktion af pigernes digitale historiefortællinger
(Fase 3)
Den 10 december: Femte – Færdiggørelse af pigernes digitale historiefortællinger
Den 16 december: 	Sjette og sidste møde – Fremvisning af pigernes digitale historiefortællinger (Fase 4)

Afholdelses sted: i Pigeklubben på Kvisten
Varighed: Hver workshopdag forløb sig over 1.5-2.5 time alt afhængigt af pigernes koncentrationsevne.
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Deltagere
Deltager antallet under workshopforløbet var svingende gang for gang, men samlet
set var vi ni deltagere fordelt på to facilitatorer og syv unge piger:
Facilitatorer:
Hovedfacilitator: Natasha (mig)
Hjælpefacilitator: Nikoline (fra Digital Storylab)
På workshopforløbets 2.dag fik jeg assistance af Nikoline Lohmann fra Digital Storylab
til at facilitere denne del af workshopforløbet. Nikoline har mange års erfaring med
facilitering af Digital Storytelling workshops og var derfor en god hjælp at have med.
Det var meningen, at Nikoline skulle have været med gennem hele processen, men hun
blev desværre forhindret og deltog derfor kun på workshopforløbets 2.dag.
De unge piger fra Indre Nørrebro:
Miriam 14 år
Aqsa 14 år
Sofia 15 år
Amina 16 år
Fatma 17 år
Mira 17 år
Jasmin 17 år
(af hensyn til pigerne har jeg valgt at give dem anonymiserede navne)

Valg af lokale og målgruppe
Jeg valgte at afholde workshopforløbet på pigernes base Pigeklubben på Kvisten, da
dette er et sted de automatisk kommer i deres fritid og det er vante omgivelser for dem.
Ved at afholde workshopforløbet et sted, hvor de i forvejen har deres daglige gang, gør
det ifølge min overbevisning nemmere at tiltrække dem til at deltage. Mange af piger
betegner deres pigeklub på Kvisten som deres fristed. Det, at afholdelsen af workshopforløbet fandt sted på deres fristed kunne have stor indvirkning på forløbet. Kvisten er
et sted, hvor de kan komme og gå som det passer dem, og det er et sted, hvor der ikke
kræves noget af dem. Her kan de slappe af uden at tænke på skole, lektier og andre
forpligtelser. Den afslappede og frie atmosfære i Pigeklubben havde til tider en forstyrrende indvirkning på workshopforløbet og pigernes koncentration. Pigerne kom og gik
som de ville, de fjollede, larmede, sad på telefonen, blev tiltrukket af andre aktiviteter i
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klubben og opførte sig generelt, som unge gør, når de er i deres fritidsklub. Det havde
selvfølgelig en forstyrrende effekt på workshopforløbet, men til trods for dette kom vi
igennem de processer vi skulle. Det tog dog længere tid end det måske ville have gjort
under mere faste og strukturelle vilkår.
Deltagerne af workshopforløbet var som sagt syv piger i alderen 14-17år, alle med
anden etnisk baggrund. Pigerne kendte hinanden på forhånd og havde derfor en god
gruppedynamik. Deltagernes kendskab til hinanden gør, at der opstår en fælles tryghed
og det bliver nemmere at få gang i dialogen. Deltagerne føler i højere grad tryghed ved
at uddybe deres perspektiver og komme med inputs til hinanden (Halkier, 2010: 125).
Pigerne snakkede meget om vigtigheden af kun at være piger sammen. Det betød
meget for dem, at de kan være dem selv uden tilstedeværelsen af drenge. Det er derfor også min formodning, at en blanding af både piger og drenge kunne have været
forstyrrende for workshopforløbet. Pigerne er i den alder, hvor det modsatte køn er
meget spændende og mange af dialogerne under workshopforløbet gik på byens
lækre drenge. Jeg er af den overbevisning at afholdelsen af workshopforløbet med
udelukkende piger har samproduceret ny viden og narrativer om Indre Nørrebro, som
muligvis ikke ville være blevet belyst, hvis drengene havde deltaget. Det er vigtigt at
understrege, at ved alene at inddrage piger med anden etnisk baggrund i workshopforløbet betyder det, at det er en bestemt diskurs, der præsenteres gennem specialet.

Workshop udenfor institutionel ramme
Workshopforløbet blev afholdt udenfor en institutionel ramme. Det vil sige, at pigernes
deltagelse var på frivillig basis og i deres fritid. Pigerne kunne derfor selv vælge om
de i det hele taget havde lyst til at deltage og de var også selv herre over længden af
deres deltagelse. Hvis pigerne pludselig ændrede mening undervejs gennem workshopforløbet havde de muligheden for at stoppe deres deltagelse. Dette betød, at jeg
fra gang til gang ikke kunne vide mig sikker på deltagerantallet. Pigerne er en meget
flygtig og til tider utilregnelig gruppe, så selvom vi havde aftalt et tidspunkt at mødes,
så gik de første par timer med at få folk samlet. Hvis workshopforløbet havde udmundet
sig under en institutionel ramme som for eksempel del af et undervisningsforløb i en
skole, kan det antages, at der havde været mere sikkerhed og struktur over forløbet.
Derimod har det en interessant betydning, at workshopforløbet foregik udenfor en
institutionel ramme, idet pigernes deltagelse var af deres helt egen frie vilje. Der har
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ikke været nogen institutionel tvang forbundet med deres deltagelse. Pigerne har selv
fundet projektet spændende og følt, at det gav mening for dem at deltage.
Jeg gjorde meget ud af at have en meget fri og ikke autoritær tilgang til pigerne. Jeg gav
udtryk helt fra start af, at der ingen tvang var i projektet, at de kunne vælge at stoppe
deres deltagelse når som helst og at det skulle være fordi de selv gerne ville være med.
Dette gjorde selvfølgelig også, at pigerne kom og gik som de havde lyst. Men jeg føler
dette var en nødvendighed i forhold til at opretholde deres interesse og deltagelse i
projektet.

Min rolle under workshopforløbet
Under workshopforløbet vekslede jeg mellem mange forskellige roller:
•

Facilitator

•
•
•
•

Forsker
Studerende
Deltager
Almindelig ung pige med anden etnisk baggrund, som forstår de unge pigers
livsverdener
En slags veninde

•

Alle rollerne var ikke nogle jeg fra start selv havde påtaget, men nogle af rollerne blev
jeg tildelt af pigerne selv og andre udviklede sig undervejs gennem forløbet. Som facilitator af workshopforløbet var det min opgave at få skabt et anerkendende og åbent
rum, hvor alle stemmer var optrædende på lige fod. I dette rum skulle pigerne føle
tryghed og tillid til frit at fortælle deres fortællinger, oplevelser, meninger mm. Under
introduktionen til workshopforløbet forklarede jeg åbent overfor pigerne, som jeg anså
som medproducenter, at jeg var i færd med at skrive speciale omkring inddragelse af
unge på Indre Nørrebro. De blev sat ind i, hvad formålet med hele forløbet var og hvad
det skulle bruges til.
I et forsøg på at skabe samhørighed og tillid mellem pigerne og jeg, valgte jeg at
indlede workshopforløbet med at vise min egen digitale historiefortælling (udviklet
under et digital storytelling workshopforløb, hvor jeg selv var deltager). Min digitale
historiefortælling omhandler mit liv som tosproget og splittet mellem to kulturer.
Fortællingen giver et godt indblik i mit liv, min kulturelle baggrund og udviser, at jeg
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har forståelse for deres livssituation. Min intention som facilitator og generelt som
medmenneske var at udvise empati, forståelse, anerkendelse og interesse i at lytte til
pigernes perspektiver og fortællinger om deres lokalområde. Min relation til pigerne
udviklede sig gennem workshopforløbet og gik fra at være den ”formelle” facilitator/
studerende til at blive en slags veninde. Samtidigt med, at jeg indgik i en uformel relation med pigerne, som en slags veninde, skulle jeg også være den ”formelle” facilitator,
der skulle sikre, at vi overholdte workshopforløbets tidsplan og fik produceret de digitale historiefortællinger. Derudover var jeg også stadig studerende/forsker, der skulle
observere og analysere den dialogiske proces gennem workshopforløbet.

Workshopforløbets fire faser
I min planlægning af workshopforløbet valgte jeg, at samle de syv trin fra Digital Storytelling metoden til fire faser tilpasset den kontekst workshopforløbet udspillede sig
i, som forlyder:
Fase 1: Rekruttering og opbygning af tillid
Fase 2: Story circle og udvikling af pigernes fortællinger
Fase 3: Produktion af pigernes digitale historiefortællinger
Fase 4: Fremvisning af pigernes digitale historiefortællinger

Fase 1 - Rekruttering og opbygning af tillid
Den indledende fase forud for selve workshopforløbets påbegyndelse var rekrutteringen og opbygningen af relationer til de unge piger på Indre Nørrebro. Det var under et
besøg på Kvisten, at jeg kom i kontakt med tre af de unge piger fra Pigeklubben. Efter
et par timers løs snak med pigerne fik jeg spurgt dem om de kunne tænke sig at være
en del af mit projekt. De synes, at det lød spændende og indvilligede i at deltage. Vi
aftalte at afholde første del af workshoppen torsdag d. 26 november 2014, da pigerne
havde pigeklub denne dag og vi muligvis ville kunne tiltrække flere til at være med. Jeg
føler, at pigerne hurtigt åbnede sig op overfor mig. Hvad der ligger til grund for dette
kan der være flere årsager til. Det kan dog formodes, at mit udenlandske udseende og
etniske baggrund med en far der ikke er dansk, gjorde at pigerne følte, at jeg var en af
dem. De var meget interesseret i min etniske baggrund og spurgt flere gange under
workshopforløbet indtil min danskhed for eksempel om jeg holder jul osv.
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Jeg udvekslede telefonnumre med pigerne, så jeg kunne sende dem en påmindende
sms om vores aftale torsdag d. 26 november. Efterfølgende skrev jeg en sms med
påmindelse om vores aftale og gav udtryk for min glæde over deres deltagelse i projektet. Jeg mærkede hurtigt pigernes accept og at de kunne lide mig. I vores efterfølgende
korrespondancer over sms sendte pigerne glade smileys og hjerte ikoner til mig, samt
gav udtryk for at de også glædede sig til det kommende workshopforløb.
Til min store overraskelse mødte der til første del af workshopforløbet 10 piger op.
Heraf valgte tre dog ikke at deltage yderligere i workshopforløbet. Der var nu syv unge
piger i alderen 14-17år, som gerne ville deltage i workshopforløbet. Jeg formoder, at de
tre piger fra første møde havde fortalt deres veninder fra Pigeklubben om mit projekt
og derved fået de andre piger til også at deltage. Sms beskeder var ikke længere det
optimale kommunikationsmedie at anvende, da vi nu var otte der skulle kommunikere
indbyrdes. Vi valgte derfor, at oprette en Facebook gruppe, hvor vi kunne kommunikere
indbyrdes.

Kontrakt mellem pigerne og jeg
Ud fra min egen erfaring med brug af Digital Storytelling metoden kan ens tilhørsog følelsesmæssige forhold til den personlige historiefortælling udvikle sig over tid.
Gennem udviklingsprocessen af den digitale historiefortællingen kan fortællingen tage
en uventet drejning og blive langt mere personlig end man havde forudset. Jeg fandt
det derfor vigtigt fra start af at få skabt nogle klare retningslinjer for, hvad pigernes digitale historiefortællinger måtte anvendes til. For at få skabt et åbent og sikkert rum, hvor
der var gennemsigtighed omkring anvendelse af det udarbejdede materiale gennem
workshopforløbet, var oprettelsen af en kontrakt med pigerne en god løsning. Ved
oprettelsen af en kontrakt sikres det, at alle er klar over, hvad der skal ske gennem
workshopforløbet, dets formål og at de personlige oplysninger ikke misbruges (Tofteng
& Husted, 2012 (2): 141). Kontrakten kan anvendes til at skabe gennemsigtighed i processen, samt fungere som et beskyttelseselement for deltagerne, idet der sættes nogle
retningslinjer for, hvad det indsamlet materiale må bruges til (ibid.:141-142). Jeg fandt
det dog vigtigt at klarlægge, at forhandlingen omkring den videre brug af de digitale
historier først fandt sted til slut i processen. Pigerne skulle have lov til at vurdere, hvilken
anvendelse og tilgængelighed de ønskede af deres personlige fortællinger ved den
endelige produktion. Ydermere var udformningen af en kontrakt også vigtigt, da alle
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pigerne er under 18 og jeg skulle have deres forældres tilladelse til brugen af materialet
udvundet under workshopforløbet (Bilag 2).

Fase 2 – Story circle og udvikling af pigernes fortællinger
Formålet med workshopforløbet var at få skabt en dialog med pigerne omkring
deres tilhørsforhold og perspektiver til Indre Nørrebro og derved skabe ny viden og
fortællinger om bydelen. For at få igangsat en dialogproces med pigerne, anvendte
jeg en række kreative øvelser.
Jeg havde udvalgt tre kreative øvelser som pigerne skulle igennem. Fælles for alle tre
øvelser var, at de have til formål at sætte gang i pigernes refleksioner omkring deres
lokalområde. På baggrund af de refleksioner, meninger, følelser, historier, forestillinger
osv. som pigerne italesatte gennem vores indledende samtaler skulle pigerne finde
frem til deres kernefortællinger om Indre Nørrebro. Dette skulle senere hen komme til
at danne grundlag for deres digitale historiefortællinger.

Øvelse 1 – Pick a Picture
Den første øvelse fungerede som opvarmningsøvelse og kickstarter for dialogen.
Øvelsen var den visuelle metode foto elicitering, som er en metode hvor fotografi
anvendes som udgangspunkt for dialog. Ved brugen af foto elicitering åbnes der op
for et bestemt emne og der sættes nogle visuelle billeder og forestillinger på, hvad
der forstås ved det givne emne: “Using photos in fieldwork or in an interview situation
to elicit or evoke responses is seemingly easy way to stimulate design ideas, associations,
metaphors, stories, and memories.” (Frølunde, 2014: 167).
Metoden er med til at gøre processen mere visuel, idet fotografier kan være med til at
elicitere personlige associationer, følelser, holdninger og historier til det givne emne.
Der findes forskellige tilgange til foto elicitering. I nogle foto eliciteringsprocesser er
det fotografier produceret af deltagerne selv, som er omdrejningspunktet for processen
(også kaldet Photovoice). I andre tilfælde tages udgangspunkt i nogle på forhånd producerede fotografier (for eksempel Pick a Picture) (ibid.: 167). Grundet tidspres valgte
jeg at anvende det kreative værktøj Pick a Picture, som er en serie af billedekort, der
er udviklet til at igangsætte dialogiske processer. Billedekortene kan både hjælpe til at
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give udtryk for, hvordan man oplever et givent sted, en problemstilling eller lignende,
men også til at forstå andres perspektiver (W11).
Under øvelsen blev pigerne bedt om at udvælge to billeder, som de mente repræsenterede Indre Nørrebro. Herefter skulle de hver især præsentere, hvilket billedekort de
havde udvalgt og deres begrundelse. Billedekortene fungerede som en måde at åbne
op for pigernes syn på Indre Nørrebro og skabe dialog omkring deres forståelser af
bydelen. Som resultat af øvelsen fik vi nedskrevet nogle ord og sætninger som pigerne
brugte i deres beskrivelser af Indre Nørrebro (Bilag 3a).
Dialogen som blev skabt gennem øvelsen gav et godt, men overfladisk overblik over
de unges umiddelbare forståelser af Indre Nørrebro. Dialogen blev meget kort og som
sagt overfladisk, da pigerne havde svært ved at gå ned i den mere dybe fortolkning af
de udvalgte billeder. Jeg prøvede undervejs at få dem til at uddybe og se den eventuelle symbolik i deres udvalgte billedekort. Pigerne havde dog svært ved at reflektere
dybere over deres valg.
Øvelsen fungerede godt til at få informationer omkring Indre Nørrebro og de kvaliteter
og mangler pigerne mener bydelen besidder, men den dybere refleksion var svær at
opnå hos pigerne. Pigernes tilbageholdenhed og manglende refleksion kan skyldes, at
dette var første øvelse og de endnu ikke følte sig helt trygge ved min tilstedeværelse,
samt at de måske ikke helt havde forstået øvelsen til at starte med. Derudover var det
ved at være sent på aften og pigerne havde haft en lang skoledag forinden, hvilket også
kan have haft indflydelse på deres evne til dybere refleksion. Dog dannede dialogen
under øvelsen et godt grundlag for den videre dialogproces omkring Indre Nørrebro
og fungerede godt som opvarmningsøvelse og start på den videre dialog.

Øvelse 2 – Story circle
For at få genoptaget dialogen omkring Indre Nørrebro fra workshopforløbets første
dag og få åbnet yderligere op for pigernes historiefortælling lavede jeg to story circle
øvelser med pigerne. I den første story circle fik pigerne udleveret et postkort hver, som
de skulle skrive til en valgfri person. I postkortet skulle de fortælle om en begivenhed
eller et minde de har fra deres lokalområde. Pigerne havde svært ved denne øvelse
og fik kun skrevet et par enkelte stikord ned. Selvom pigerne kun fik skrevet et par
enkelte stikord ned, fik de reflekteret over nogle begivenheder og minder fra deres
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lokalområde, som var frugtbare for den videre dialog og udvikling af deres digitale
historiefortællinger.
I næste story circle skulle pigerne visualisere mindet eller begivenheden, som de havde
fortalt om i postkortøvelsen. Det var interessant at se, hvor mange detaljer, der blev
tilføjet til deres fortællinger under denne øvelse. Det lod til, at pigerne bedre kunne formulere deres følelser, minder og associationer, da de skulle udtrykke sig visuelt fremfor
skriftligt. Der skete derved også en udvikling i dialogen, grundet de mere detaljerede
fortællinger forbundet med deres visualiseringer.

Fase 3 - Produktion af pigernes digitale historiefortællinger
Efterfølgende for den indledende Pick a Picture øvelse, de to story circles og den
generelle dialogproces omkring Indre Nørrebro i det to forgående faser besluttede
pigerne, at de ville producere to digitale historiefortællinger. Hvoraf den ene skulle
omhandle Blågårdsplads og alle de mange fordomme (Bilag 4a), og den anden skulle
omhandle deres pigeklub på Kvisten og dens store betydning for pigernes liv (Bilag 4b).
Under workshopforløbets fjerde og femte dag fik pigerne producerede deres digitale
historiefortællinger, som blev til to korte film på henholdsvis 02.06 (Blågårdsplads) og
04.42 (Pigeklubben) minutter, som kan ses i de vedlagte elektroniske bilag (Bilag 5a og
b).
Pigerne havde alle en følelsesmæssig tilknytning til begge de digitale historiefortællinger, da de alle bor omkring Blågårdsplads og går i Pigeklubben. Deres
digitale historiefortællinger blev rent teknisk produceret i grupper, men selve dialogprocessen optil produktionerne og evalueringen af de endelige produktioner blev gjort
i fællesskab. Pigerne følte således ejerskab over begge digitale historiefortællinger. Jeg
har i den forbindelse valgt kun, at inddrage den ene af de digitale historiefortællinger,
fortællingen om Pigeklubben, i min videre analyse. Fortællingen om Pigeklubben har
stor indflydelse på pigerne liv på nuværende tidspunkt og har samtidigt stor relevans
for deres fremtidige hverdag på Indre Nørrebro. Fortællingen fremstår som pigernes
kernefortælling om Indre Nørrebro og var determinerende for dialogprocessen med
pigerne. Gennem fortællingen formulerer pigerne en indirekte problematik i byrummet,
samt nogle ulige magtrelationer på Indre Nørrebro, som er interessante at undersøge
nærmere og vil blive behandlet i specialets analyse kapitel.
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Fase 4 – fremvisning af pigernes digitale historiefortællinger
Under workshopforløbets sidste fase skulle pigernes færdige digitale historiefortællinger
fremvises. Pigerne valgte, at de ville fremvise dem til lederen af Kvisten, pædagogerne,
Det Gode Naboskab og Områdefornyelsen for Indre Nørrebro, da de mente, at deres
digitale historiefortællinger var relevante for disse personer. Fremvisningen af de digitale historiefortællinger var ikke en aktivitet, som jeg havde besluttet skulle forekomme,
men en beslutning pigerne og jeg tog i fælleskab undervejs gennem processen. Denne
fase vil blive uddybet og behandlet yderligere i analysen.

Behandling af empiri
Gennem mit arbejde i felten har jeg valgt at lydoptage mine interviews og dele af dialogprocessen med pigerne under workshopforløbet. Dette gjorde jeg med det formål at
bedre kunne være tilstede overfor feltens aktører og koncentrere mig om samtalernes
emner og dynamikker. Samtidigt, med at jeg efterfølgende lettere kunne dokumentere
og analysere den indsamlet empirien (Kvale, 2009: 202).

Transskribering af samtaler og interviews
For bedst muligt at kunne gå i dybden med min analyse af empirien har jeg valgt at
transskribere de to indledende interviews med Christian Roikjer og Sarah Falster, samt
de optaget dele af dialogprocessen med pigerne. Der findes ingen udskrevne regler
om, hvordan en transskribering skal udføres, men transskriberingsstilen traffes derimod
ud fra nogle individuelle valg (Kvale, 2009: 203). I mine transskriberinger har jeg valgt
at transskribere udtalelserne næsten ordret ord efter ord, dog har jeg undladt fyldeord
såsom ”øh”, medmindre de var vigtige for den samlet forståelsen. Derudover har jeg
valgt at omformulere de citater som jeg anvender i specialet analyse til mere forstålig
skriftligsprog, da de ellers vil være forvirrende for den samlede mening. Det skal ikke
forstås således, at jeg har omformuleret hele konstruktionen af deres sætninger, men
kun fjernet fyldeord og gentagelser. Grunden til, at jeg kun har omformuleret disse
udvalgte citater skyldes, at det ville være for tidskrævende at omformulere alle specialets transskriberingerne.
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Metodisk delkonklusion
Jeg har i ovenstående kapitel redegjort for min metodiske tilgang til felten, som består
af tre interviews med relevante aktører fra Indre Nørrebro og et Digital Storytelling
workshopforløb med syv unge piger fra Indre Nørrebro. I forlængelse af mit videnskabsteoretiske afsæt i aktionsforskningen, ønskede jeg at tilgå felten med forudsætningen
om dialog og samarbejde med feltens aktører. Jeg anså derved de unge piger som
medproducenter i produktionen af ny viden om deres lokalområde. I min brug af den
dialogiske og kollaborative metode Digital Storytelling ønskede jeg gennem workshopforløbet med pigerne at samproducere ny viden om deres lokalområde i form af
digitale historiefortællinger. Det var min opgave som facilitator at få skabt et åbent og
trygt rum, hvor pigerne og jeg kan indgå i dialog. I dette rum skulle pigerne føle tryghed
og tillid til frit at fortælle deres fortællinger, oplevelser, meninger mm.
I den videre behandling af empirien lægges der kun vægt på den ene af de digitale
historiefortællinger produceret gennem workshopforløbet.
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KAPITEL 4 TEORI
Idet, dette speciale er et integrerede speciale indenfor Kommunikation og Plan, By
og Proces er det forholdet mellem det dialogiske og det empowermentorienterede,
der er substansen i hele specialet. Jeg ønsker at undersøge, hvordan dialogtraditionen
inden for det kommunikationsfaglige felt kan bidrage til empowermentprocesser hos
den afgrænset gruppe unge piger fra Indre Nørrebro ud fra et planlægningsperspektiv.
Jeg anlægger derfor et solidt teoretisk kapitel, hvor dialogtraditionen, storytelling, den
kommunikative tilgang til byplanlægning og empowerment traditionen udfoldes. I min
problemformulering og videnskabsteoretiske afsæt lægges derop til et empirisk speciale, hvor jeg empirisk søger at afklare min problemstilling ved metodisk at gå ud og
undersøge den empiriske virkelighed sammen med dens aktører (de unge piger). Det
er igennem mit empiriske materiale, at jeg til slut kan gå ind analytisk og undersøge,
hvordan digitale historiefortælling kan fordre dialogiske momenter, hvor og hvornår
de opstår, hvilke former for empowerment de bidrager til og hvordan de digitale historiefortællinger kan fungere som katalysator for empowerment og forandring.
Jeg vil således, i dette kapitel redegøre for specialets teoretiske ramme og argumentere
for, hvorfor jeg mener, at den er relevant.

Dialogisk kommunikation
Dialogisk kommunikation benyttes i mange sammenhænge, og der eksisterer flere
forskellige syn på, hvad dialogisk kommunikation indebærer. I dette speciale forstås
dialog som værende en gensidig proces, hvor deltagerne af dialogen udviser gensidighed igennem tilstedeværelse, autenticitet og bekræftelse af sine dialog partnere
(Philips, 2011: 166).
Det dialogiske begreb indbefatter, at man som forsker anser sine undersøgelsesobjekter som værende deltagende på lige fod og ikke genstand/objekt for undersøgelse.
Ydermere bygger det på forståelsen af kommunikation som et åbent forum med fokus
på dialog, interaktion, vidensdeling og vidensforhandling mellem professionelle kommunikatører såvel som relevante sociale aktører (Phillips, 2011: 152). Igennem dialog
legitimeres og åbnes der op for ellers undertrykte marginaliserede stemmer, som
førhen ikke er blevet anset som legitime ekspertpåstande (ibid.: 152). Der åbnes for
en dialog, hvor alle relevante aktører er ligeværdige deltager og hvor magtforhold for
så vidt muligt ikke er optrædende og der sker en demokratisering af, hvad der anses
som ekspertpåstande. Den dialogiske tilgang til kommunikation gør op med den tra-
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ditionelle tilgang, som en formidlings- eller diffusionsproces, hvor kommunikatørens
hensigt er at formidle og influere en mindre vidende målgruppe til holdnings- og
adfærdsændringer igennem sin ekspertviden (ibid.: 153). Endvidere anerkendes alle
deltageres vidensformer som legitime og betydningsfulde for dialogen, og der skabes
en gensidig læring og samproducering af viden baseret på disse forskellige vidensformer (ibid.: 159).
Inden for dialogisk kommunikation arbejder mange fremtrædende teoretikere med en
normativ tiltro om, at dialog kan bygge bro på tværs af forskelle, både etniske, geografiske og politiske forskelle. Disse forskelle ses som en dynamisk og positiv forandringskraft og skal betragtes som en mulighed for udvikling, snarere end en forhindring.
Således dyrkes og myndiggøres forskelle i dialogiske kommunikationsprocesser.
Utopien inden for dialogisk kommunikation er at skabe et magtfrit dialogrum, hvor alle
deltagere bidrager på lige fod og al hierarki ophører. Magt er dog en konstant optrædende faktor i sociale relationer og praksisser, hvilket gør, at der aldrig kan optræde
et magtfrit rum. I mødet mellem mange forskellige vidensformer vil der altid opstå
spændinger grundet magtforhold, samt modstridende og konkurrerende vidensformer
(Phillips, 2011: 159-160). På trods af der ikke eksisterende magtfrie rum, kan man som
forsker forsøge at minimere de eksisterende magtforhold ved at påtage sig en kritisk og
refleksiv tilgang til, hvordan han/hun kan skabe rammerne og åbne op for et kommunikativt rum, hvor dialog og deltagelse på tværs af vidensformer kan forekomme (ibid.:
194). Det er vigtigt, at magtforholdene ikke ignoreres eller sløres, men at der derimod
i kraft af disse skabes nogle alternative måder at arbejde på tværs af de eksisterende
magtforhold. Derudover er det vigtigt at reflektere over hensigten ved brugen af dialogiske kommunikation, da dialog lige såvel kan optræde som en legitimeringsteknologi
og buzzword ”…der slører hierarkiske kommunikationsformer og dermed legitimerer dem
ved at klæde dem ud som dialog.” (ibid.: 154). Min opgave i felten er at skabe rammerne
og åbne op for en dialogiske arena, hvor samproducering af ny viden omkring på Indre
Nørrebro kan forekomme.

Specialets dialogforståelse
Interessen for dialogisk kommunikation inden for kommunikationsstudier havde sin
fremkomst i 1970’erne og 1980’erne. De vigtigste og mest brugte inspirationskilder til
udviklingen af det dialogiske kommunikationsfelt er dialogfilosofferne Martin Buber
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og Mikhail Bakhtin. Nutidens dialogteorier bygger oftest på Buber og Bakhtins dialogfilosofier, hvor begge anser kommunikation som ”betydningsdannelse, der er multidimensionelt, dynamisk, kontekstafhængigt og helt grundlæggende for menneskelivet
og kulturen.” (Phillips, 2011: 160-161). Fælles for de eksisterende dialogteorier er, at de
tilslutter sig et socialkonstruktionistisk syn på kommunikation, da de ser kommunikation som konstituerende for den sociale virkelighed. De forstår viden og identiteter
(forståelsen af selvet og den anden) konstrueret relationelt inden for kommunikationsprocesser (Phillips, 2011: 162). Forskellen på dialogteorierne ligger dog i, hvor socialkonstruktionistiske de er i deres dialogforståelser. Nogle af dialogteorierne arbejder
ud fra et mere fænomenologisk dialogbegreb, som bygger på Bubers tænkning (for
eksempel Cissna & Anderson, 1998; Pearce & Pearce, 2004), hvor andre arbejder med et
mere poststrukturalistisk dialogbegreb, som bygger på Bakhtins tænkning (for eksempel Baxter, 2006; Frank, 2005). Forskellen på Bubers og Bakhtins dialogbegreb ligger i, at
Buber ser dialog som en særlig, relativ sjælden og flygtig kvalitet ved kommunikation,
mens Bakhtin ser al kommunikation som dialogisk (ibid.: 164 og 172).

Bubers dialogforståelse
I dette speciale, læner jeg mig op ad den måde hvorpå Buber definerer og anvender
begrebet dialog. Buber skelner mellem to forskellige måder mennesker kan relatere til
hinanden på, igennem jeg-det-relationer og jeg-du-relationer. Modparten i jeg-det-relationer opfattes som et objekt, hvorimod som et subjekt i jeg-du-relationer (Phillips,
2011: 165). Ifølge Bubers dialogbegreb forstås dialog som når ”…en person opnår en dyb
erkendelse af anden som en anden og en partner i Jeg-Du-relationer.” (ibid.). For at dialog
kan forekomme, skal man indgå i en jeg-du-relation med sine dialogpartnere, hvor der
ikke forsøges at påtvinge andre ens forståelser, men derimod accepterer og respekterer
forskelligheder (Broome, 2009: 302 i Phillips, 2011).

Dialogiske momenter
Buber forstår dialog som et dialogisk moment, hvor man indgår i en gensidig relation
(jeg-du-relation) og ”møder” og er ”tilstede” overfor den anden:
“There is genuine dialogue – no matter whether spoken or silent – where each of the
participants really has in mind the other or others in their present and particular being
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and turns to them with intension of establishing a living mutual relation between himself and them.”(Buber, 1965: 19 i Phillips, 2011: 165).
For at dialogiske momenter kan forekomme kræves der tilstedeværelse, autencitet,
bekræftelse og gensidighed mellem dialogpartnerne (Buber, 1965: 75 i Phillips, 2011: 31
). I det autentiske møde med den anden indebærer det, at man stiller sig åben overfor
den anden og forestiller sig personens ”sande” jeg:
”(…) ’imagining the real’ means that I imagine to myself what another man is at this
very moment, wishing, feeling, perceiving, thinking, and not as a detached content but
in his very reality, that is, as a living process in this man.” (Buber, 1965: 70 i Phillips,
2011: 165-166 ).
Dette betyder ikke, at man skal opnå enighed med den anden, men blot acceptere og
anerkende den anden person for den han/hun er. Ifølge Buber indtræffer gensidighed
gennem tilstedeværelse, autencitet og bekræftelse, hvilket er grundstenene for at
jeg-du-relationer og dialogiske momenter kan forekomme. Oprettelsen af gensidige
jeg-du-relationer er derfor vigtige at forfølge i mit videre samarbejde med de unge
piger. Mit analytiske fokus vil hermed lægge på fremkomsten af jeg-du-relationer og
dialogiske momenter under workshopforløbet.
Bubers dialogteori er blevet fortolket på mange forskellige måder og bevæger sig
derfor inden for forskellige videnskabsteoretiske retninger. Jeg vil i dette speciale
hovedsagligt trække på kommunikationsforskeren Laura Black (2008), som forstår identitetsforhandlinger i den sociale interaktion som et grundlæggende element i dialog
og rekontekstualiserer derved Bubers tænkning inden for en socialkonstruktionistisk
ramme (Phillips, 2011: 38).

Storytelling og dialogiske processer
Black beskæftiger sig med historiefortælling i dialogiske processer og undersøger,
hvordan de kan være fordrende for dialogiske momenter. I hendes tekst Deliberation,
Storytelling, and Dialogic Moments (2008) argumenterer hun for, at historiefortælling
er bindeled mellem dialog og deliberation, da personlige fortællinger inviterer til dialog. Black mener, at historiefortælling kan fremme dialog, da fortællinger er med til at
skabe fortællerens identitet, men samtidig også hjælper til at forestille og forstå andres
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perspektiver. Personlige fortællinger åbner op for forhandling mellem de forskellige
perspektiver, der eksisterer mellem selvet og anden:
”Identity negotiation allows participants to explore ways in which they are tied to
one another and a larger group, which furthers deliberation by giving participants a
shared identification and sense of belonging to a community. Even when participants
are engaged in disagreement, the identity negotiation that they engage in during dialogue can help build their commitment to the public good by identifying the ways in
which they are connected in addition to recognizing their identity differences.” (Black,
2008: 96).
Historiefortælling kan, til trods for uoverensstemmelser i forhandlingen under dialogen,
have en deliberativ og empowerende effekt hos deltagerne. Derudover mener Black, at
historiefortælling kan have en demokratiserende effekt hos individer, der normalt ikke
anser dem selv for værende politisk aktive eller kyndige. Gennem historiefortælling får
individer mulighed for at snakke omkring et emne som de har forståelse og ekspertise
for og gøres derved til politisk aktive samfundsborgere (Black, 2008: 105). I specialet
ønsker jeg at skabe en empowerende og deliberativ proces hos de unge, hvor de gøres
opmærksomme omkring deres mulighed for indflydelse i byudviklingen på Indre Nørrebro. I myndiggørelse af de unge er det vigtigt at få deres stemmer og perspektiver
frem i byudviklingen. Gennem historiefortælling kan der åbnes op for de unges perspektiver og samproduceres ny viden, hvilket er en vigtig force inden for dialogiske
processer (ibid.: 99).

Gensidig forståelse og accept af andre perspektiver
Ifølge Black giver historiefortælling deltagerne af dialogiske processer bedre mulighed
for at forstå og acceptere hinandens perspektiver (også kaldet perspective-taking), da
historiefortælling giver en mere nuanceret beskrivelse af fortællerens oplevelser og
måder at forstå verden på, end ved brugen af andre kommunikationsformer (Black,
2008: 106). Black forstår historiefortælling som et stærkt kommunikativt værktøj, da
historier kan frembringe værdier og verdensforståelser, der normalt ikke tales om
eksplicit (ibid.: 105). Ved frembringelsen af disse værdier, forståelser og verdenssyn
gives lytteren bedre mulighed for at forstå den andens perspektiver og livsverden. Det
at høre historier fra andre, der har andre værdier og verdensforståelser end en selv, gør
det nemmere for modparten at forstå grundlaget for den andens perspektiver (ibid.).
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Storytelling som invitation til dialogiske momenter
Dialog kan, Ifølge Black, ikke fremtvinges eller faciliteres. Man kan derimod, som facilitator, skabe rammerne for et dialogisk rum, hvor dialogiske momenter kan optræde
(Black, 2008: 110). I specialet ønsker jeg at skabe rammerne for et dialogisk rum med
de unge piger, hvor vi i fællesskab kan producere ny viden om Indre Nørrebro i form
af digitale historiefortællinger. Ambitionen er, at pigernes digitale historiefortællinger
skal fungere som invitation til dialogiske momenter mellem de unge og de overlæggende magtstrukturer.
Det er vigtigt at fremhæve, at selvom det er muligt at fremme nogle gunstige rammer
for dialog, kan det ikke garanteres, at dialog opstår (Black, 2008: 111). Den særlige
åbenhed og gensidighed, der kræves mellem dialogiske partnere for at dialogiske
momenter kan opstår, kan ifølge Black, aldrig garanteres i nogen form for interaktion. I
den forbindelse er det Blacks pointe, at personlige historiefortællinger kan være medvirkende til at fremme den særlige gensidighed og åbenhed for andres perspektiver,
idet at fortællerens verdensforståelse, værdier og holdninger ofte kommer frem og
bliver mere nuancerede gennem historiefortælling (Black, 2008: 99). Dette medvirker,
at fortællerens verdenssyn gør det lettere for lytteren at forstå hans/hendes perspektiv.
I dette speciale ønsker jeg at undersøge, hvordan digital historiefortælling kan inddrage
de unge piger i byudviklingen på Indre Nørrebro. Dermed ønsker jeg at undersøge,
hvordan der produceres ny viden gennem digital historiefortælling, samt hvordan de
digitale historiefortællinger kan åbne op for pigernes perspektiver og derved inviterer
til dialog. Jeg finder således Blacks teoretisering af storytelling som dialogskabende,
relevant for min forståelse og behandling af storytelling i dette speciale.

Kommunikativ planlægning
I forlængelse af dialogisk kommunikation har jeg inden for byplanlægningsfeltet valgt
blandt andet at drage på kommunikativ planlægningsteori, da det dialogiske aspekt
sættes inden i en byplanlægningskontekst gennem det kommunikative planlægningsparadigme. Inden for byplanlægning har der de sidste 20 år været fokus på den kommunikative dimension af planlægning, hvor de centrale værdier indenfor dialogiske
kommunikation er i centrum.
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Opgør med den rationelle planlægning
Den kommunikative planlægningstilgang har været en del af planlægningsdebatten
gennem de sidste 20 år og er et brud med den rationelle, top-down modernistiske planlægning, som har præget den vestlige verden siden efter Anden Verdenskrig (Agger,
2009: 34). I en dansk kontekst kan de helhedsorienterede kvarterløft af socialt belastede
områder i 1990’erne ses som et eksempel på en begyndende kommunikativ tilgang til
planlægningen (Agger, 2009: 31).
I et kommunikativt perspektiv arbejder de rationelle planlæggere ud fra en forældet
opfattelse af samfundet. Inden for kommunikativ planlægning mener man, at politiske
beslutninger i dag påvirkes og træffes af instanser på mange forskellige niveauer i
samfundet og at distinktionen mellem det offentlige og det private i dag er udvisket.
Planlægningen bliver derved i høj grad en forhandlingsproces og inden for den kommunikative tilgang har man rettet fokus på den kommunikative praksis mellem disse
mange aktører på området (Agger, 2009: 34). Dette betyder ligeledes et øget fokus på
sprogets betydning.
Sproget forstås ikke bare som en måde at gengive situationer og begivenheder på,
men fungerer også som et middel, der er med til at forme vores forståelse af verden
og påvirke vores handlinger. Denne opfattelse kaldes indenfor samfundsvidenskaberne den sproglige vending og bredte sig til planlægningsdebatten i 1980’erne (Agger,
2009: 35). Den sproglige vending åbner op for diskussionen af, hvordan planlæggere,
forskere og politikere formidler begrundelsen for at sætte særlige planlægningsmæssige udfordringer på dagsorden. Inden for den rationelle planlægning opererer man ud
fra videnskabelig eller objektiv viden, mens kommunikative planlægnings-teoretikere
argumenterer for, at denne objektivitet er baseret på en subjektiv udvælgelse af data
og problemer. Inden for kommunikativ planlægning forsøger man at skabe nogle brede
rammer for, hvilke emner, der kan diskuteres i en planlægningsmæssig kontekst og
på den måde bryde med den normative udvælgelsesproces, der kendetegner rationel
planlægning (Agger, 2009: 35).
Den ideelle kommunikative proces omfatter, ifølge Annika Agger, en række forskellige
kriterier. Heriblandt lægges vægt på en autentisk, oprigtig dialog mellem deltagerne,
at alle berørte af beslutningen må være involveret i processen, diversitet deltagerne
imellem, samt at beslutninger først træffes, når et betydeligt flertal er enigt og når der
er gjort en ihærdig indsats for at opfylde alle deltageres interesser. Agger understreger,
at disse kriterier kan være svære at opfylde i praksis, da der altid vil være samfundsmæs-
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sige magtuligheder. De kommunikative planlægningsteoretikere benytter derfor kun
kriterierne som en form for normativ målestok (Agger, 2009: 36-37).
I dette speciale er målet for den kommunikative og dialogbaserede planlægningstilgang at få åbnet op for nogle marginaliserede stemmer (de unge piger) og dermed få
produceret ny viden som kan være med til at præge den fremtidige udvikling på Indre
Nørrebro.

Borgerens rolle
Inden for kommunikativ planlægning ønsker man ikke at reducere borgerne til ”brugere” eller ”kunder” af systemet (Agger, 2009: 34). Man ser et stort planlægningsmæssigt potentiale i, at borgerne tager ansvar for og søger indflydelse på deres egen
hverdag (ibid.). Gennem borgerinddragelse nedbrydes barrierer mellem borgerne og
de andre involverede parter og derved skabes en gensidig respekt, der ideelt bevirker,
at aktørerne er mere lydhøre over for hinandens idéer og kritik. Borgerne uddannes så
at sige til at være demokratiske samfundsborgere, der forstår at agere i forhold til det
offentlige system.
Borgerne danner ofte deres rationaler ud fra andre vidensformer end eksperterne og på
den måde er borgerne med til at nuancere planlægningsdebatten. Samtidig er borgerinddragelse også med til at legitimere planlægningen. Muligheden for etablere varige
planlægningsmæssige løsninger gøres lettere, når der skabes konsensus mellem borgerne og de andre aktører (Agger, 2009: 40-42).
I specialet ønsker jeg at undersøge, hvordan de to fagfelter i samspil kan skabe forandring, så de unge pigers stemmer fremmes i byudviklingen på Indre Nørrebro. Pigernes
stemmer skal således empoweres til at sætte nye perspektiver på bydelen, og derved
udgøre et vigtigt mandat i Indre Nørrebros byudvikling.

Storytelling i byplanlægning
Flere teoretikere og planlæggere arbejder indenfor dette borgercentrerede planlægningsparadigme (for eksempel Healey, 1997; Innes & Booher, 2003; Schested, 2003). En af
disse teoretikere er planlæggeren Leonie Sandercock, som gennem planlægningsprocesser arbejder på at skabe bedre og mere kreative planlægningsværktøjer, der giver
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borgerne større mulighed for deltagelse og indflydelse på udviklingen af deres by og
livsrum (Sandercock, 2010: 21). Sandercock har i mange år anvendt historiefortælling
og multimedia såsom film som planlægningsværktøj. Hun anser anvendelsen af multimedia i planlægningsprocesser som ”a mode of inquiry, as a form of meaning making,
as a tool of community engagement and as catalyst for public policy dialogues.” (Sandercock, 2010: 21). I hendes kendte film Finding Our Ways anvender hun for eksempel
filmproduktion som katalysator for dialog i et lokalt samfund. Sandercock er relevant at
inddrage, da hun sætter storytelling og det dialogske ind i en bypolitisk sammenhæng.
Hun anvender den kommunikative dimension i opgør med de magtmæssige strukturer
i urbane kontekster.
Sandercock omtaler ”The Story Turn in Planning” som grundlaget for at et voksende antal
akademikere inden for planlægning, som hende selv, de sidste to årtier har forsket i
forholdet mellem historie og planlægning (ibid.). I hendes tekst Out of the Closet: The
Importance of Stories and Storytelling in Planning Practice argumenterer hun for vigtigheden af brugen af storytelling i planlægning: ”A better understanding of the work
that stories do can make us better planners in at least three ways: by expanding our practical tools, by sharpening our critical judgment and by widening the circle of democratic
discourse” (Sandercock, 2003: 11). Ved anvendelsen af storytelling i planlægning er det
den kommunikative dimension af planlægningspraksissen, der er central og historier
anvendes til at vække skjulte energier og forestillinger. Derved bliver historiefortælling
katalysator for en involverende dialog med lokalbefolkningen (Sandercock, 2010: 22).
Sandercock ser et stort potentiale i anvendelsen af multimedia og historiefortælling i
planlægning:
”(…) the incredibly rich potential, through multimedia, for manifesting an epistemology of multiplicity, for providing multiple forms of voice and thus participation. There
is great potential, too (in the form of persuasive storytelling) for stimulating dialogue,
opening up a public conversation and influencing policy.” (Sandercock, 2010: 22).
Sandercock mener, at brugen af multimedia og historiefortælling som planlægningsværktøjer kan stimulere lokalt engagement og udvikling. Planlæggeren får større
mulighed for at opdage nye urbane realiteter og derved kunne repræsentere byen ud
fra et mere multidimensionelt perspektiv (Sandercock, 2010: 22). Hun fremhæver, at det
er selve dialogen med lokalbefolkningen, der er vigtigt i brugen af historiefortælling
i byplanlægning. Ved at være i dialog og lytte til borgernes hverdagsfortællinger og
historier om deres by, kan opnå en langt bedre forståelse for deres behov og de urbane
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leveforhold i området (Sandercock, 2003: 12). Der kan drages flere paralleller mellem
Sandercock og Blacks storytelling begreber, da de begge ser dialogen og den gensidige
forståelse, som centrale elementer ved storytelling. Forskellen ligger dog i at Sandercock arbejder specifikt med digital storytelling indenfor urban planlægning, hvor Black
arbejder mere bredt med storytelling indenfor kommunikationsprocesser.
Sandercock nævner at storytelling anvendes i flere forskellige sammenhænge inden
for planlægning: ”Planning is performed through story, in a myriad of ways.” (Sandercock,
2003: 12). Det handler både om de ”officielle” fortællinger om et område, som fortælles
af planlæggere, men også om de forandringsskabende fortællinger, hvor områdets
borgere og deres fortællinger til området er i fokus. Det er de sidstnævnte fortællinger,
der er interessant for netop dette speciale, da det er de unge pigers egne fortællinger
om Indre Nørrebro, der har betydning for specialets analysen.

Storytelling som katalysator for forandring
“Stories and storytelling can be powerful agents or aids in the service of change, as
shapers of a new imagination of alternatives (…) This ‘organizing of hope’ is one of
our fundamental tasks as planners, and one of our weapons in that battle is the use
of success stories, and the ability to tell those stories well, meaningfully, in a way that
does indeed inspire others to act” (Sandercock, 2003: 18).
Ovenstående fremhæver væsentlige pointer i, hvad Sandercock definerer som Stories as
Catalyst for Change. Planlæggere har et afgørende mandat i at videreformidle de lokale
fortællinger. En ”god” fortælling kan være afgørende for at budskabet når ud de rigtige
steder. Forskellen på Sandercocks tilgang til arbejdet med fortællinger i planlægningsprocesser og specialets tilgang er, at Sandercock er videreformidleren af borgernes
fortællinger, hvor borgerne i dette speciale selv er skaberen og formidlere af deres
fortællinger. De unge skal selv være bærerne af deres fortællinger, da det er deres personlige fortælling som bedst fortælles af dem. Hvilket vil sige, at jeg rent planstrategisk
bevæger mig mere inden for empowerment tilgangen fremfor en advocacy2 tilgang til
felten og dets aktører.

2 Hvor planlæggeren agerer en slags advokat for borgerne (Davidoff, 1996)
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Empowerment
I løbet af specialet nævner jeg flere gange, at jeg ønsker at igangsætte en empowermentproces hos de unge piger på Indre Nørrebro, men hvad indebærer og betyder
det at igangsætte en empowermentproces? I dette afsnit vil jeg præsentere empowermentbegrebet og de forskellige former for empowerment der eksisterer. For senere
hen i mit empiriske arbejde at kunne identificere, hvilke former for empowerment, der
igangsættes ved brugen af den dialogiske metode Digital Storytelling.
Empowerment er et komplekst begreb som kan forstås og fortolkes på mange forskellige måder alt efter, hvilken kontekst begrebet anvendes i. Der skelnes derfor mellem
tre forskellige varianter af empowerment: den neoliberalistiske minimalstatsvariant, den
social liberal Third Way variant og den transformative samfundskritiske variant (Bladt &
Andersen, 2013: 194). I dette speciale tages der udgangspunkt i den transformative
samfundskritiske empowermenttilgang, hvor der fokuseres på ”(…) kollektiv bevidstgørelse og opbygning af handlingskapacitet i forhold til forbedring af socioøkonomiske og
sociokulturelle rettigheder og livsbetingelser for underprivilegerede grupper.“ (ibid.).
Denne empowerment tilgang forholder sig kritisk til de ulighedsskabende strukturer i
samfundet og opfatter både individuel og kollektiv myndiggørelse som et uafhængigt
velfærdsmål (ibid.: 195). I den transformative samfundskritiske empowermenttilgang
ligger der en antagelse om, at det gennem empowerment er muligt at forandre den
ulighed som samfunds strukturer er med til at skabe.

Vertikal og horisontal empowerment
Empowerment kan anskues på mange forskellige niveauer. En af måderne empowerment kan skelnes på er skelnen mellem de to analytiske begreber: Vertikal empowerment og Horisontal empowerment. Vertikal empowerment beskriver den magtbalance,
som ligger mellem aktørerne og de magtudøvende for eksempel mellem de unge og
Områdefornyelsen. Her skal man som empowermentfacilitator gå ind og facilitere en
balance og derved bibringe en dialog mellem de forskellige aktører. Den horisontale
empowerment omhandler den mobilisering, der skal foregå af aktører på samme
niveau. Dermed opnår de et fællesskab, som kan give dem mulighed for deltagelse
og indflydelse på et højere niveau (Andersen, 2009: 50). Med disse begreber skelnes
der mellem forskellige niveauer som man skal være opmærksom på, når man benytter
empowerment. En vellykket empowermentproces siges at være gensidigt forstærkende
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over tid, samtidigt med at den udvikles i en dialektik mellem både den horisontale og
vertikale empowerment (ibid.). Denne skelnen mellem vertikal og horisontal empowerment er relevant for specialet, da den i analysen kan bidrage til en mere nuancerede
forståelse af, hvilke former for empowerment, der kan opnås hos de unge piger på
Indre Nørrebro.

Fire dimensioner af empowerment
Udover skelnen mellem vertikal og horisontal empowerment, kan der også skelnes
mellem fire dimensioner af empowerment, som er knyttet til den befolkningsgruppe,
der arbejdes med:
1.

2.

3.
4.

Identitetsempowerment, som handler om identitetsændring fra en negativ individuel identitet til en positiv kollektiv identitet. Dette opnås ved at mobilisere
netværk til at bryde med stigmatisering og individualiseringen af sociale problemer for derved at skabe en ny kollektiv identitet.
Statusmæssig eller symbolsk empowerment er tæt knyttet til identitetsempowerment og handler om at udfordre og så vidt muligt ændre samfundets stigmatisering af bestemte samfundsgrupper. Således, at de opnår en mere ligeværdig
status i samfundet.
Politiske empowerment handler om at give underprivilegerede grupper en
stemme og handlekapacitet til at kunne påvirke det politiske system.
Institutionel empowerment, som handler om at skabe en sikker organisatorisk
forankring, således at interessevaretagelsen ikke kun er afhængig af frivillige
mobiliseringer (Andersen, 2009: 50-51).

Konteksten er forskellig alt afhængigt af, hvilken befolkningsgruppe, der arbejdes med,
og det er derfor vigtigt at gøre sig klart inden for, hvilken dimension af empowerment
man arbejder. I dette speciale arbejdes der ud fra et politisk empowerment perspektiv,
da de unge pigers handlekapacitet skal styrkes, så de kan være med til at ændre og
præge deres levevilkår på Indre Nørrebro.

Rollen som empowermentplanlægger/facilitator
Gennem specialet påtager jeg mig rollen som empowermentplanlægger, da det er min
rolle at facilitere empowerment- og mobiliseringsprocesser nedefra (i dette tilfælde
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hos de unge piger på Indre Nørrebro). Udover at facilitere disse processer kan man
som planlægger også have til rolle at agere som mægler mellem de forskellige aktører,
da det at arbejde ud fra en empowermentstrategi ikke altid er ensbetydende med, at
de marginaliserede grupper har direkte kontakt til de overlæggende magtniveauer/
beslutningstagerne (Andersen, 2009: 52). Det er derfor vigtigt, at jeg som planlægger er
bevidst om, hvilken grad af en politisk empowerment, der igangsættes. Til dette vil jeg
inddrage empowerment forskeren Marjorie Mayos (2003) forståelse af empowerment,
da hun kontekstualiserer empowermentbegrebet indenfor en lokalpolitisk kontekst
og hertil beskriver forskellige magtrelationer, der påvirker empowermentprocesser i
et bypolitisk projekt. Det drejer sig om direkte, indirekte og bevidsthedsændrende magt.
Den direkte magt forstås som en synlig dominansrelation for eksempel den offentlige
sektors dominansrelation i samfundet. Den indirekte magt er den magttype, hvor man
udelader at frembringe visse sager i beslutningsarenaen og derved ikke tages op til
diskussion. Den bevidsthedsændrende magt drejer sig om at ændre eller påvirke de
overordnede målsætninger og handlingsstrategier i en planlægningsproces (Mayos,
2003 i Andersen, 2009: 54).
Ud fra de tre forskellige magttyper konkluderer Mayo, at der er tre grundformer af
empowermentprocesser i et byplanlægningsperspektiv, som beskriver, hvilken grad
af indflydelse borgerne har på planlægningen:
1.

2.

3.

Deltagelses empowerment – Her lærer man spillets regler og deltager i det på de
præmisser, der allerede er sat på forhånd. Dette er den mest udbredte form for
empowerment. Her tænkes på for eksempel den traditionelle form for borgerinddragelse, hvor folk kan komme med forslag til de politiske beslutningstagere,
som for eksempel på kommunernes digitale høringsportaler. Dette er, for Mayo,
ikke et udtryk for en empowermentproces, men under gunstige betingelser kan
det sætte gang i en erkendelsesproces, som kan danne baggrund for en transformerende empowerment. Dette foregår top-down, hvor beslutningstagere
sætter rammerne for, hvad der er muligt og hvad der er de vigtigste problemstillinger.
Dagsordensudvidende empowerment – Her har aktører mulighed for at udvide
rammerne og introducere emner til dagsorden. Denne proces kan udvikle sig i
to retninger. Den kan 1) føre til betydningsløse indrømmelser af symbolsk karakter, som sikrer magthaverne legitimitet i deres magtanvendelse eller 2) føre til
reelle indrømmelser, som er med til at udvide dagsordenen i byrummet.
Dagsordensforandrende empowerment – Her kan deltageren sætte spørgsmålstegn ved de helt grundlæggende strukturer og forestillinger i samfundet
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– hvad er muligt/ikke muligt og hvad er rationelt/ikke rationelt i samfundet.
Denne form for empowerment ligger således i tråd med aktionsforskningen
(Andersen, 2009: 54).
Som empowerment facilitator er det ens opgave netop at gå ind i en af de her tre faser
og styrke for eksempel marginaliserede grupper og give dem en øget forståelse om
deres levevilkår. For at forstå, hvorledes aktørerne kan opnå indflydelse i et ønsket felt
er det vigtigt at skelne mellem begreberne: mægtiggørelse og myndiggørelse:
•
•

Mægtiggørelse refererer til skabelsen eller udvidelsen af de rammer/mulighedsrum, hvori aktørerne kan agere og få indflydelse.
Myndiggørelse refererer til opbygning af aktørernes ressourcer og evner til at
kunne begå sig indenfor de eksisterende rammer og udnytte mulighederne for
indflydelse (Andersen, 2009: 48).

I dette speciale bestræber jeg at arbejde mere inddragende, dialogisk, anerkende og
empowerment orienteret for at fremme og styrke de unge pigers stemme og handlekraft i byudviklingen på Indre Nørrebro. Der skal lægges fokus på pigernes potentialer og ressourcer, fremfor et ensidigt fokus på deres mangler og begrænsninger – de
skal myndiggøres og modvirke den afmagt de stilles overfor på Indre Nørrebro:
”Ideelt set bør empowermentbegrebet fokusere på processer, gennem hvilke underprivilegerede grupper bliver i stand til at modvirke afmagt, således at de får mulighed
for at blive refleksive og myndige mennesker og aktører, med stemme og handlekapacitet i et inkluderende samfund.” (Bladt & Andersen, 2013: 193).
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Teoretisk delkonklusion
Med afsæt i teorierne dialogisk kommunikation, kommunikativ planlægning og
empowerment bestræber jeg i dette specialet at skabe rammerne for et åbent dialogisk
rum, hvori de unge piger og jeg som facilitator kan indgå i dialog og samproducere ny
viden om Indre Nørrebro. Gennem dialog og digitale historiefortællinger ønsker jeg at
gøre pigerne bevidste om deres mulighed for indflydelse på deres levevilkår på Indre
Nørrebro og derved styrke deres handlekraft og igangsætte en empowermentproces.
Jeg vil anvende Blacks fortolkning af Bubers dialogteori til at analysere fremkomsten
af jeg-du-relationer og dialogisk momenter i felten. Ydermere vil jeg anvende Sandercocks storytelling begreb og John Andersens empowerment teori til at undersøge,
hvordan pigernes digitale historiefortællinger kan optræde som katalysator for dialog,
empowerment og forandring, samt hvilke former for empowerment der igangsættes
hos pigerne.
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KAPITEL 5 ANALYSE 1 | KERNEFORTÆLLINGEN OM INDRE NØRREBRO
Gennem dialogprocessen med pigerne under workshopforløbet og deres digitale historiefortælling produceres der ny viden om de unge pigers tilhørsforhold og liv på Indre
Nørrebro, samt italesættes der et ønske om en forandret fremtid. I dette kapitel vil jeg
påbegynde min første del af specialets analyse. Indledende vis vil jeg kort præsentere
pigernes digitale historiefortælling om Pigeklubben, hvorefter jeg vil gå ind og analysere, hvilke problematikker pigerne italesætter, hvad det er for en ny viden der samproduceres, samt hvad det er for et ønske om en forandret fremtid pigerne formulerer.

Den digitale historiefortælling om Pigeklubben
Under workshopforløbet med pigerne dannede der sig hurtigt et billede af særligt et
sted i byen, der har stor betydning for pigerne; deres pigeklub på Kvisten. Pigeklubben
kom til at danne grundlag for det videre arbejde gennem workshopforløbet og viste
sig at blive kernefortællingen i pigernes digitale historiefortælling. Fortællingen om
Pigeklubben omhandler kort fortalt pigernes tid i Pigeklubben, de gode minder, deres
tætte og betydningsfulde forhold til Pigeklubbens pædagoger, deres frustration og
sorg over lukningen af Pigeklubben, samt et opråb om manglende tilbud og væresteder til unge piger på Indre Nørrebro (Bilag 3f ).
Grundlaget for produceringen af fortællingen om Pigeklubben udspringer af den problemstilling pigerne stod overfor, i og med, Pigeklubben stod til lukning pr. 31 december
2014. Pigeklubben er et meget betydningsfuld sted for de unge piger og beslutningen
om lukning fylder meget i deres hverdag (Bilag 3f ). Pigeklubben har deres eget lokale
på Kvisten, hvor pigerne har haft mulighed for at mødes tre gange ugentligt til sjov og
hygge sammen med pædagogerne Sarah og Lea. Pigeklubben tilbød diverse ekskursioner, lektiehjælp, filmaftner, voksenkontakt og hjælp, et trygt værested og frirum, et
fælleskab, sjov og hygge (Klubbydelsplan, 2014: 33 og Bilag 3f ).
Pigeklubben blev oprettet som en udvidet socialpædagogisk pigeindsats på Indre Nørrebro med fokus på piger i udsatte livssituationer. Indsatsens hovedformål var at få de
unge pigerne i nærmiljøet væk fra gaden og indsluset i Pigeklubben (Klubbydelsplan,
2014: 14). Pigerne er en udsat gruppe, da flere af dem er på grænsen til involvering i
kriminalitet og har en meget udadreagerende adfærd, hvor ofte vold anvendes som
sprog (ibid.:33). De står overfor flere problematikker såsom omsorgssvigt i familien,
misbrug, dårligt socialt netværk og har svært ved at begå sig i offentlige rum. Grundet
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deres kulturelle baggrund lever piger og drenge i adskilte verdener, hvilket betyder, at
pigerne ikke må komme i klubber, hvor drenge er tilstedeværende (ibid.).
Gennem dialogprocessen og produktion af deres digitale fortælling om Pigeklubben,
danner der sig nogle undertemaer, som repræsenterer, hvorfor Pigeklubben har så stor
betydning for pigerne.

Tryghed og tillid
”Altså jeg vil gøre alt for at få dem (Pigeklubbens pædagoger) tilbage, lige meget hvad
det kræver. Om det så er ned og sælge kage for at få penge. Altså det jo ligesom dem
vi skal bruge, det dem der er der for os. Man kan godt kalde dem for vores anden mor,
men også vores veninde.” (Bilag 3f: 54).
Et gennemgående tema i samtalen om betydningen af Pigeklubben, italesætter
pigerne tryghed og tillid som vigtige kvaliteter. Forståelsen af tryghed og tillid kan
spænde bredt og defineres forskelligt alt efter den givne kontekst. Pigernes forståelse
af tryghed og tillid handler om, at have et sted, som er deres, hvor de føler sig trygge
og kan få lov at være dem selv (Bilag 3d og f ). Et sted, hvor de har nogle tillidsfulde og
lyttende pædagoger, som skaber et åbent og trygt rum, hvor de kan dele alle deres
problemer, sorger, glæder, spekulationer mm. Pigerne er alle af anden etnisk herkomst
og har derfor ikke altid en ligeså ”fri” tilværelse som etnisk danske piger på deres alder.
Mange af pigerne bærer tørklæde og må for eksempel ikke gå i svømmehallen og deres
kultur tillader ikke at de omgås drenge i deres fritid (Bilag 3f: 51 og bilag 1e: 18).
Pigeklubben dannede rammerne for et tillidsfuldt og åbent rum, hvor pigerne følte
friheden til at kunne smide tørklædet og muligheden for at snakke med hinanden og
pædagogerne om alle de ting, som de ikke kan snakke med deres forældre om:
”Fatma: Der er MEGET tillid. Vi snakker om ALT med dem. Alt.
Amina: 	Alt. Altså vi kan tale om de værste ting med dem som vi ikke taler med vores
forældre om.
Fatma: Ja! Pædagogerne er ligesom vores veninder agtigt
Amina: Ja!
Fatma: Det sådan vi snakker om drenge, om pigeting…
Amina: Om alt, alt!
Fatma: Om alt muligt
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Amina: Alt det du ikke kan tænke
Fatma: Selv hvor de tænker okaaay. Men vi deler bare alt med dem.”
(Bilag 3d: 42).
Skaberne af det tillidsfulde rum, som Pigeklubben repræsentererede, er Pigeklubbens
to pædagoger Sarah og Lea, som pigerne forguder. Pigerne føler et stort tab over at
skulle sige farvel til deres pædagoger og det unikke sted de har skabt for pigerne.
Pigerne er selv vidne om, at de er en svær målgruppe at kontrollere og der er mange
pædagoger, der opgiver dem på halvvejen:
”(…) Det bliver også hårdt, fordi vi har været så glade for den her klub og alle dem der
er her især vores pædagoger. Når de så går, går det hele ned altså. Hvad er meningen så
med at være her. De er de eneste, der kan holde os ud, fordi vi er meget larmende. Prøv
at tænk, vi skal have nogle nye pædagoger, altså de går psykisk ned. De pædagoger vi
har allerede, altså de gør alt for os. De elsker os virkeligt højt.” (Bilag 3f: 50).
Pigerne er en svær målgruppe, som kræver ekstra opmærksomhed. Pædagogen Sarah
betegner pigerne som de udsatte piger fra Blågårdsområdet, som er meget larmende
og udadreagerende. Pigerne er præget af gadekulturen og har derfor til tider svært ved
at begå sig i offentlige rum. Pigerne lever i et udsat miljø, hvor de er tæt kontakt til det
kriminelle bandemiljø og er hele tiden udsat (Bilag 1e: 13). Sarah nævner også tillid som
det bærende element i arbejdet med de unge piger:
”(…) det er et evigt arbejde med at vise dem, at man godt gider dem og at man er
her for dem og at de kan stole på. at man godt vil dem. Det kræver også, at man er
tilgængelig på nogle tidspunkter, hvor man måske ikke er på arbejde.” (Bilag 1e: 13).
Pigerne har brug for nogle faste rammer, hvor der indgår nogle tillidsfulde pædagoger,
som kan hjælpe dem med at skabe en ordentlig kultur væk fra det gademiljø de er
opvokset i:
”De skal vide, at de har nogle andre muligheder end det også. For man kan rigtig hurtigt blive udskilt, og det er man i forvejen i det her område. Der er man hele tiden, om
man er pige eller dreng, så er man hele tiden sat i en eller anden position, som er rigtig
dårlig. Så der er ikke så mange, der ser mulighederne i en og det er det jeg prøver.”
(Bilag 1e: 13).
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Den stigmatisering pigerne oplever fra det omkringlæggende samfund, kan være med
til at fastholde dem i deres udsatte livsposition og derved være med til at reproducere
den sociale ulighed de er underlagt.

En plads i byrummet
”Altså vi plejede altid at være ude på gaden også sådan noget. Altså hvis du spørger bare en
på gaden, så kender de os allerede. Vi var hele tiden ude.” (Bilag 3d: 43).
Inden pigernes tilkomst til Pigeklubben har de opholdt sig meget i byens rum, hvor
de selv beretter, hvordan de til tider har været til gene for andre af bydelens borgere.
Pigerne fortæller åbent om forskellige episoder, hvor der har opstået kontroverser mellem dem og andre borgere: ”Min første dag her på klubben, det var en bibliotekar, hun
havde fået nok af os fordi vi tog over biblioteket også sagde hun til os at vi skulle op i den
der pigeklub(…)” (Bilag 3f: 48).
I citatet beretter pigerne om en kontrovers mellem dem og det lokale bibliotek, som
blandt andet ligger til grunde for deres henvisning til Pigeklubben. Tilknytning til
Pigeklubben har mindsket deres hold i bydelens gader og offentlig tilgængelige rum,
såsom det lokale bibliotek. Pigeklubben repræsenterer pigernes plads i byen; det sted
i byen, hvor de kunne få lov at hænge ud uden at være til gene overfor andre af byens
beboere. De føler frustration og magtesløshed over ikke længere at have et sted at
være i byen og ved ikke, hvor de nu skal opholde sig. Pigerne synes ikke selv om at være
tvunget til at hænge ud på gaden, men da alle byens tilbud målrettet dem lukker ned,
ser de ingen anden udvej:
”(…) vi synes jo ikke godt om at være på gaden. Hvem gør det? Så det, at vi havde
Pigeklubben var bare fantastisk. Vi kunne jo ikke forblive på gaden og så heller ikke
være en byrde for hinandens forældre ved at gå hjem til hinanden hele tiden. Hvis vi
ikke har Pigeklubben ved vi ikke, hvad vi skal gøre af os selv. Vi har jo ikke andre steder
at mødes.” (Bilag 3f: 54).
Pædagogen Sarah finder lukningen katastrofal, eftersom der ved lukningen af Pigeklubben ikke vil være nogle tilbud til unge piger i alderen 13-18 år tilbage på Indre Nørrebro. Det eneste tilbagestående pigetilbud på Indre Nørrebro er en pigeklub iværksat
af frivillige fra lokalområdet, som kun er målrettet piger i alderen 7-12år (Bilag 1e: 14).
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Lukning af Pigeklubben
”Pigerne har jo haft en helt særlig pigeenhed med to medarbejdere, der har ligget
under vores klubfælleskab som et projekt. Og det har vi lukket ned fra 31/12 i år og fra
1 januar næste år kan man sige, at de i Kvistens ungdomsklub vil kunne komme til at
indgå på mere almindeligvis.” (Bilag 1c: 5).
Lederen af Kvisten og Klubfælleskabet på Indre Nørrebro Christian Roikjer fortæller,
at beslutningen om lukning af Pigeklubben er vedtaget af ham og hans kollegaer i
Klubfælleskabet på Indre Nørrebro. Klubfælleskabet er et udvalg nedsat af Børne- og
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som har til formål at udarbejde en
Klubbydelsplan, hvor områdets målsætninger, aktiviteter og fordeling af økonomiske
midler skal fremgå (W12). Det er således Klubfælleskabet, der bevilliger puljemidler,
samt vurderer og bestemmer, hvilke indsatser skal iværksættes på Indre Nørrebro.
Lukningen af pigeklubben sker til dels af økonomiske årsager, men hovedsageligt grundet et ønske om en ”normalisering” af Kvistens generelle klubtilbud:
”(…) man kan sige, at vi egentlig i virkeligheden gerne vil være et hus, og vi skal være
et hus, der kan rumme en bred del af de unge som bor på Indre Nørrebro. Det er sådan
hensigten med det. Ellers ville vi være et specialtilbud og det er vi ikke.” (Bilag 1c: 6).
De seneste år har Kvisten særligt huset udsatte unge fra Indre Nørrebro, og der har
været en adskilles af drenge og piger. Det ønskes nu, at Kvisten bliver et mere normaliserede fælles tilbud for både drenge og piger på Indre Nørrebro. De puljemidler,
der førhen er gået til pigeindsatsen skal nu bruges på det opsøgende arbejde i byrummet på Indre Nørrebro, hvor der fokuseres på både unge drenge og piger (Bilag 1e:
12). Det opsøgende arbejde har til formål at trække de unge væk fra gaderne og ind i
områdets klubtilbud. Det er altså, hovedsagligt grundet nogle strukturelle logikker, at
Klubfælleskabet vælger at lukke Pigeklubben.

Mistillid til overliggende magtstrukturer
I dialogprocessen med pigerne udviser de stor utilfredshed omkring lukningen af deres
pigeklub. De udtrykker følelsen af at være overset og ekskluderet i beslutningsprocessen omkring lukningen:
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“Amina: 	Vi vil gerne vise det til nogen, som kan gøre noget anderledes end det de er i
gang med at lave nu (…). Altså Christian han vil ikke gøre noget anderledes,
han er med dem der. Så vi behøver ikke vise det til ham. (…) Han vil gerne
have, at vi skal være fælles (drenge og piger sammen).
Fatma: 		
Men han skal stadig se, hvad tabet er.” (Bilag 3c: 36).
Her vidner om en stærk form for mistillid til den overliggende magtstruktur, lederen
Christian. Pigerne udviser hurtigt et ønske om en forandret fremtid og ser et potentiale i
at skabe en digital historiefortælling. Pigerne ønsker, at deres digitale historiefortælling
kan have en forandrende kraft i kampen om bibeholdelse af deres pigeklub. Ovenstående uddrag viser en igangværende empowerment proces hos pigerne, da de
ønsker at anvende deres digitale historiefortælling som katalysator for fremtidig forandring og til at udfordre de overliggende magtstrukturer de er underlagt, som unge i en
institutionel kontekst.
Det er interessant at se, hvordan pigerne i løbet af workshopforløbet udviklinger en
større bevidsthed om deres egen stemme og mulighed for forandring. Pigerne udviser
i omtalte uddrage stor ihærdighed og engagement for at gøre en forskel. De vil ikke
blot vise deres digitale historiefortælling til lederen Christian, de vil endnu længere op i
magt hierarkiet og vise filmen til nogle, der kan gøre en forskel. Pigerne udviser klarhed
om, at deres digitale historiefortællinger måske ikke vil kunne ændre den nuværende
beslutning, men pointerer vigtigheden i at blive hørt og give deres mening tilkende.

Manglende tilbud til piger på Indre Nørrebro
Bagvedliggende for pigernes digitale historiefortælling om Pigeklubben ligger der en
større samfundsmæssig problematik, nemlig generel efterspørgsel på tilbud og væresteder på Indre Nørrebro for unge piger, særligt med anden etnisk baggrund. Piger med
anden etnisk baggrund har et andet behovs- og bevægelsesmønster end etnisk danske piger, da piger med anden etnisk baggrund, som tidligere nævnt, kan have flere
begrænsninger og udfordringer i hverdagen, som kan gøre det svært at benytte sig
af tilbud, der omfavner både piger og drenge (Bilag 1e: 18). Deres kultur tillader ikke,
at pigerne omgås med drenge i deres fritid og gør derfor, at nogle af pigerne ikke vil
fortsætte på Kvisten efter lukningen af Pigeklubben.
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Lukningen af Pigeklubben kan risikere at have en tilbagevirkende kraft på de forhenværende problemstillinger pigerne stod overfor; manglen på steder i byen, hvor de
kan opholde sig uden at være til gene for andre af byens borgere. Udover lukningen af
Pigeklubben oplever pigerne også lukning af andre af deres aktiviteter i byen:
”(…) Også vores dansehold er lukket ned. Og fra den første januar 2015 får, altså sådan
en organisation der hedder Game, og de får ikke løn efter den første januar. Så hvis vi
skal danse eller spille basket eller noget, så er det frivilligt. Så kommunen har virkelig
skåret ned på alt det der lort.” (Bilag 3d: 44).
Her henviser pigerne til non-profit organisationen Game, som er et socialt projekt, der
siden 2002 har arbejdet med gadeidræt og gadekultur i udsatte boligområder rundt
omkring i Danmark (W13). Fra 2011-2014 skulle Game i integrationsprojektet Your
GAM3 skabe aktiviteter i byrummet for børn og unge i 17 udsatte boligområder i Danmark, hvor Indre Nørrebro var en af dem (Fehsenfeldt, Mindegaard & Ibsen, 2013). I
den forbindelse blev der skabt forskellige aktiviteter for de unge på Indre Nørrebro,
hvoraf danseholdet var en af de aktiviteter pigerne fulgte og holdte meget af. Selve
indsatsstrukturen for, hvorledes de sociale problemer håndteres i udsatte byområder
kan problematiseres. Indsatserne kan komme til kun at virke som øjebliks afhjælpende
grundet deres tidsbegrænset indsatsperiode. Hvilket gør, at der kan være stor risiko for,
at problemstillingerne i området er tilbagevende idet projektets tidsperiode ophører.
Dette vidner om et hul i den kommunale diskurs behandling af sociale problematikker
i udsatte boligområder. Det kan argumenteres, at der efterspørges mere bæredygtige
og længerevarende løsningsforslag.
I pigernes problematisering af mangel på væresteder, italesætter de også følelsen af at
være overset og glemt i den generelle udvikling på Indre Nørrebro:
”Altså her på Nørrebro er der overhovedet ikke mange tilbud for piger! Drengene har
ALT. De har kampsport, de har klubber, de kan gå til fodbold. Altså de har meget. Vi
har ikke en skid. Altså vores danseklub er lukket ned, vores pigeklub er lukket ned, alt
lukker ned. Vi har ikke noget tilbage. Det er drengene, der er mest kriminelle og det er
dem de vil have ud fra gaderne og ind et andet sted. Men hvad med os piger? Altså vi
kan også være kriminelle og gøre nogle dumme ting. Er det det kræver før, at vi skal
have vores pigeklub igen? (Bilag 3f: 54).
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Denne stærke udtalelse vidner om endnu en vigtig problemstilling på Indre Nørrebro.
Pigerne føler sig som en marginaliserede gruppe, som tydeligvis har et stort ønske om
at blive hørt. Der eksisterer en generel tendens inden for boligsociale udvikling, hvor
der i højgrad fokuseres på unge drenge i gadebilledet (Aner, Bisgaard, Toft-Jensen &
Andersen, 2011; Christensen, Lindstad, Boje & Sigurd, 2013). Denne problematik genkender pædagogen Sarah også, da hun i sit opsøgende gadeplansarbejde med unge
på Indre Nørrebro har erfaret de unge drenges fremtrædende adfærd i bybilledet, og
den øget opmærksomhed de tiltrækker i modsætning til de unge pigerne:
”(…)de fylder ikke så meget i gadebilledet som drengene gør, fordi de står ikke og
hænger på pladsen. De sidder i gårdene eller nogle andre hemmelige steder eller tager
lidt ud og gemmer sig, hvor de kan sidde og ryge smøger i fred og sådan nogle ting.
Men drengene fylder bare meget, og det har de altid gjort. Og de lægger heller ikke
skjul på det, men pigerne har lige så store problematikker, de gør det bare rigtig meget
i smug.” (Bilag 1e: 15).
Den nye viden genereret gennem arbejdet i felten, vidner om manglende opmærksomhed rettet mod unge piger i udsatte byområder. I udsatte byområder som Indre
Nørrebro hersker der generelt en institutionel interesse om at skabe tryghed i byrummet (Kvarterplan, 2014). Det kan i den forbindelse formodes, at der grundet drengenes
fremtrædende adfærd i bybilledet, hersker en tendens til et større fokus på de unge
drenge og udvikling af institutionelle tilbud målrettet denne målgruppe. I modsætning til de unge piger, som pludselig bliver en overset og underprioriteret målgruppe
i udviklingen.

Langtidssikring fremfor brandslukning
Det kan diskuteres, hvorvidt den eksisterende tilgang til at skabe positiv udvikling i
udsatte byområder er optimal. De fleste indsatser er projektbaserede indsatser, som
er finansieret gennem puljemidler, der gør, at projekterne er sat i værk for en bestemt
tidsperiode. Der eksisterer en form for brandsluknings tendens i de sociale indsatser i
udsatte byområder frem for mere langtidssikrende og permanente løsninger. I forhold
til specialets specifikke case har man valgt i nogle år at sætte ind på pigeområdet. Det
har man nu valgt at stoppe og i stedet fokusere mere på det opsøgende arbejde på
Indre Nørrebro (Bilag 1e: 12). I Klubbydelsplanen for Indre Nørrebro pointeres mangfoldigheden blandt de unge i byområdet og derfor behovet for differentieret indsatser
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(Klubbydelsplan, 2014: 3). I beskrivelsen af områdets mange målgrupper står unge
piger, specielt tosproget piger, beskrevet som en af områdets målgrupper. Problematikken med denne målgruppe er, at de ikke benytter sig af områdets klubtilbud (ibid.),
hvilket også er den problemstilling pigerne selv belyser. Som tidligere nævnt har de
unge tosproget piger nogle andre kulturelle normer at følge, som begrænser deres
udvalg af klubtilbud. Det kan derfor argumenteres, at selve overgangsfasen fra speciel
indsatser til de permanente klubtilbud bør overvejes nøje og påbegyndes i god tid.
Ydermere bør de erfaringer draget gennem det intensive arbejde med målgruppen
under speciel indsatserne føres videre og være med til at skabe udvikling i de permanente tilbud. Således, at indsatserne er med til at langtidssikre positiv udvikling og ikke
kun optræder som brandslukningsmanøvre.
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KAPITEL 6 ANALYSE 2 | DIGITAL STORYTELLING: DIALOG & EMPOWERMENT
I denne analysedel vil jeg trække på Blacks fortolkning af Bubers dialogteori og identificere de dialogiske momenter, der opstår i mødet mellem pigerne og jeg, samt
mellem pigerne og Christian. Inden for dialogisk kommunikationsteori forstås kommunikation som konstituerende for den sociale virkelighed, hvilket vil sige, at viden
og identiteter (forståelsen af selvet og den anden) konstrueres relationelt inden for
kommunikationsprocesser. Det er således væsentligt at gå ind og analysere på, hvordan pigerne konstruerer deres identiteter og viden relationelt, samt hvad er det for en
viden, meningsdannelse og identitet, der skabes i det dialogiske rum.

Digital Storytelling som invitation til dialogiske momenter (jeg-du-relationer)
Ifølge Black er historiefortælling grobund for dialog, da personers egne erfaringer fordrer perspective-taking, som er en central forudsætning i fremkomsten af dialogiske
momenter (jf. kapitel 4: 40). Gennem workshopforløbet, hvor jeg anvendte Digital Storytelling med de unge piger fra Indre Nørrebro forsøgte jeg at sætte rammerne for et rum
for dialog, hvor pigerne og jeg kunne indgå i en gensidig jeg-du-relation. For at opnå
en gensidige forståelse af hinanden og få indsigt i hinandens livsverdner, anvendte jeg
de førnævnte kreative øvelser (jf. kapitel 3: 31-33). Gennem de kreative øvelser med
brug af blandt andet visuelle materialer blev der åbnet op for pigernes associationer og
fortællinger til deres liv på Indre Nørrebro. Åbning af deres associationer og fortællinger
gjorde det nemmere for mig personligt at opnå indsigt og forståelse i pigernes liv.
Under samtalerne med pigerne var det tydeligt at se, at pigerne generelt er meget
konsensussøgende og skaber gennem samtalerne et entydigt ”vi”. Pigerne har tendens
til at opstille deres relationer til omverden meget sort på hvidt i form af en ”os imod
verden” dikotomi. De er indlejret i nogle spændinger, som gør, at pigerne etablerer en
objektivering af de overforstående partner, som for eksempel ses med Christian. På
trods af dette italesætter pigerne dog et tydeligt ønske om dialog og særligt forandring.
Det kommer tydeligt til udtryk, at pigerne vekselvirker mellem jeg-det-relationer og
jeg-du-relationer. Pigerne er en svær målgruppe at nå ind til og det tager tid og hårdt
arbejde at få opbygget et gensidigt tillidsforhold til dem (Bilag 1e: 13-14). De åbner sig
ikke op for hvem som helst grundet svigt på hjemmefronten, institutionel svigt i form af
opgivende pædagoger og svigt fra det omkringlæggende samfund, som er tæt forbun-
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det med den stigmatisering pigerne møder. Det kræver derfor længere tid at opnå en
jeg-du-relation med pigerne end måske med andre samfundsborgere. Pigernes objektivisering af de modpartnere de indgår med relationelt kan formodes at eksistere pga.
modpartens egen objektive tilgang til pigerne. Ligeledes anser Christian også pigerne
som objekter og anerkender dem ikke som relevante aktører, der bør indgå i beslutningsprocesserne vedrørende hverdagen på Kvisten. Dertil kan det antages, at pigernes
opgivende tilgang til Christian skyldes hans top-down ledertilgang og marginalisering
af dem, da denne tilgang netop ikke tillader dialogiske momenter i at opstå.
I bund og grund handler det om at give dem mulighed for at udtrykke deres meninger
og holdninger – det at blive lyttet til (Bilag 3c: 36). Digital Storytelling metoden har
et stort potentiale for at skabes et rum, hvor der er plads til forskelligheder og der
lyttes til alle stemmer. Yderligere giver metoden plads til, at forskellige vidensformer
kan udtrykke sig både mundtligt og visuelt. Metoden hjælper en målgruppe, som de
unge piger i dette speciale, til at udtrykke deres perspektiver på en måde, som kan
føres videre til overliggende magtstrukturer, der ikke kræver en direkte kontakt mellem
pigerne og for eksempel Københavns Kommune. Dette er en vigtig styrke, da pigerne
i forvejen kan have svært ved at udtrykke sig mundtligt og derfor vil have svært ved at
indgå i en udelukkende mundtlig dialog med de overliggende magtstrukturer og opnå
nogen former for forandring. Ved visningen af pigernes digitale historiefortællinger til
overliggende magtstrukturer, der i dette tilfælde består af lederen Christian, Områdefornyelsen og Det Gode Naboskab, håbes det, at de kan opnå forståelse og indsigt i
pigernes livsverden, og dermed åbne op for dialogiske momenter (jeg-du-relation) og
netop anvende dialogisk kommunikation som et værktøj til forandring.

Fremkomsten af et dialogisk moment
Da pigerne var blevet færdige med at producere deres digitale historiefortællinger
ønskede de at fremvise dem for Kvistens medarbejdere, lederen Christian, Det Gode
Naboskab og Områdefornyelsen. Grundet kort varsel og travlhed hos Det Gode
Naboskab og Områdefornyelsen var de desværre forhindret i at deltage.
Efter at have set pigernes digitale historiefortælling fældede Christian en tåre og gik
overraskende i dialog med pigerne. Han ændrede orientering mod dem og så dem
pludselig ud fra en jeg-du-relation og udviste et ønske om at bidrage til handling; ”Er
det noget vi må sende til Frank Jensen (Københavns Kommunes overborgmester)?” (Bilag
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7). Christian udviser forståelse for pigerne og deres ønske og ønsker at viderebringe
deres digitale historiefortælling til højere magtstrukturer. Christian kan ikke ændre den
beslutningen om Pigeklubbens lukning, men udviser forståelse og anerkendelse af
pigernes perspektiv. Han så at sige, møder og er tilstede overfor pigerne, i modsætning til den forhenværende kommunikation mellem ham og pigerne. Ud fra denne
reaktion kan det konkluderes, at pigernes digitale historiefortælling har været med til
at åbne op for en jeg-du-relation i mellem to modstridende dialogpartnere. Ifølge Black
er historiefortællinger bindeledet mellem dialog og deliberation, da de personlige
fortællinger inviterer til dialog. Det kan her siges, at pigernes digitale historiefortælling
om Pigeklubben har fungeret som invitation til dialog mellem dem og Christian. De
digitale historiefortællinger har været med til at give Christian et mere nuanceret billede af pigerne, deres oplevelser og måder at forstå verden på, end den før anvendte
top-down og monologiske kommunikationstilgang.
Målet for dialogen mellem pigerne og Christian var ikke konsensus, men derimod deliberation og at få igangsat en empowerende proces hos pigerne. Pigerne har førhen ikke
anset dem selv som en gældende stemme i byudviklingen på Indre Nørrebro, men
er gennem workshopforløbet og deres digitale historiefortælling blevet bevidste om
deres egen stemme og mulighed for indflydelse. Gennem historiefortælling fik pigerne
mulighed for at snakke om et emne, som de har ekspertise indenfor og gøres derved
til aktive aktører i lokalsamfundet. Det kan derfor konkluderes, at Digital Storytelling
metoden både har haft en empowerende og demokratiserende effekt hos pigerne,
hvilket vil blive uddybet yderligere i følgende afsnit.

Digital Storytelling og empowerment
Empowermenttilgangen repræsenterer et magtkritisk fokus, da det handler om at
skabe fundamentale ændringer af de ulige magtstrukturer, der eksisterer i samfundet. Der er tale om underprivilegerede grupper, som oplever en form for disempowerment og skal derfor gennem empowermentprocesser gøres i stand til at modvirke
den afmagt de står overfor, således at deres stemme og handlekapacitet styrkes (Bladt
& Andersen, 2013: 193). I dette speciale defineres de unge piger fra Indre Nørrebro
som en underprivilegeret gruppe, der oplever disempowerment i form af en ekskludering fra beslutningsprocessen omkring nedlukningen af deres pigeklub på Kvisten
og tilbud til unge piger generelt på Indre Nørrebro. Pigerne føler sig ikke lyttet til eller
inddraget i beslutningsprocesserne vedrørende deres hverdag på Indre Nørrebro. De
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føler beslutningerne tages hen over hovederne på dem uden der tages hensyn til om,
hvad de føler og mener omkring de givne situationer. Det er derfor interessant at gå
ind og analysere, hvilken form for empowerment proces der igangsættes hos pigerne,
men også, hvilken grad for indflydelse pigerne opnår derigennem.
I tråd med min aktionsforskningstilgang til felten lægges der op til igangsættelsen af
en dagsordensforandrende empowermentproces. I og med, at man inden for aktionsforskningen ikke alene er interesseret i at frembringe analyser af forskellige samfundsmæssige forhold, men også, hvordan der kan skabes bevægelse i problematiske
og ulige samfundsforhold i samspil med feltens aktører. Man ønsker at skabe forandringer i det levede liv og de samfundsmæssige strukturer gennem forskningsbaserede
udviklingstiltag og aktiviteter (Tofteng & Husted, 2012: 359). Jeg må dog erkende, at
jeg under workshopforløbet nærmere facilitererede en dagsordenudvidende empowermentproces hos pigerne, hvor der ikke blev sat spørgsmålstegn ved de grundlæggende strukturer og herskende rationaler i samfundet. Pigerne er bevidste omkring de
ulighedsskabende strukturer i samfundet og forholder sig kritisk dertil, men grundet
specialets begrænset tidsrum nåede vi ikke længere end til erkendelsesprocessen. I
dialogprocessen med de unge piger sker der således kun en horisontal empowerment
proces, da de gøres bevidste omkring deres mulighed for indflydelse og deres handlekapacitet styrkes i kræft af udarbejdelsen af deres digitale historiefortællinger. Der
sker altså ikke en forandring af den ulighed som samfundets strukturer er med til at
skabe.
Gennem en dagsordenudvidende empowermentproces kan de tilstedeværende magtstrukturer imødekomme folkelig utilfredshed, processen kan dog føre i to retninger;
enten til betydningsløse, symbolske indrømmelser, som giver de lokale aktører en
kortvarig og symbolsk følelse af inddragelse og indflydelse eller føre til reelle indrømmelser, som er med til at udvide dagsordenen for, hvad der kan diskuteres i forhold
til byrummet (Andersen, 2009: 54-55). Det er endnu for tidligt, at vurdere, hvorvidt
indrømmelserne fra Christians side (i det dialogiske moment) blot vil være symbolsk
eller om der i fremtiden vil ske en mægtiggørelse af de unge piger. Det kan derfor heller
ikke vurderes, hvorvidt der i fremtiden vil blive igangsat en vertikal empowermentproces, som vil styrke pigernes magtposition opad i forhold til Christian og overliggende
magtniveauer generelt.
Christian har en indirekte magt, da han selv beslutter om problematikken omkring
lukningen af Pigeklubben skal tages op til debat og føres videre i magthierarkiet i
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Københavns Kommune. Han styrer selv om han reelt vil lytte til pigerne. Grundet specialets begrænset tidsrum sluttede mit samarbejde med pigerne her til min store ærgrelse.
Gennem workshopforløbet sker der en myndiggørelse af pigerne, idet pigerne udviser
bevidsthed omkring Christians indirekte magt, samt deres egen mulighed for at navigere og benytte det allerede eksisterende system. De synliggør Christians indirekte
magt og giver i den forbindelse klart udtryk for at ville endnu højere op i magthierarkiet
(Københavns Kommune, som repræsenteres af Klubfælleskabet, Det Gode Naboskab
og Områdefornyelsen på Indre Nørrebro) før, at deres digitale historiefortællinger kan
have reel gennemslagskræft.
Denne myndiggørelse af pigerne gør forekomsten af en horisontal empowermentproces mulig, da pigerne i fællesskab bliver i stand til at øge deres handlingskapacitet og
mobilisere sig i forhold til de udfordringer de står overfor. Inden for empowerment
tilgangen er det netop den fælles mobilisering, der er vejen til målet om lige magtrelationer i samfundet.

Digital Storytelling: en metode der appellerer til unge
Der er igennem brugen af Digital Storytelling metoden blevet produceret ny viden
omkring de unge pigers syn på deres lokalområde, hvorigennem væsentlige problematikker er blevet frembragt. Ydermere har metoden været med til at fremme dialog,
empowerment og muligvis fremtidig forandring. Jeg finder det hermed relevant at tage
et hurtigt blik tilbage på selve metoden.
Ved workshopforløbet afslutning udtrykte pigerne at det digitale aspekt ved workshopforløbet var deres hovedsaglige bevægegrund for at deltage i workshopforløbet:
”Natasha:
Amina: 		
Sofia: 		
(Bilag 3h: 61).

Hvorfor ville i gerne være med til at lave de her film?
Fordi det er sjovt at lave sin egen film
Ja det sjovt at lave sin egen film”

Endvidere bemærkede jeg tidligt i processen, at pigerne ikke var begejstrede for de
skriftlige øvelser. De sætter det at skulle skrive i relation med at være i skole. Blandt
andet under udviklingen af pigernes manuskripter til deres digitale historiefortællinger,
gav pigerne direkte udtryk for at de ikke gad skriftlige øvelser: ”Vi orker ikke at skrive”
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(Bilag 3g: 57). Det var derfor vigtigt, at jeg som facilitator hele tiden reflekterede over
min tilgang til de unge piger og havde i mente, at workshopforløbet foregik udenfor
den institutionelle ramme og i pigernes fritid. Workshoppens udformning og struktur
var af afgørende karakter, da den skulle appellere til pigerne og være sjov før pigerne
gad investere deres fritid i den. Dette fund var determinerende for det videre forløb og
betød alle skriftlige øvelser og opgaver blev skåret fra eller udført af facilitator. Ydemere,
var der en bemærkelsesværdigt forskel i pigerne mundtlige egenskaber i forhold til at
udtrykke og formulere deres meninger og holdning under samtalerne gennem workshopforløbet. Dette havde også en væsentlig betydning for, hvilke stemmer der under
de mundtlige samtaler blev artikuleret. Det var særligt to fremtrædende stemmer
under de mundtlige samtaler, da disse tre piger havde gode mundtlige egenskaber og
kom lettere til orde end de andre piger. Pigerne udviste en mærkværdig bevidsthed
omkring deres forskellige evner til at formulere sig mundtligt og de tre mundtligt fremtrædende piger hjalp flere gange de andre piger med at formulere deres perspektiver.
Følgende uddrag fra transskriberingen af dialogprocessen under Pick a Picture øvelsen
illustrerer, hvordan en af pigerne har svært ved at formulere hendes begrundelse for
hendes valg af billedekort, hvor en af de mundtligt stærke piger træder ind og hjælper
med formuleringen:
”Natasha: 	Men det med Danmarksflaget hvorfor tog du lige det? Fordi her er
mange danskere eller? (…)
Aqsa: 		
Øhm
Fatma: 		
Skal jeg hjælpe dig?
Aqsa: 		
Ja
Fatma: 		Det er sådan noget med at de der danskere. I stedet for at være typisk
dansk så prøver de også indvandres kulturer. Det er ikke bare sådan
at de holder sig til deres danskhed. De prøver alt muligt andet også.”
(Bilag 3a: 28-29).
Det var efterfølgende interessant at observere, hvordan pigerne der havde svært ved at
udtrykke sig mundtligt, havde nemmere ved de visuelle aspekter af workshopforløbet,
som for eksempel tilføjelsen af visuelle materialer i deres digitale historiefortællinger.
Det kan konkluderes, at det er det digitale aspekt af historiefortællingen som er fængende og drager de unge, hvilket også er et af de fund andre forskere har draget gennem
forskning med Digital Storytelling og unge (blandt andet Hull & Katz, 2006; Robin, 2008;
Davis & Weinshenker, 2012). Vi lever i en digitaliserede verden, hvor teknologi og dig-
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itale medier er en stor del af vores hverdag, særligt hos den yngre generation. Digital
Storytelling metoden kan derfor siges, at være en metode der appellere til de unge og
deres måder at kommunikere på.

Analytisk delkonklusion
Fundene i empirien giver ny viden omkring manglende tilbud til unge piger på Indre
Nørrebro. Det kan argumenteres, at særlig tilbud til piger med anden etnisk baggrund kan være et tilbud som den kommunale diskurs ikke har øje for i byudviklingen
på Indre Nørrebro. Derimod har der været større fokus på de unge drenge, som ofte
fylder meget i bybilledet. Gennem brugen af Digital Storytelling metoden er ny viden
opnået omkring, hvilke behov og forestillinger unge piger med anden etnisk baggrund har i byudviklingen på Indre Nørrebro. Tillid og tryghed er to grundværdier, der
kræves af væresteder, som er målrettet denne gruppe piger. Ved frafald af aktiviteter
og væresteder til den pågældende målgruppe risikeres der tilbagegang til de forhenværende problematikker i bybilledet. Derved kan det konkluderes, at brugen af Digital
Storytelling metoden har åbnet op for nogle nye narrativer som man ellers måske ikke
var kommet frem til. Disse nye narrativer (pigernes digitale historiefortællinger) har
inviteret til et dialogisk moment mellem dem og Christian, som har frembragt en mere
dialogisk og gensidig kommunikation mellem de ellers modstridende dialogpartnere.
Ydermere kan det konkluderes, at der igangsættes en horisontal og dagsordensudvidende empowermentproces hos pigerne, men at fremkomsten af en fremtidig vertikal og dagsordensforandrende empowermentproces endnu er uvist. I det dialogiske
moment mellem pigerne og Christian anerkender Christian pigernes utilfredshed og
initierer en videreførelse af problematikken til højere magtniveauer - fremtiden må vise,
hvorvidt denne indrømmelse er af reel eller symbolsk karakter. Vigtigst af alt, er der i
dialogprocessen (workshopforløbet) og det dialogiske moment sket en myndiggørelse
af pigerne og de er blevet bevidste om deres egen stemme og mulighed for indflydelse,
hvilket var mit primære mål i dette speciale. Jeg har som planlægger skabt rammerne
for et rum, hvor fremkomsten af dialogiske momenter kunne fremkomme og derved
initieret en dialogisk, bottom-up og gensidig kommunikation mellem to ellers modstridende parter. I processen myndiggøres pigerne til lokale aktører med en stemme,
handlekapacitet og vigtigt viden i forhold til byudviklingen på Indre Nørrebro.
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KAPITEL 7 DISKUSSION | FOR SENT UDE TIL AT SKABE FORANDRING?

Gennem dialogprocessen og pigernes digitale historiefortællinger formulerer pigerne
et tydeligt ønske om forandring. I deres digitale historiefortælling om Pigeklubben
udtrykker pigerne et ønske om en ændret fremtid, hvor de inddrages i beslutningsprocesser vedrørende deres hverdag på Indre Nørrebro, samt at der skabes et større
udbud af aktiviteter målrettet unge piger med anden etnisk baggrund. Som nævnt i
analysen er fremkomsten af vertikal- og dagsordenforandrende empowerment, samt
muligheden for forandring endnu uvis. Lederen Christian gav under det dialogiske
moment mellem ham og pigerne, udtryk for, at han ikke kunne ændre den daværende
beslutning om lukning af Pigeklubben, da beslutningen var truffet og der kun var et par
uger til lukningen. Ville pigernes digitale historiefortællinger have haft større potentiale
og gennemslagskræft, hvis vi var kommet noget før i beslutningsprocessen? Kom vi
for sent?
Det kan formodes, at pigernes digitale historiefortællinger kunne have haft større
potentiale for forandring, hvis workshopforløbet havde taget form noget før i beslutningsprocessen. Christian og Klubfælleskabet havde allerede på tidspunktet for fremvisningen af pigernes digitale historiefortællinger, truffet beslutningen om lukningen
af Pigeklubben og havde opsagt de ansvarlige pædagoger Sarah og Lea. Hvis pigernes
digitale historiefortællinger var blevet vist noget før i beslutningsprocessen, ville
pigerne måske have haft muligheden for at blive inddraget og præge den fremtidige
udformning af klubstrukturen på Kvisten. Det er muligt at forestille sig, at en dialogisk
og tovejskommunikation mellem pigerne og beslutningstagerne i den videre beslutningsproces kunne været opstået. Pigerne og unge generelt er eksperter i deres eget
liv og er derfor vigtige aktører at have med i strukturingen af de klubtilbud, som netop
er henvendt til dem. Ved at have ført en monologisk og top-down kommunikationsstrategi i udviklingen af den nye struktur på Kvisten har beslutningstagerne ekskluderet
nogle vigtige og relevante stemmer fra beslutningsprocessen. Ved ekskluderingen af
disse relevante vidensformer risikerer de at skabe en negativ udvikling, hvor de mister
en stor andel af deres medlemmer, da det nye klubtilbud ikke henvender sig til alle
deres brugergrupper. Hvis de fra start havde ført en mere dialogisk tilgang til de unge,
kan det formodes, at de ville kunne have udviklet et bedre og bredere favne klubtilbud
målrettet alle deres brugergrupper.
Min indtrædelse i felten kan siges at være et par måneder for sent, hvor muligheden
for forandring af den specifikke situation mere eller mindre var uopnåelig. Derimod
kan man håbe på, at Christians indrømmelse er reel og han indser, at hans og Klubfælleskabes autoritære og monologiske tilgang til de unge har været uhensigtsmæssig
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og der i samarbejde med de unge piger skal udvikles en løsning på problematikken
omkring manglende tilbud til unge piger med anden etnisk baggrund på Indre Nørrebro. Pigernes digitale historiefortællinger kan måske ikke ændre den nuværende situation, men kan derimod have sat gang i en fremtidig forandring af de ulige magtforhold
pigerne er underlagt, hvor kommunikationen mellem dem og beslutningstagerne vil
foregå på mere inddragende og dialogisk vis.

Kun på mit initiativ?
Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt pigernes stemmer overhovedet ville være blevet hørt, hvis jeg som ekstern facilitator ikke var ankommet til felten? Hvem var ellers
gået i dialog med pigerne og havde lyttet til deres perspektiver? Pigernes pædagog
Sarah har været i dialog og lyttet til pigerne og føler samme frustration som pigerne,
men er blevet mødt af samme behandling som pigerne (Bilag 1e: 14 og 18). Det kan
formodes, at beslutningen om lukningen højst sandsynligt var blevet trumfet igennem
uden at lytte til de unge, og beslutningstagernes top-down ledertilgang havde højst
sandsynligt været determinerende for den fremtidige kommunikation i felten. Ledelsens monologiske tilgang til kommunikation, samt deres top-down styring har gjort, at
det er svært for modstridende stemmer at trænge igennem, hvilket kan bevirke, at kun
deres diskurs repræsenteres. Ved at introducere felten for Digital Storytelling metoden
er Christians top-down kommunikation blevet udfordret, eftersom pigernes digitale
historiefortællinger har åbnet op for en ny og mere bottom-up og dialogisk kommunikationsform, hvor alle vidensformer anses som værende ligeværdige og betydningsfulde for dialogen og den fremtidige udvikling. Der sættes fokus på den dialogiske
tovejskommunikation og vigtigheden af forståelsen af andres perspektiver. Gennem
workshopforløbet er både pigernes handlekapacitet blevet styrket til at modvirke den
afmagt de står overfor og de er blevet bevidste om deres egen stemme og mulighed
for indflydelse samtidigt med, at Christian er blevet bevidst om hans uhensigtsmæssige
kommunikationsstrategi og marginalisering af de unge og deres stemmer. Det er min
antagelse, at dette ikke var sket uden min tilkomst til felten og brugen af Digital Storytelling metoden. Min tilstedeværelse og rolle i felten har altså præget de unge til at
tage handling. Jeg har dermed ikke indtrådt felten med et ønske om neutralitet, men
med det mål bevidst at præge og mobilisere de unge piger til at styrke deres stemme
i udviklingen på Indre Nørrebro.
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Det kan argumenteres, at en forankring af Digital Storytelling metoden inden for arbejdet med udsatte unge ville være oplagt. Metoden er et brugbart og relevant værktøj
for fagpersoner, der arbejder med udsatte og marginaliserede unge, såsom byplanlæggere og pædagoger, da metoden appellerer til unge og hjælper dem opbygge handlekapacitet og fremmer deres stemmer. Metoden gør op med den monologiske og
top-down styrede kommunikationsform, idet de digitale historiefortællinger åbner op
for de unges livsverden og hjælper andre til at forstå de unge og deres perspektiver.
Hvilket kan føre til dialogiske momenter og dermed mere inddragende og dialogiske
kommunikationsprocesser aktørerne i mellem. Ved at have Digital Storytelling som et
forankret værktøj, vil sikringen af mere dialogiske og inddragende kommunikationsprocesser fremmes.
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KAPITEL 8 KONKLUSION

Hvordan kan den dialogiske metode Digitale Storytelling anvendes som
planlægningsværktøj til at fremme unge pigers empowerment i byudviklingen på Indre Nørrebro?
Gennem mit arbejde i felten med de unge piger fra Indre Nørrebro kan jeg konkludere, at man ved anvendelsen af Digital Storytelling som et planlægningsværktøj, kan
fremme empowermentprocesser hos marginaliserede eller disempowerede grupper.
Deres ellers uhørte stemmer artikuleres og styrkes gennem brugen af den dialogiske
metode til at modvirke den afmagt, de er underlagt. De digitale historiefortællinger
åbner op for pigernes livsverden og inviterer til dialog mellem pigerne og den overliggende magtstruktur Christian.
Ved brug af Digital Storytelling gennem workshopforløbet med de unge piger fik jeg
indblik i pigernes livsverden og forståelse for de sociale og strukturelle strukturer, de
lever under. Pigerne har ikke anset dem selv som en gældende stemme i byudviklingen på Indre Nørrebro, hvilket ledelsens monologiske kommunikation tilgang heller
ikke har fordret. Gennem workshopforløbet og pigernes digitale historiefortælling er
pigerne blevet bevidste om deres egen stemme, hvilket fremadrettet kan give dem
mulighed for indflydelse og skabe forandring. Under workshopforløbet fik pigerne
mulighed for at tale om et emne som de har ekspertise i og gjordes derved til aktive
aktører i lokalsamfundet. I dialogprocessen italesatte de nogle vigtige problematikker i
forhold til deres lokalområde, samt et ønske om forandring. De udtrykte følelsen af disempowerment i form af ekskludering fra beslutningsprocessen omkring lukningen af
deres Pigeklub på Kvisten og den generelle mangel på tilbud til unge piger i lokalområdet. Pigerne føler sig ikke lyttet til eller inddraget i beslutningsprocesserne vedrørende
deres hverdag på Indre Nørrebro. De føler, at beslutningerne tages hen over hovederne
på dem uden, at de spørges om, hvad de føler og mener omkring de givne situationer.
Selve produktionen af pigernes digitale historiefortællinger er hele fundamentet for
skabelsen af dialogprocessen mellem jeg og pigerne, fremkomsten af det dialogiske
moment mellem pigerne og Christian, samt igangsættelsen af en empowermentproces hos pigerne. Pigernes digitale historiefortælling om Pigeklubben har fungeret som
en invitation til dialog mellem dem og Christian. Fortællingen har været med til at
give Christian et mere nuanceret billede af pigerne, deres oplevelser og måde at forstå
verden på, end den føranvendte top-down og monologiske kommunikationstilgang.
Det kan konkluderes, at Digital Storytelling fordrer dialogiske momenter (jeg-du-relationer), da de digitale historiefortælling åbner op for dialogpartnerens perspektiver
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og måder at forstå verden på, som kan invitere til dialog mellem modstridende dialogpartere.
Jeg kan endvidere konkludere, at mit samarbejde med pigerne og udviklingen af
deres digitale historiefortællinger har skabt en intern forandring og empowerment
hos pigerne selv. Der er blevet igangsat en horisontal og dagsordensudvidende
empowermentproces hos pigerne i kraft af deres producering af deres digitale historiefortællinger. De er blevet bevidste omkring deres mulighed for indflydelse og
deres handlekapacitet er blevet styrket. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt
indrømmelserne fra Christians side (i det dialogiske moment) blot vil være symbolsk
eller om der i fremtiden vil ske en mægtiggørelse af de unge piger. Fremkomsten af en
fremtidig vertikal og dagsordensforandrende empowermentproces er derfor endnu
uvist. Der sker altså ikke en direkte forandring af de ulighed magtstrukturer, men det
konkluderes, at det dialogiske moment mellem pigerne og Christian har indledt til en
fremtidig vertikal empowermentproces. Som forhåbentlig vil forandre den nuværende
beslutningsstruktur til en mere inddragende og dialogiske proces, hvor de unge vil
indgå som ligeværdige og betydningsfulde aktører i udviklingen på Indre Nørrebro.
Det kan konstateres, at vores indtræden i beslutningsprocessen om at lukke Pigeklubben skete for sent, men til trods for dette har forløbet stadig været værdifuldt for fremtiden. Uden produceringen af pigernes digitale historiefortællinger og det dialogiske
møde mellem pigerne og Christian, ville den føranvendte top-down og monologiske
kommunikationsform højst sandsynligt have fortsat og pigerne var forblevet en marginaliserede gruppe uden stemme i byudviklingen. Der er derved, gennem anvendelsen
af Digital Storytelling, blevet sat fokus på den forhenværende kommunikations uhensigtsmæssighed og behovet for mere dialogiske kommunikationsformer er ligeledes
blevet tydeliggjort. Jeg har, som planlægger, skabt rammerne for et rum, hvor fremkomsten af dialogiske momenter kunne fremkomme og derved initieret en dialogiske,
bottom-up og gensidig kommunikation mellem to ellers modstridende parter. I processen myndiggøres pigerne til lokale aktører med en stemme, handlekapacitet og
vigtig viden i forhold til byudviklingen på Indre Nørrebro.
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KAPITEL 10 PERSPEKTIVERENDE FORMIDLINGSPRODUKT

Inden for kommunikationsfaget kræves det, at man i forbindelse med specialet udvikler
et formidlingsprodukt, hvor specialets problemstillinger eller dele af dem formidles
til en begrænset målgruppe. Dette speciales formidlingsprodukt er en artikel, som
har til formål at sprede specialets budskab omkring inddragelsen af de unge piger i
byudviklingen på Indre Nørrebro. Pigerne ønsker en forandret fremtid og er gennem
workshopforløbet blevet styrket til at tage handling. De ønsker, at deres stemme skal
høres og artiklen er derfor blevet udarbejdet i samarbejde med pigerne og pædagogen
Sarah. Pigerne ønsker, at resten af beslutningstagerne på Indre Nørrebro skal høre deres
stemmer og ikke kun lederen Christian. Vi blev derfor i fælleskab enige om, at næste
skridt i processen er publicering af en artikel omkring workshopforløbet, pigernes digitale historiefortællinger og den ekskludering pigerne oplever i udviklingen af deres
byområde.

Medie og målgruppe
Vi har valgt Nørrebro Nordvest Bladet, som det medie artiklen er tiltænkt. Bladet er den
lokale ugeavis for Nørrebro, som udgør områdets lokalplatform, hvor relevante nyheder,
debatter og tilbud deles og samles (W14). Vores valg faldt netop på den lokale ugeavis,
da avisen henvender sig til både byens borgere, men også til relevante beslutningstagere, politikkere og andre relevante aktører i lokalområdet på Nørrebro. Artiklens
indhold henvender sig særligt til byens beslutningstagere, men er også relevant for
resten af byens borgere. Ved at publicere artiklen i ugeavisen spredes pigernes digitale
historiefortællinger og inddragelse af byens unge sætte på dagsorden. Lukningen af
Pigeklubben er et relevant emne, som ikke kun berører de unge piger, men også lokalområdets borgere generelt. Formålet med artiklen er at få skabt debat i lokalområdet
og opmærksomhed omkring de problematikker, der er forbundet med lukningen af
Pigeklubben med den hensigt at få igangsæt en fremtidig forandring.

Virkemidler
I og med, at artiklen henvender sig til både borgere og beslutningstagere, er den skrevet
i et sprog, så den normale samfundsborger, som ikke har kendskab til de faglige termer
anvendt i specialet, kan forstå og relatere til artiklens indhold. Pigerne er omdrejningspunktet for artiklen og det er derfor vigtigt, at deres stemmer repræsenteres. Deres
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stemmer repræsenteres således i artiklen i form af personlige citater, som appellere til
læsernes empati.
Hvis man kigger på det brede samfundsperspektiv kunne artiklen også være relevant
at publicere hos blandt andet Børnerådet (W1), Kommunernes Landsforening (W15) og
Dansk Byplanlaboratorium (W16), da disse tre organisationer henvender sig til relevante
aktører i forhold til ungeinddragelse. Dette ville dog kræve en ændring af artiklen og
dens virkemidler, hvor specialets faglige indhold og konklusioner skulle være mere fremtrædende. Ved udgivelse af en sådan artikel ville fokus lægge mere på selve metoden
Digital Storytelling, hvordan den kan fungere som et planlægningsværktøj til ungeinddragelse og hvordan den kan sikre mere dialogiske og inddragende kommunikationsprocesser. Det kunne være relevant at udgive denne type artikel i forbindelse med at
få forankret Digital Storytelling metoden som et værktøj inden for ungeinddragelse.
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Lukning af pigeklub tvinger byens
udsatte piger tilbage på gaden
Nyt pilotprojekt afslører, hvordan
ekskludering af byens unge stemmer
kan have fatale konsekvenser for
byens udvikling.
Af Natasha Alexandra Dottin
Udgivet 02. februar 2015
Den sidste månedstid har en gruppe unge
piger i alderen 14-17 år fra lokalområdet været
med i et pilotprojekt, hvor de har produceret små digitale fortællinger om deres liv på
Indre Nørrebro. Projektet havde til formål at
undersøge, hvordan de unge pigers stemmer
kunne fremmes i byens udvikling.
Deltagerne af pilotprojektet bestod af syv
piger med anden etnisk baggrund. Alle
pigerne er fra Blågårdskvarteret og kan karakteriseres som unge piger i udsatte livssituationer, der på en negativ måde har fyldt meget
i bybilledet.
I stedet for at hærge byens lokale bibliotek,
blev pigerne for nogle år siden henvist til
Pigeklubben på Kvisten, hvilket har haft
positiv indflydelse på pigernes personlige

udvikling. Pigeklubben har ikke blot dannet et
fysisk opholdssted, men betegnes af pigerne
selv som deres andet hjem. I Pigeklubben fik
de støtte af kyndige pædagoger, der forebyggede og afholdt dem fra udadreagerende
adfærdsmønstre, der kan være til gene for
byens andre borgere.
Klubfællesskabet på Indre Nørrebro har netop
valgt at lukke Pigeklubben, som var det
sidste tilbud for denne målgruppe i Blågårdsområdet. De har lukket Pigeklubben, da de
ønsker at normalisere Kvistens klubtilbud og
integrere Pigeklubben med resten af Kvistens
brugere, der primært består af drenge. Det efterlader pigerne i en vanskelig situation, som
Sarah Falster, pædagog og tidligere ansvarlig
for Pigeklubben forklarer:
“Pigerne har rigtig mange problemstillinger,
som er svære at nå til den normale normering.“
Én af pigernes problematikker er, at de af respekt til deres kultur og religion ikke benytter
sig af lokalområdets generelle tilbud, der både
omfatter drenge og piger.

“

“De har brug for nogle, specielt kvinder,
som de stoler på og som de kan snakke
med de ting om, som man ikke snakker om derhjemme” forklarer Falster.
Pigeklubben blev hurtigt et positivt
alternativ, som pigerne selv udtrykker
det: ”Vi synes jo ikke godt om at være på
gaden. Hvem gør det? Så det, at vi havde
Pigeklubben var bare fantastisk. Vi kunne
jo ikke forblive på gaden. Hvis vi ikke har
pigeklubben ved vi ikke, hvad vi skal gøre
af os selv.”
- Fatma, 15 år.
Digitale fortællinger som fundament for ungeinddragelse
Pilotprojektet er et bevis på, at de unge er
vigtige aktører at inddrage i udformningen
af deres lokalområde. Gennem projektet
italesætter pigerne følelsen af at være ekskluderet og oversete i beslutningsprocesserne
vedrørende deres lokalområde. Ekskluderingen har blot efterladt dem tilbage på gaden
- samme sted, hvor de startede.

I klubbydelsplanen fra 2014-2015 står det
klart og tydeligt i indsatsområdets tredje
målsætning vedr. demokratisk målsætning,
at klubfællesskabet skal “lytte til pigernes
ønsker og ideer.” Netop det modsatte sker, da
Pigeklubben blev lukket uden at indgå i en
demokratisk dialog med pigerne.
Hele Pigeklubbens egentlig formål med at
give de udsatte piger værktøjer til at begå sig
i det offentlige rum, få en uddannelse eller et
job stoppede. Da beslutningstagerne lukkede
pigeklubben uden en overgangsfase, stoppede man også med at lytte til pigernes behov
og ønsker, samt at inkludere dem i udformning af et fremtidigt alternativ til klubben.
Ved at gå i dialog med pigerne og hjælpe dem
producere digitale fortællinger om deres lokalområde, blev der skabt et rum for inddragelse
og dialog, hvor pigerne frit kunne udtrykke
deres meninger og ønsker til lokalområdet.
De unge er eksperter i deres eget liv og det er
derfor vigtigt at gå i dialog og inddrage dem i
byens udvikling.

