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Grenseflater i unges læringsliv
af Ola Erstad

Abstract
Betegnelsen ‘læringsliv’ er ment som et forsøk på å åpne opp vår forståelse 
av de unges læring og betydningen av å studere hvordan læring utvikles og 
endres over tid. I dagens debatt om skole og læring er det skolen selv og 
dens innholdsfokus som står i sentrum, og ikke elevenes egne erfaringer og 
opplevelser som lærende. ‘Læringsliv’ er dermed et uttrykk for barn og unge 
som navigatører i grenseflater mellom ulike arenaer for læring av betydning for 
deres personlige utvikling. Morsmålsfaget i skolen er spesielt interessant som 
faglig kontekst i denne sammenheng. Både fordi morsmålsfaget tradisjonelt 
har forholdt seg til spenningsforholdet mellom skolens opplæringsmandat og 
de unges forhold til ulike tekstformer i sin hverdag, og fordi dette fagområdet 
handler om hva det vil si å kunne lese og skrive i vår samtid. Eksempler fra 
egen forskning vil anvendes for å diskutere sammenhenger og brudd som barn 
og unge erfarer i grenseflater mellom ulike arenaer for læring.

Introduksjon
En rekke sosiale og kulturelle prosesser aktualiserer betydningen av å problemati-
sere forholdet mellom formell og uformell læring. Det gjelder et endret arbeidsliv og 
utdanningen sin rolle i å kvalifisere for et skiftende og uforutsigbart arbeidsmarked; 
det gjelder forståelsen av læring som en livslang prosess som ikke avsluttes etter 
endt skolegang; og det gjelder endrede kompetansekrav til barn og unge som sam-
funnsborgere, både i forhold til demokratisk deltakelse og det å leve i et samfunn med 
raske endringer. Dessuten gjelder det digitaliseringen som på alle nivå av samfunnet 
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skaper nye vilkår for forståelsen av formell og uformell læring – om hvor læring skjer, 
på hvilke måter og med hvilke formål. 

Slike prosesser aktualiserer også grunnlagsperspektiv på hva skolen er til for, og 
for hvem. Det vil føre for langt å gå inn på slike grunnlagsspørsmål i dette kapitlet, 
men betegnelsen ‘læringsliv’, som vil stå sentralt i min presentasjon, er ment som et 
forsøk på å åpne opp vår forståelse av de unges læring og betydningen av å studere 
hvordan læring utvikles og endres over tid. I dagens debatt om skole og læring er 
det skolen selv og dens innholdsfokus som står i sentrum, og ikke elevenes egne 
erfaringer og opplevelser som lærende. ‘Læringsliv’ er dermed et uttrykk for barn og 
unge som navigatører i grenseflater mellom ulike arenaer for læring av betydning for 
deres personlige utvikling. 

Morsmålsfaget i skolen er spesielt interessant som faglig kontekst i denne sam-
menheng. Både fordi morsmålsfaget tradisjonelt har forholdt seg til spenningsforholdet 
mellom skolens opplæringsmandat og de unges forhold til ulike tekstformer i sin hver-
dag, og fordi dette fagområdet handler om hva det vil si å kunne lese og skrive i vår 
samtid. Nye lese- og skrivepraksiser oppstår der den nye teknologien skaper stadig 
nye premisser og muligheter for den sosiale og kulturelle betydning slike praksiser til 
enhver tid har. Jeg skal ikke forholde meg til morsmålsfaget spesielt i dette kapitlet, 
men referere til studier av læringspraksiser og læringsprosesser av betydning for dette 
fagområdet. Min interesse retter seg mot de sammenhenger og brudd som barn og 
unge erfarer i grenseflater mellom ulike arenaer for læring. Viktige forskningsspørsmål 
er så hvordan slike grenseflater defineres og den betydning de kan sies å ha for den 
enkelte. Slike spørsmål er viktige fordi de handler om de grenser som barn og unge 
naturlig beveger seg mellom i sin hverdag, fysisk og virtuelt, og som har betydning for 
hva de lærer, og hvordan. For å eksemplifisere hvordan vi kan studere slike prosesser 
vil jeg presentere noen empiriske data fra et prosjekt jeg ledet i en bydel av Oslo. 

Barn og unges læringsliv
I seg selv er ikke barn og unges læring på ulike arenaer et nytt forskningsfelt, og 
betydningen av å trekke inn hverdagslivets erfaringer har preget skolens praksis i 
mange år, blant annet gjennom prosjektarbeid og det å trekke populærkulturen inn 
som ressurs i undervisningssammenheng. I sin tid utfordret John Dewey (1859-1952) 
den rådende skolske tradisjonen på begynnelsen av forrige århundre, med vektlegging 
på memorering og ensidig kunnskapsformidling fra lærer til elever i klasser, og rettet 
fokus mer mot elevenes involvering i selve læringsprosessen. Han bidro også med 
vesentlige bidrag om utdanningens betydning for demokrati- og samfunnsutvikling. Av 
den grunn la han også vekt på at skolen ikke må sees isolert fra elevenes liv utenfor 
skolen, for eksempel når han skrev at: ”The learning in school should be continuous 
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with that out of school. There should be a free interplay between the two. This is possi-
ble only when there are numerous points of contact between the social interests of the 
one and of the other.” (Dewey, 1916, p. 358). Ifølge Dewey skulle skolen fungere i nær 
kontakt med lokalmiljøet, og derigjennom oppfylle sitt samfunnsoppdrag. På denne 
måten ville barn og unge oppleve læringsprosessen som mer autentisk og relevant 
for deres egen bakgrunn. Samtidig ville skolen kunne gi barnet det som manglet i 
deres hverdagsliv og derigjennom skape gode utviklings- og vekstvilkår. Frem til våre 
dager har denne tematikken blitt tatt opp på ulike måter og er kanskje mer aktuell enn 
noensinne ut fra ungdomstilværelsen i dagens samfunn med aktiviteter på mange 
arenaer, og ikke minst gjennom bruken av digitale medier (Erstad, 2016).

En problematisering av det formelle og uformelle ved læring aktualiserer også en 
diskusjon av betegnelsen kontekster for læring (Edwards, Biesta & Thorpe, 2009). Hva 
definerer en læringskontekst, og hvordan definerer vi likheter og forskjeller mellom uli-
ke læringskontekster? En grunnleggende forskjell kan trekkes mellom å forstå kontekst 
som sirkler rundt individet, med referanse til Uri Bronfenbrenner (1979), og kontekst 
forstått som interaksjonistisk gjennom samspill mellom personer og omgivelser, det 
Michael Cole (1996) betegner som ‘the weaving of context’. Jeg forholder meg til den 
sistnevnte forståelsen. Studier av læringskontekst vil da være rettet mot bestemte 
praksiser som inngår i visse situasjoner og omstendigheter der vi gjør ulike erfaringer, 
enten det gjelder klasserommet, vårt eget rom hjemme eller steder i lokalmiljøet der 
vi utøver fritidsaktiviteter. 

Vi kan også snakke om ulike arenaer for læring som utfordrer barn og unge på 
ulike måter i deres forhold til innhold og aktiviteter som bringer dem videre i en prosess 
mot økt innsikt og ferdigheter. Læringsarenaer deles tradisjonelt sett inn i tre ulike 
grupper. For det første er de formelle læringsarenaene kjennetegnet av et tydelig 
mandat og siktemål og er som regel knyttet til visse institusjoner som skoler. For det 
andre er de uformelle i større grad enn de formelle selv-initierte, og de er ikke bestemt 
av fysiske kontekster som de formelle arenaene. For det tredje er det som betegnes 
som ikke-formelle arenaer i forskningslitteraturen uttrykk for organiserte aktiviteter 
utenfor skolen, ofte med voksenpersoner involvert, slik som sport og speider.

En fare ved et slikt situert perspektiv er at man blir opphengt i det som skjer 
innenfor bestemte kontekster, for eksempel om interaksjon mellom lærer og elever i 
klasserom eller læringsfellesskap i forbindelse med sport eller å delta i dataspill på 
nett. En vil da gå glipp av det som skjer mellom og på tvers av ulike kontekster og 
situasjoner og hvordan læring for den enkelte kan endre seg over tid, det enkelte 
betegner som studier av ‘læringsforløp’ (‘learning trajectories’, Ludvigsen et al., 2011). 
Jay Lemke bruker begrepet ‘timescale’ (2000) som uttrykk for at vi alle forholder oss 
til ulike tidsskalaer i våre hverdagsliv, fra det øyeblikket vi befinner oss i, til det som 
skjer den dagen eller uken, til det som gjelder et helt liv fra fødsel til død, med ulike 
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forventninger knyttet til fortids-, nåtids- og fremtidsorienteringer. Jeg mener at det 
nettopp er i brytninger mellom ulike kontekster for læring og ulike opplevelser av tid 
at interessante dynamikker av samspill oppstår, og at vi gjennom slike perspektiv kan 
få en dypere forståelse av hva læring betyr for den enkelte. 

Bærbare maskiner, nettbrett og mobiltelefoner fungerer alle som nye måter å 
kommunisere og innhente informasjon på, noe som også medfører at læring endrer 
karakter. Analyseenheten er naturlig nok rettet mot personen som følges mellom 
ulike kontekster for læring, eller mer korrekt det James Wertsch (1998) betegner som 
”mediated action” eller ”person-acting-with-mediational-means”. Personen blir studert 
som handlende i forhold til sine omgivelser gjennom ulike former for læringsaktiviteter 
og med bruk av ulike former for mediering. De digitale mediene representerer slik sett 
nye måter å forholde seg til meningsinnhold på.

For egen del har jeg argumentert for å bruke begrepet ”læringsliv”, eller ”learning 
lives” på engelsk (Erstad & Sefton-Green, 2013). Dette innebærer å studere barn 
og unge i brytninger mellom ulike kontekster for læring og over tid. Læring, og det å 
tilegne seg kunnskap, handler dermed ikke bare om hva som skjer i klasserommet, 
men i større grad hvordan dette kobler seg til mange ulike aktiviteter de unge inngår 
i der digitale medier spiller en vesentlig rolle. I forskningslitteraturen er det også en 
rekke andre betegnelser som nå brukes om samme tilnærming til barn og unges 
læring i våre dager, slik som connected learning (Ito et al., 2013), learning bridges 
(Kumpulainen et al., 2009) og boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2011). Slike 
studier forsøker å ‘pakke ut’ læringsbegrepet som noe mer dynamisk som involverer 
den lærende på andre måter enn det man tradisjonelt forbinder med den formelle 
læringen i skolen. Tre kjennetegn er at læring forstås som (Banks et al., 2007):

• Livs-bred (life-wide). At læring ikke bare forstås som noe som skjer i skolen,  
 men noe som defineres som del av folks hverdagsliv og innen lokalmiljø  
 med varierte aktiviteter og praksiser.

• Livs-dyp (life-deep). At læring ikke kun handler om å tilegne seg kunnskap  
 på et epistemologisk plan, men også om endringer på et personlig plan, om 
 hvem man er og hvordan en utvikler seg over tid.

• Livs-lang (life-long). At læring ikke er noe som kun pågår i en bestemt  
 periode av livet, dvs. den formelle læringen i skole, men strekker seg gje- 
 nom hele livsløpet, og som betraktninger om kontinuerlig samspill mellom  
 fortid, nåtid og fremtid. 

Som implikasjon av disse tre kjennetegnene blir ‘læringsidentitet’ viktig å forstå  
(Wortham, 2006; Erstad, 2013). Identitet i denne sammenheng innebærer en forstå-
else av hvordan unge mennesker selv posisjonerer seg og blir posisjonert av andre 
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i ulike sammenhenger. Det er uttrykk for en prosessorientert forståelse av identitet i 
den forstand at en person kan ha flere ulike identiteter i ulike sammenhenger og at 
slike læringsidentiteter kan endre seg over tid. 

Disse perspektivene aktualiserer betydningen av å studere elever på tvers av ulike 
arenaer for læring og hva grenser betyr i denne sammenheng. 

Om å krysse grenser 
Hva betyr egentlig ‘grense’ i pedagogisk forstand? Hvem etablerer slike grenser, og 
med hvilke formål? Det er relevante spørsmål å få belyst hvis vi ønsker å forstå barn 
og unge som lærende. Slike spørsmål kan analyseres fra ulike perspektiv. Innen 
kunnskapssosiologien har mange problematisert de ulike interessene og spenningene 
som våre utdanningssystem innehar. To fremtredende forskere er B. Bernstein og P. 
Bourdieu som i sine teorier og studier skriver om betydningen av sosioøkonomisk 
bakgrunn og klassetilhørighet gjennom utviklingen av visse koder og habitus som 
medfører at ulike grupper av elever er tilpasset utdanningssystemet på ulike måter. 
Mitt perspektiv derimot bygger videre på sosiokulturell teori om læring. I pedagogisk 
sammenheng er grense definert av skole, læreplan og lærere - for elevene. Både i 
fysisk forstand fordi skolen er en egen fysisk bygning, ofte med en mur eller et gjerde 
omkring. Elevene går hjemmefra og til skolen og passerer en grense når de entrer 
skolens område. Skolen er videre definert gjennom sin spesielle organisering med 
timer og friminutt som ikke eksisterer i andre sammenhenger, og med fokus på å 
tilegne seg innhold som er definert av andre enn elevene selv og som i liten grad er 
koblet til elevenes liv utenfor skolen. 

Grunnleggende sett handler dette om måter å lære på i skolen og måter å lære på 
utenfor skolen. Læring i skolen er tradisjonelt sett orientert mot kunnskapsproduksjon 
som er dekontekstualisert og abstrahert i forhold til de sosiale praksiser der slik kunn-
skap anvendes. Skolen representerer en annen ramme for instruksjon, veiledning og 
utfordringer i barn og unges læringsforløp og utvikling enn det man møter i hverdagen, 
det Vygotskij, Bartlett og andre har betegnet som forholdet mellom hverdagsbegreper 
og ”vitenskapelige begreper”. Og det å gå i skolen handler om å lære seg dette 
skillet og at kunnskapstilegnelsen av kjernebegreper i ulike fag krever noe annet av 
en enn i andre kontekster, slik Lauren Resnick uttrykker det når hun skriver at “The 
decontextualized nature of learning and knowledge practices in schools in many 
subject domains is something students have to learn.” (Resnick, 1987, p. 3). Men dette 
forholdet mellom hverdagstekning og akademisk tekning er ofte blitt betegnet som 
om den sistnevnte er bedre og viktigere enn den førstnevnte. Mitt poeng er at slike 
kunnskapspraksiser er vesensforskjellige og har ulike funksjoner, og at dette forholdet 
i våre dager bør problematiseres i større grad enn det som tidligere er blitt gjort. 

Grenseflater i unges læringsliv
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Hvordan og i hvilken grad læring i skolen og læring utenfor skolen henger sammen 
vil blant annet variere avhengig av personers interesser, kjønn, alder og variabler knyt-
tet til deres sosioøkonomiske bakgrunn. Som vi skal se senere kan sammenhenger 
på tvers av grenser mellom skole og fritid av og til direkte henge sammen, mens det 
i andre sammenhenger og for andre elever kan være klare brudd. I den pedagogiske 
litteraturen omtales slike sammenhenger mellom læringsarenaer gjerne som kontinu-
itet eller diskontinuitet (Erstad & Smette, 2017). 

Bronkhorst og Akkemann (2016) har gjort en systematisk gjennomgang av 
forskning som omhandler kontinuitet og dis-kontinuitet. De dokumenterer hvordan 
elever på ulike måter definerer seg selv, eller blir definert av læreren eller andre, i et 
spenn mellom sammenheng og brudd i forhold til det skolen står for og deres egne liv 
utenfor skolen. De mener også at dette åpner opp for mer fundamentale spørsmål om 
hvem og hva skolen er til for. De konkluderer blant annet med at: 

When discontinuity is given it is reported to have negative consequences 
for students in terms of being distressed and also possibly lead to disruptive 
classroom behavior, lower academic efficacy, lack of engagement or motivation, 
and failure to identify. Not surprisingly, most cases of lacking continuity concern 
students who are considered to be a minority, academically at risk, or both. 
(…) Underlying conditions for continuity is the degrees of freedom afforded by 
school. (Bronkhorst & Akkerman, 2016, p. 27).

Slike studier om hvordan elever forholder seg til og opplever mestring på svært ulike 
måter er viktige ikke minst fordi skolen er definert som å skulle ivareta alle elevers 
behov for og engasjement omkring læring. Igjen aktualiserer dette en større bevissthet 
om hvordan ulike grupper av elever forholder seg til og krysser ulike grenser, det 
enkelte betegner som ‘new mobilities’ (Leander, Phillips & Taylor, 2010).

Språk, kommunikasjon og identitet 
Relatert til språkfaget i skolen er det relevant å trekke frem hva det vil si å lese og 
skrive i dagens digitale kultur (Elf, Hanghøj, Erixon & Skaar, 2015), og hvordan barn 
og unge forholder seg til det man i engelskspråklig litteratur betegner som ‘literacy’. 
Den oppvoksende generasjonen forholder seg til helt andre måter å kommunisere på 
enn tidligere generasjoner, blant annet gjennom Twitter, Snapchat og en rekke andre 
kanaler for formidling av lyd, bilde og tekst. Slike endrede vilkår for kommunikasjon har 
også endret måten barn og unge produserer tekst på, ikke fordi læreren eller andre 
voksne ber de om å gjøre det, men fordi det er en del av ungdomskulturen. På denne 
måten blir også identitet iscenesatt på nye måter ved at man kan velge ulike måter å 
fremstille seg selv på og ivareta relasjoner til andre gjennom kommunikative nettverk. 

Ola Erstad
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Spesielt relevant i denne sammenheng er utviklingen av ‘new literacy studies’ 
(NLS), som er uttrykk for hvordan lesning og skriving som aktiviteter knyttet til læring 
og utvikling i dag er mye mer sammensatt og dynamisk enn det tradisjonelle fokus 
på det skriftbaserte. I løpet av 1970- og 1980-tallet var det i økende grad forskere 
som stilte kritiske spørsmål til datidens tradisjonelle og universelle forståelse av 
lese- og skrivekyndighet (”literacy”). Det eksisterte store programmer blant annet i 
regi av UNESCO som skulle lære opp barn og unge i alle verdensdeler basert på en 
vestlig forståelse av hvordan slik opplæring best kan gjøres. Men gjennom studier 
som ble foretatt av Scribner og Cole i Liberia, Street i Iran og Heath i rurale strøk på 
Østkysten av USA, ble lese- og skrivekyndighet knyttet til en kulturell forståelse. De 
viste til hvordan det å lese og skrive var innbakt på ulike måter i ulike sosiale praksiser 
utenfor skolen, noe skolen i liten grad tok hensyn til. Senere er denne forskningen 
blitt videreført blant annet av González, Moll og Amanti i det de betegnet som ”funds-
of-knowledge” (2005) og Barton og Hamilton i studier av ”local literacies” (1998). For 
morsmålsfaget i skolen hadde disse utviklingstrekkene implikasjoner i forhold til et 
utvidet tekstbegrep og større åpenhet for audio-visuelle og skriftbaserte tekster som 
elevene selv forholdt seg til i sin hverdag. 

Teknologiutviklingen i våre dager har skapt nye vilkår for hva det å lese og skrive 
betyr i skolesammenheng og de forbindelser det representerer til lese- og skriveprak-
siser utenfor skolen. I løpet av de siste ti årene har en rekke studier dokumentert både 
sammenhenger og brudd mellom slike praksiser i og utenfor skolen ved at ungdom 
deltar i ulike skrivepraksiser innenfor skolen, der penn og papir fremdeles er rådende, 
og skrivepraksiser utenfor skolen med bruk av digitale medier (Coiro et al., 2008; 
Hull & Schultz, 2001). Lese- og skrivepraksiser defineres som bredere aktivitets- og 
læringsformer blant unge, noe som kan eksemplifiseres med følgende sitat: ”There 
is a growing consensus that we can come to understand more about learning if we 
document both similarities and differences between learning processes inside and 
out of school and focus on the study of the complex relationships between them.” 
(Barron, 2006, p. 198) Tekstproduksjon inngår som en flyt i løpet av hverdagen og 
det er interessant å studere hvordan multimodale lese- og skrivepraksiser i skole 
og fritid gjensidig påvirker hverandre – som en ‘økologi av tekstlige uttrykk’ (Barton, 
1994/2007; Erixon, 2014; Olin-Scheller, Sahlström & Tanner, (forthcoming); Olin-Schel-
ler & Wikström, 2010).

Parallellt med denne utviklingen innen literacy-forskningen dokumenterte man 
innen ungdomsforskningen hvordan unge var involvert i ulike praksiser på uformelle 
arenaer med å lage musikk, film og annet. ‘Cultural studies’-tradisjonen og studier 
av ulike sub-kulturer blant ungdom i løpet av 1970- og 80-tallet viste den betydning 
alternative arenaer til skolen hadde for mange unge. 
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Samtidig har flere studier vist hvordan barn og unge opplever skolen som uen-
gasjerende og at en rekke ungdommer faller fra i utdanningsforløpet. I boka ”Tre års 
kjedsomhet – om å være elev i ungdomsskolen” (Grepperud, 2000) presenteres ung-
domskoleelevers egne synspunkter på ungdomsskolen sammen med perspektiver fra 
skole- og ungdomsforskere. I et kapitlene hevder for eksempel Stafseng at forståelse 
av forholdet mellom skole og ungdomskultur må basere seg på ”mer enn tilfeldige 
rocke- og videoprosjekter” (ibid., p. 155), fordi det gir lite mening å trekke elementer 
fra ungdomskulturen inn i skolen løsrevet fra den konteksten disse elementene opptrer 
i. I følge Stafseng er at av hovedproblemene for ungdomstrinnet at identitetsarbeid 
avsondres fra skolen og kvalifiseringen og plasseres i privatsfæren eller fritiden 
(Stafseng, 2000).

Et interessant bidrag i denne sammenheng i forhold til morsmålsfaget er å se 
det som et identitetsfag (Penne, 2001). Det er uttrykk for en overgang fra at læreren 
i morsmål introduserer elevene til den ‘gode’ litteraturen til å definere lærerens opp-
gave som å skape og bruke språk og tekstlige uttrykk på engasjerende måter som 
involverer den enkelte elev. I skolesammenheng kan faget ‘Medier og kommunikasjon’ 
og mediepedagogikk sies å være interessante uttrykk for faglig identitetsarbeid, der 
moderne medier både skal være gjenstand for kritisk analyse og refleksjon og middel 
for personlig engasjement i egen læring. 

For barn og unge som vokser opp i dagens medie- og tekstkultur representerer 
teknologiutviklingen nye muligheter for utvikling av identiteter. Sosiale medier handler 
i stor grad om hvordan vi presenterer oss for andre gjennom multimodale uttrykk. 
Barn og unge blir vant til å eksperimentere med egne identitetsuttrykk, både på godt 
og ondt i og med at ikke alle er bevisste hva de publiserer for andre. Dette kan også 
bety at barn og unge i dag lettere går identifiserende ut og inn av ulike fag i skolen og 
posisjonerer seg som elev og lærende på ulike måter. 

Spørsmålet er i hvilken grad fagenes innhold og læreres undervisningsformer 
skaper rom for involvering og identifisering av studentene. Hva ved faget er det som 
gjør at elevene opplever økt engasjement og hvilken betydning har det for deres 
læring? Sentralt i denne sammenheng er relevans og autentisitet. Det vil si at elevene 
opplever fagets innhold som noe som berører dem på et personlig plan og som har 
koblinger til deres egne hverdagsliv og derigjennom kan skape gjenkjennelse. Selv 
om betydningen av å koble skolens innhold til elevenes egne liv er blitt fremhevet i 
utdanningspolitiske dokument gjennom flere år, viser forskning at dette er vanskelig 
å få til for mange lærere (Silseth & Erstad, 2018). En viktig grunn er at lærere i liten 
grad har fått opplæring i hvordan man kan tilrettelegge for dette på best mulig måte.

Slike grenseflater til de unges læringsliv kan både skape spennende muligheter 
for å styrke elevenes læring og motivasjon, men kan også by på utfordringer og 
spenninger mellom elever og lærere i undervisningen. 
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Metodologiske overveielser
Det er en rekke metodologiske utfordringer ved å studere sammenhenger og brudd 
mellom ulike læringskontekster. Dels fordi det er krevende å følge barn og unge over 
tid og mellom formelle og uformelle læringskontekster, og mellom aktiviteter online 
og offline. Dels også fordi vi har behov for å utvikle nye metoder som kan gjøre oss i 
stand til å studere slike sammenhenger. 

I egen forskning har jeg de senere årene vært inspirert av nye perspektiv innen 
etnografi. Spesielt gjelder det Judith Green og kollegaer som har skrevet om me-
todologiske overveielser innen det de betegner som ‘interactional ethnography’ og 
‘educational ethnography’. Etnografi defineres da ikke som en metode, men som en 
‘logic of inquiry’:

In arguing that ethnography is not a method but a logic-in-use, we draw on 
Agar’s (2006) conceptualization of ethnography as a non-linear system, guided 
by an iterative, recursive and abductive logic. Ethnographers construct systems 
to learn what members of particular groups need to know, understand, produce 
and predict as they participate in events of everyday life within a group. Thus, 
ethnographers strive to identify patterned ways of perceiving, believing, acting 
and evaluating what members of social groups develop within and across the 
events of everyday life. (Green, Skukauskaite & Baker, 2012, p. 309-310).

I de forskningsprosjektene jeg har ledet de senere årene har vi anvendt en slik 
etnografisk ramme i kombinasjon med ulike innganger slik som ‘biografiske narrativer’ 
(Thomson, 2009), ‘å studere mennesker på ulike arenaer’ (‘multi-site ethnography’, 
Marcus, 1995; Vittadini et al., 2014) og måter å involvere informanter i selve 
forskningsprosessen (participatory methods, Bergold & Thomas, 2012). 

For å studere praksiser i folks hverdagsliv har vi brukt ulike metoder for å få tilgang 
til ulike prosesser. I de fleste prosjektene bruker vi forskningsdesign som kombinerer 
spørreskjema for å få tilgang til kvantitative bakgrunnsdata og aktivitetsformer i 
hverdagen, kvalitative data med kombinasjon av observasjoner og intervju, og selv-
rapporterte data produsert av deltakere i prosjektet i form av dagbøker, bilder tatt med 
mobil, skoleoppgaver, og lignende. 

Nedenfor vil jeg presentere noen eksempler på empiriske data fra ett av pro-
sjektene som jeg har ledet, som har tittelen ‘Local literacies and community spaces. 
Investigating transitions and transfers in the ’learning lives’ of Groruddalen’ (2009-
2013), finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsdesignet i dette prosjektet bestod 
av et utvalg på 60 informanter i 3 ulike kohorter, men 20 informanter i hver gruppe, 
som hver ble fulgt i løpet av gjennomsnittlig 18 måneder. Vi fulgte 20 førskolebarn 
og deres familier i overgangen til å begynne på skolen, og i neste gruppe fulgte vi 20 
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elever i 10. klasse i overgangen til å begynne på videregående skole, og 20 elever i 
avslutningen av videregående skole som gikk videre til høyere utdanning, friår, jobb, 
militærtjeneste og annet. Poenget med disse eksemplene er at de viser to ulike måter 
å dokumentere lese- og skrivepraksiser på og en typologi over ulike grenseganger 
mellom ulike arenaer for læring. 

Dagbok om ’en dag i mitt liv’

Barn og unges hverdag i dag er sterkt preget av å være på nett mer eller mindre hele 
dagen og derigjennom kunne følge med i hva som legges ut, kommentere og selv 
legge ut innhold. Spesielt mobiltelefonen har blitt en plattform for det å være konstant 
på nett. Dessuten viser dette hvordan det formelle og det uformelle ved læring og 
innholdsproduksjon er sammenvevd og sammenkoblet på ulike måter. 

En måte å studere dette på er gjennom mediedagbøker som unge selv skriver 
om medienes rolle i deres liv. I metodelitteraturen betegnes dette nå som ‘A day in 
the Life’ metodikk (Gillen et al., 2007). I en innledende fase av Groruddalsprosjektet 
(2009-2010) nevnt ovenfor ble 14 ungdommer øst i Oslo og 14 ungdommer vest i 
Oslo, alle 15 år gamle, bedt om å skrive mediedagbøker i løpet av en hel uke. I disse 
mediedagbøkene beskrev ungdommene hvordan de brukte ulike medier, og hvor de 
brukte disse mediene, fra de stod opp om morgenen til de gikk til sengs om kvelden, 
hver dag en hel uke. Nedenfor (Figur 1) har jeg gjengitt et eksempel skrevet av en 15 
år gammel jente som bodde vest i Oslo. 

Beskrivelsen (se nedenfor) illustrerer hvordan en 15-årig jente bruker medier i 
løpet av en dag. Skolen utgjør en vesentlig del av mediehverdagen til denne jenta, og 
mobiltelefonen følger jenta gjennom ulike oppgaver på tvers av læringskontekstene. 
For eksempel ser vi at hun tar bilder på skolen. Disse redigerer hun i Photoshop på 
ettermiddagen. Dessuten er mediebruken mer variert og avansert hjemme enn den 
er på skolen. Selv om dette eksemplet er nesten ti år gammelt illustrerer det hvordan 
ulike typer digital teknologi fungerer som koblinger mellom det formelle og det ufor-
melle ved læring og hvordan bruken av digitale medier fungerer fra morgen til kveld 
på en vanlig hverdag, noe som bare har forsterket i løpet av de siste ti årene. Hun 
har også en rekke kommentarer som signaliserer refleksjon om egen mediebruk og 
produksjon av innhold. Tekstproduksjonen er multimodal og i flyt gjennom hverdagen 
og knyttet til ulike praksiser. 
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Et grenseoverskridende skoleprosjekt 

Som ledd i datainnsamlingen på en av de videregående skolene i Groruddalspro-
sjektet, der vi fulgte elever i avslutningen av videregående skole, kom vi over et 
prosjektarbeid på tvers av fag og som illustrerer gråsoner mellom skole og fritid. Vi 
fulgte en klasse som gikk på medier og kommunikasjonslinjen (MK) fra november 2011 
til mai 2012. Tre av elevene i klassen som vi fulgte tettere enn andre, det vil si at vi i 
tillegg til å observere i klassen også gjorde intervjuer med disse elevene flere ganger 
i løpet av denne perioden og 6-8 måneder etter at de var ferdig med videregående 
skole og at vi fulgte de ut i lokalmiljøet etter skoletid, inngikk i et prosjektarbeid som 
en kombinasjon av MK og norskfaget. Tema de skulle arbeide med var Henrik Ibsen 
sine skuespill. Hver elevgruppe skulle selv velge et av Ibsen sine skuespill og hvordan 
de ønsket å løse oppgaven med å tolke sentrale tema i skuespillet. Den gruppen jeg 
fulgte valgte Ibsen sitt skuespill ‘Hedda Gabler’. 

Måten de valgte å løse denne oppgaven på var ved å lage en musikkvideo med 
inspirasjon fra Eminem og Rihanna sin video til sangen ‘Love the way you Lie’. De 
kalte sin musikkvideo for ‘Love the way you lie, Hedda’. Det er to forhold ved denne 

Mediedagbok, Jente (15 år) 

Mandag:
Jeg stod opp rundt 06:30. Jeg ble vekket opp av den forferdelige lyden fra mobilen. Det
første jeg gjorde var å kle på meg og lage meg frokost før jeg satte meg ned med frokosten
foran pc'en. Da sjekket jeg facebook, selvom jeg vet at det er få som oppdaterer over
natten eller så tidlig på morgenkvisten, men det har blitt en vane. Dårlig vane! Jeg blir
oppslukt på en måte, men når jeg tenker over det så skjønner jeg ikke hva det er som får meg
til å kunne sitte foran facebook over lang tid. Jeg var jeg innom bloggen min for å oppdatere
den. Jeg ringte også en venninne for å høre om hun hadde klart å stå opp etter den deilige
ferien, noe jeg virkelig hadde problemer med!
På skolen i dag var vi på Klinikk for Seksualundervisning med klassen. På klinikken tok jeg
endel bilder av venner med kameraet mitt som jeg senere bruker til bloggen eller bare koselige
og morsomme minner. Da jeg kom tilbake på skolen etter storefri satt jeg på et av
datarommene for å finne ut noe stoff om Cubakrisen til en prøve i morgen i samfunnsfag.
Da jeg kom hjem fra skolen la jeg inn bildene jeg tok i løpet av skoledagen inn på pc'en
og redigerte noen av dem på Photoshop. I og med at jeg har problemer med å legge fra meg
ting som jeg syns er gøy, fortsatte jeg å lage litt webdesign i Photoshop, fordi det er en av
hobbyene mine. I tillegg er jeg en smule fortvilet pga. MSN som ikke funker etter en
crash med Windows Vista og den nyeste msn. Huff, jeg burde skjerpe meg... Det er jo bare
et ekkelt lite luksusproblem! Senere satt jeg meg ned og leste i samfunnsfagboken og
skrev notater på dataen pga. prøven i morgen. Da jeg var ferdig med notatene printet jeg det
ut for å kunne lese på det igjen. Kl. 18:00 hadde jeg ekstramatte. Hos denne læreren får jeg
hjelp med oppgaver jeg syns er vanskelige og for å forstå sammenhengen på ulike temaer
bedre. Før jeg dro hjem igjen etter ekstramatten kjøpte jeg et COSTUME, et blad jeg leser
hver måned. Dette bladet leser jeg på senga før jeg legger meg ned for å sove. Da jeg kom
hjem satte jeg på en serie jeg liker veldig godt. Den går på MTV og heter "The Hills",
men jeg har flere sesongpakker hjemme som jeg setter på når jeg er sliten eller ikke har noe
spesielt å gjøre. Jeg har også lastet ned litt musikk til iPoden min og ladet den opp nå i kveld,
fordi jeg liker å høre på iPod når jeg skal sove. Nå har jeg også litt ny musikk! Natta :-)

Figur 1: Dagbok skrevet av jente 15 år. 

Figur 1: Dagbok skrevet av jente 15 år.
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produksjonen som er relevant for argumentasjonen i dette kapitlet. Det ene gjelder 
tekstproduksjonen i dette prosjektet, og det andre gjelder en av elevene i denne 
gruppen (Mathias) som jeg fulgte tettere enn de andre som et eksempel der identitet 
og læring som en kobling mellom skole og fritid kom til uttrykk. Disse forholdene er 
ikke noe nytt i forhold til faget Medier og kommunikasjon i skolen siden det lenge 
har operert i spenningsfeltet mellom skolefag og medieinteresser elevene har i sitt 
hverdagsliv (Erstad, 2010). Men tilgangen til teknologi og programvare, og de unges 
mediebruk, har aktualisert grenseganger mellom læring i skole og fritid på nye måter. 

Elevenes musikkvideo kan sies å bestå av ulike lag med tekst. I fremstillingen 
følger videoen tett musikkvideoen til Eminem og Rihanna. Elevene har tatt opp scener 
i kjelleren på skolen og hjemme hos en av elevene med bruk av et bakgrunnslerret der 
de kan legge på ulike bakgrunner til elevenes fremføring. Dette kan sees i følgende 
utsnitt (Figur 2) hentet fra elevene sin produksjon til venstre og videoen til Eminem 
og Rihanna til høyre. 

Figur 2: Utsnitt fra elevenes video om Hedda Gabler på venstre side, og musikkvideo fremført 
av Rhianna og Eminem på høyre side. (Bildene er satt sammen av Øystein Gilje.)

Figur 2: Utsnitt fra elevenes video om Hedda Gabler på venstre side, og musikkvideo 
fremført av Rhianna og Eminem på høyre side. (Bildene er satt sammen av Øystein Gilje.)
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Rent teknisk er videoen godt laget med gode overganger og kvalitet på lyd og bilde, 
noe som kan utgjøre en spennende multimodal tekstanalyse. Men mer interessant i 
denne sammenheng er de to neste lagene i videoen. I tillegg til å kopiere bildene fra 
artistene sin video valgte elevene også å dramatisere Hedda Gabler der de fulgte 
sentrale handlingssekvenser i Ibsen sitt stykke. Dette ble filmet hjemme hos en av 
elevene, der Hedda Gabler sitt intrigespill og de to mannlige rollefigurene ble spilt 
av elevene selv. Og som i Ibsen sitt skuespill viser elevene hvordan Hedda brenner 
et manus i peisen og en pistol som elevene har lånt blir brukt for å vise en av de 
mannlige hovedfigurenes selvmord. Disse scene med dramatisering av Hedda Gabler 
blir så flettet inn i musikkvideoen som en spennende kombinasjon av ulike tekstlige 
uttrykk og som en spenning mellom tematikken i Hedda Gabler og videoen av Eminem 
og Rhianna, som begge omhandler relasjonen mellom menn og kvinner og sterke 
kvinneskikkelser.

Et tredje lag består av hovedskikkelsen i musikkvideoen som er Mathias. For 
Mathias var dette prosjektet en mulighet til å bruke sine interesser og kompetanser 
utviklet i fritiden som en del av et skoleprosjekt. I musikkvideoen fremførte Mathias en 
rap-tekst som erstattet Eminem sin rap i den originale videoen. Denne rap-teksten som 
Mathias selv hadde skrevet var en meta-kommentar om Hedda Gabler sitt intrigespill, 
fremført på norsk. Gjennom flere år hadde Mathias vært en aktiv rapper og skrevet 
egne låter. Jeg fulgte Mathias i løpet av nesten to år, fra siste år på videregående og 
nesten ett år etter han var ferdig. Hans store lidenskap under oppveksten var rap, og 
hans store forbilde var Eminem. Han bygde seg en egen læringsidentitet gjennom 
musikken og det å være rap-artist som fremførte sin egen musikk på lokale scener. 
De digitale mediene var noe han brukte hele tiden til å skrive tekster, spille beats og 
spille inn sekvenser før han gikk i studio.

M: Jeg var jo fan av Eminem da. Og akkurat da dreiv de og bygde et lydstudio 
på (navn på spillested), så jeg følte at dette er ment for meg liksom. Og da var 
jeg der hele tida. Og så var det stadig flere som begynte. Og nå er det veldig 
mye bra rundt her.

I: Hva syns du om skolen den gangen da?

M: I 8 var det litt dårligere, og i 10 klasse så måtte jeg jo ha gode karakterer 
for å komme inn her, men nå på videregående så er det mer at jeg tenker 
på fremtiden og da har musikkinteressen dabbet av. Det fornuftige huet har 
tatt over. Jeg var kanskje ikke den beste på skolen, men det jeg gjorde med 
musikken det var det jeg kunne og det var ingen som kunne det bedre enn det 
jeg gjorde akkurat da. Følte at det her er min greie. Jeg føler jeg klarer skolen 
og så har jeg trent mye også. Føler fortsatt at jeg er god på musikken. Men jeg 
kjenner mange musikere som er utrolig flinke, men det er ikke bare det at du 
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skal være flink, alt skal klaffe. Du skal ha den ene personen som klarer å få deg 
på TVn, en som gir deg den avtalen. Det er mye konkurranse.

Dette utsnittet fra et intervju på slutten av videregående skole viser at Mathias har 
bygd en selvtillit til å prestere gjennom uformelle aktiviteter utenfor skolen. Han 
lyktes ikke spesielt godt på skolen, først og fremst fordi han ikke fant seg til rette der. 
Samtidig er han klar på at musikken ikke er noe han kan satse på for fremtiden fordi 
konkurransen er hard, og det er små muligheter for å lykkes. ”Det fornuftige huet” har 
tatt over, og han tenker mer rasjonelt om hva som vil være klokt å velge for fremtiden. 

Men i denne musikkvideoen får han mulighet til å iscenesette sin egen identitet 
som rapper, selv om han på det tidspunktet har sluttet som aktiv rapper. For skolepro-
sjektet blir Mathias svært viktig både ved å spille Eminem-karakteren og ved å fremfø-
re sin egen rap som en kombinasjon av sin fortolkning av Hedda Gabler skikkelsen og 
sin egen erfaring som rapper. På denne måten blir dette skoleprosjektet et interessant 
eksempel der ulike tekstformer veves sammen på nye måter, og som illustrasjon på 
hvordan elever utvikler læringsformer i grenseland mellom skole og fritid. 

Typologi av grensekryssere
Barn og unge forholder seg til ulike roller og forventninger i sine hverdagsliv, enten det 
gjelder elevrollen på skolen, jente eller gutt, eldst eller yngst i en søskenflokk, være 
sportsinteressert eller ikke og det å være barn eller ungdom. I forskningslitteraturen 
betegnes dette også som identiteter og posisjoner som de inntar i ulike sammen-
henger (Holland et al., 1998). Min interesse retter seg mot hvordan identiteter og 
posisjoner fra en læringsarena kan ha relevans i en annen. Hvordan dette forholder 
seg i skolesammenheng er viktig fordi skolen utgjør en stor del av de unges tid og 
aktiviteter i hverdagen, både når de er på skolen og når de arbeider med lekser. Men 
hvordan de er som elever på skolen har også en sammenheng med hvordan de er 
som barn og unge i andre sammenhenger.

På bakgrunn av datamaterialet samlet inn i Groruddalsprosjektet, og som en 
sammenstilling av utvalget på 40 elever fra de elevene som var 15-16 år gamle (10.
klasse over til videregående) og 18-19 år gamle (slutten av videregående og videre) er 
det mulig å definere tre ulike hovedtypologier av elever som grensegjengere. Disse er 
overordnede utledninger fra vårt materiale som beskriver hovedtrekk ved grenseflater 
mellom skole og fritid. De tre typologiene jeg vil legge vekt på her er:

‘Brobyggere’

Denne typologien er uttrykk for elever som strategisk kobler sine aktiviteter og 
interesser i fritiden med det å prestere som elever i ulike fag på skolen. Et særtrekk 
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var at disse elevene drev aktivt med sport på fritiden og posisjonerte seg både på 
skolen og i fritiden som prestasjonsorienterte ungdommer. Både gjennom observa-
sjoner av elevene mens de trente på ettermiddagstid og gjennom intervjuer ble dette 
bekreftet. Et tydelig eksempel var en jente som i intervju fortalte om at hun lagde egne 
treningsplaner som aktiv langrennsløper for hver treningsøkt for å prestere optimalt 
i konkurranser i løpet av helgene. Det som overrasket oss var at hun gjorde det 
samme i forhold til skolearbeid. Hun kalte det ikke lekser, men treningsøkt, der hun 
skrev ned egne prestasjonsmål for hver uke og for hvert fag. I vårt materiale var hun 
også den eleven som presterte best på skolen av alle. Hennes mål var å komme inn 
på medisin og hun presset seg selv optimalt og brukte erfaring fra sport til å prestere 
på skolen. Selv om hun kan sies å være spesiell på denne måten å utfordre seg selv 
var det også en del av de andre elevene som snakket om det samme, det vil si at de 
lærte seg strategier gjennom sport som de brukte strategisk for å prestere som elever. 
Dette kom også til uttrykk der disse elevene var instruktører for yngre jenter og gutter 
innen langrenn, håndball, fotball og annet. Det å være instruktør gav dem erfaring 
med det å lære bort til andre og reflektere over hva som må til for å prestere og sette 
seg individuelle mål. ‘Brobyggere’ er altså de som utnytter måter å være ungdom på 
i fritiden til å fremme prestasjoner i skolen. Totalt sett dreide dette seg om et fåtall av 
elever i de klassene vi studerte. 

‘Grensesettere’

For en del elever fant vi også uttrykk for at de definerte avstand og grenser mellom 
sine fritidsinteresser og læring på skolen, både gjennom å gi uttrykk for at aktiviteter 
i fritiden fungerte som alternative læringsarenaer, og ved at de ikke selv så noen 
sammenheng mellom det de gjorde i fritiden og det å være elev på skolen. Eksempel 
på det førstnevnte fant vi blant en del gutter som var aktive med å spille dataspill. I 
fritiden tilbragte de relativt mye tid med å sitte hjemme og spille opp mot venner de 
også traff på skolen eller andre unge de ble kjent med gjennom spillingen. Som regel 
var disse elevene ikke blant høytpresterende elever i skolesammenheng. Gjennom 
intervju gav de uttrykk for at de definerte sin interesse for dataspilling som en alternativ 
arena til skolen med utvikling av ferdigheter og kompetanse som ikke verdsettes i 
skolearbeidet. Som eksempel på elever som satte grenser ved at de ikke så sam-
menhenger mellom fritidsinteresser og skolearbeid er en jente som på slutten av 10. 
klasse ble veldig opptatt av k-pop (Koreansk pop-kultur). Denne interessen ble i løpet 
av kort tid altoppslukende for henne og fikk konsekvenser for videre utdanningsvalg 
i og med at hun valgte å lære seg koreansk på videregående skole. Selv så hun ikke 
noen kobling mellom denne interessen og det å være elev på skolen og definerte det 
mer som en alternativ arena for egen læring.
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‘Nytteorienterte’

Den siste typologien utgjøres av flertallet av elevene i vårt materiale. Jeg har betegnet 
denne som ‘nytteorienterte’, som i motsetning til de to foregående er mer åpen og min-
dre spesifikk om hvordan grenseflater mellom skole og fritid arter seg. Nytteorientert i 
denne sammenheng indikerer at elevene er mindre strategiske enn de to foregående 
typologiene, der elever bevisst kobler aktiviteter og måter å posisjonere seg på enten 
ved å gjøre strategiske koblinger eller skape avstand mellom skole og fritid, ved at 
de kun gjør det hvis det oppleves som relevant eller at læreren oppfordrer til det. I 
vårt materiale kommer denne nytteorienteringen til uttrykk på ulike måter. For det 
første handler det om den flyt i hverdagen som den mobile teknologien representerer, 
spesielt smarttelefoner. Dagboken, som er presentert i forrige del fra en dag i en jentes 
liv, er et eksempel på hvordan denne flyten i hverdagen arter seg og der denne jenta 
ut fra egen interesse gjør koblinger mellom skole og fritid ved å ta bilder for sin egen 
blogg som dokumenterer både hva hun gjør på skolen og i fritiden. For det andre 
kommer det til uttrykk i form av prosjekter i skolen som er overskridende mellom skole 
og fritid. I eksempelet der elevene lager en musikkvideo som et prosjekt om Ibsen og 
trekker inn sine egne erfaringer og identiteter fra andre læringsarenaer illustrerer dette. 
En tredje form kan være praksisfellesskap man er en del av i fritiden, både fysisk 
sammen med andre eller gjennom nettbaserte fellesskap. I vårt datamateriale fant 
vi en rekke eksempler på dette, for eksempel der elever brukte erfaringer fra etniske 
kultursentra i lokalmiljøet som også hadde skolelignende aktiviteter, eller elever som 
deltar i nettfora om miljøtrussel, politiske tema eller om hester eller biler, der de skaper 
relasjoner til personer i Norge eller andre deler av verden som er interessert i det 
samme som en selv. For det fjerde finner vi eksempler der elever viser til innhold de 
har fått med seg gjennom et fjernsynsprogram som kan være relevant for gjennom-
gang i naturfaget i skolen, samtaler med foreldre eller andre, eller fra reiser til andre 
land – altså erfaringer og tilgang til innhold som får betydning i skolesammenheng. 
Disse fire kategoriene er uttrykk for erfaringer og opplevelser fra fritiden som elever 
drar nytte av og viser til som en del av læringsarbeidet i skolen.

Alle disse tre typologiene er uttrykk for det man i forskningslitteraturen betegner 
som ‘funds of knowledge’ (Gonzalez et al., 2005) som uttrykk for ressurser for kunn-
skapsutvikling som elever kan trekke på fra sine aktiviteter i fritiden, eller å velge å ikke 
gjøre det. Poenget er at slike grenseflater mellom erfaringer og opplevelser på kryss 
av skole og fritid åpner opp læringsarbeidet i skolen ved at det ikke bare er læreren og 
læreboka som bestemmer tilgang til kunnskapsinnhold. Dessuten gir det muligheter 
for økt elevengasjement, identifisering og involvering gjennom at elevene i større 
grad kan trekke på og utforske egne erfaringer og praksiser. Disse tre typologiene er 
de mest fremtredende i vårt materiale, som kan videreutvikles og nyanseres. Men i 
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forhold til diskusjonen i denne artikkelen har poenget vært å tydeliggjøre noen former 
for grensegang som også de to foregående eksemplene konkretiserer. 

Sammenvevde praksiser og grenseoverskridende læring 
I dette kapitlet har jeg argumentert for betydningen av å studere barn og unges læring 
på tvers av ulike læringsarenaer og hvordan grenseflater mellom slike arenaer skapes 
og utvikles på ulike måter. Det er en rekke implikasjoner av et slikt perspektiv både for 
hvordan vi tenker om utdanningens rolle i et nåtids- og fremtids-perspektiv, for hvordan 
lærere kan forholde seg til dette i planlegging og gjennomføring av egen undervisning 
og for måter å studere barn og unges læring. 

I et prosjekt jeg ledet (‘Knowledge in Motion’, 2013-2016) dokumenterte vi hvordan 
lærere i ulike fag er positive til å trekke inn elevers hverdagspraksiser i læringsarbeidet 
i skolen og ser betydningen av dette for elevenes engasjement og motivasjon for 
fagenes innhold, men at lærere samtidig er svært usikre på hvordan de beste kan 
tilrettelegge for slike prosesser (Erstad & Smette, 2017; Wiig, Silseth & Erstad, 2017). 
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet er ikke det å trekke inn hverdagspraksiser og 
interesser et nytt tema i skolesammenheng og innen fag som morsmålsdidaktikk har 
man lenge vært opptatt av hverdagskulturen. Likevel mener jeg vi lever i en tid der 
slike sammenvevde lese- og skrivepraksiser og grenseoverskridende læring skapes 
og utvikles på nye måter, ikke minst som følge av teknologiutviklingen. Det er også en 
tendens til at slike perspektiv nå skrives tydeligere inn som del av skolereformer for det 
21. århundret. Et eksempel er den nye skolereformen i Finland som beskrives som: 
”The new core curriculum recommends learning environments and pedagogies that 
are based on experiential, integrated and student-centered learning, modeling real-life 
inquiry and problem-solving with relevant social and material resources.” (Rajala &  
Kumpulainen, 2017, p. 311).

Eksemplene og typologiene som er presentert i dette kapitlet viser at slike prak-
siser blant unge er sammensatte og skjer gjennom ulike samspill mellom skole og 
fritid, som sammenvevde praksiser. Det som spesielt skiller dagens barn og unge fra 
tidligere generasjoner er måten digitale medier fremstår som en flyt i hverdagen som 
på ulike måter har betydning for læringsaktiviteter i skolesammenheng. Betegnelsen 
‘læringsliv’ er her brukt for bedre å kunne forstå hvordan dynamiske læringsprosesser 
på et personlig plan er innvevd i de enkeltes liv. Teknologiutviklingen har utfordret oss i 
måten som elever tilegner seg kunnskap på kryss og tvers av ulike arenaer for læring 
i skole og fritid - nettbasert og ansikt til ansikt. Læring blir på denne måten direkte 
koblet til deres personlige utvikling og inngår i deres hverdagsliv gjennom deltakelse i 
ulike praksisfellesskap der de kan trekke med seg innsikt og erfaringer fra en kontekst 
over i en annen. 
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Men dette medfører også en fare for det enkelte betegner som ’pedagogiser-
ing’ av hverdagslivet. Denne betegnelsen går tilbake til Basil Bernstein (1990) der 
han advarer mot tendensen til å bruke skolske perspektiv og vurderinger av andre 
praksiser barn og unge er involvert i utenfor skolen. Julian Sefton-Green (2016) har 
på lignende måte advart mot at de senere års orientering mot livslang læring og fokus 
på standardisering og prestasjonsmåling i skolen også ‘smitter’ over på aktiviteter på 
andre arenaer, som en form for ”pedagogisering” av barn og unges liv. 

I dette kapitlet har jeg argumentert for at studier av grenseflater mellom skole og 
hverdagsliv, som alle barn og unge beveger seg mellom, er viktig av flere grunner. 
For det første vil slike studier gi oss bedre innsikt om hvordan de unge lærer i ulike 
kontekster. Læring handler ikke kun om kunnskapsproduksjon, men også om iden-
titetsarbeid og hvordan man utvikler seg som person. Et vesentlig moment de siste 
fem årene er at mobile teknologier som smarttelefoner har blitt viktige grenseobjekter 
mellom skole og fritid som gir nye perspektiv på hvordan elever får tilgang til infor-
masjon og er del av sosiale nettverk. For det andre vil lærere gjennom økt innsikt om 
slike grenseflater i større grad kunne tilrettelegge for læringsprosesser som elevene 
vil kunne oppleve som mer autentiske og relevante og derigjennom mer motiverende 
og meningsfulle, men dette trenger vi mer forskning om. For det tredje handler slike 
grenseflater også om fremtidens skole og utdanning. Dels om hvordan skolen som 
institusjon kan tilrettelegge for samarbeid med andre arenaer for læring og utnytte 
læringsressurser tilgjengelig på nettet, og dels om de kompetanser (jfr. 21st century 
skills) som barn og unge må tilegne seg for fremtidens arbeidsmarked som ikke 
utelukkende er knyttet til skolen som læringsarena. Grenseoverskridende læring blir 
slik sett et viktig forskningstema de kommende årene.
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Syddansk Universitetsforlag

Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag er første publikation 
i en nyetableret konferenceserie udgivet af Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk 
Forskning (NNMF). Den rummer 14 bidrag fra danske, svenske og norske forskere samt 
fra den australske modersmålsdidaktiske/L1-forsker Mary Macken-Horarik. 

Macken-Horarik arbejder med en socialsemiotisk inspireret definition af begrebet: “The 
term ‘boundary students’ refers to students who are on the edge of school learning whether 
by choice or social disadvantage.” Denne definition står imidlertid ikke alene. Publikationen 
danner tværtimod ramme for en undersøgelse af denne nye term – grænsegængere/
boundary students – som afsæt for forskning i L1/modersmålsdidaktik, både i nordisk 
og international sammenhæng. I første introducerende kapitel motiveres og diskuteres 
termen. På baggrund af bogens bidrag udpeges fire forståelser af grænsebegrebet, blandt 
andet i relation til forestillingen om fagets kerne. Introduktionen er samtidig en optakt til 
publikationens tre dele: 

Første del rummer bidrag, der forankrer grænsegænger/boundary student-begrebet til 
uddannelsesvidenskabelige forskningsfelter og afprøver det som kategori for fagdidaktisk 
analyse med særligt fokus på modersmålsundervisning. I anden del undersøges begrebet 
i forhold til mere specifikke empiriske studier, det vil sige som perspektiv i modersmåls-
didaktisk forskning. Tredje del rummer andre forskningsbidrag til modersmålsdidaktisk 
forskning, som adresserer grænse(gænger)problematikker som mere eller mindre 
implicitte figurer, der bidrager til udvikling og transformation af fagets indholds-, metode- 
og legitimeringsspørgsmål. 

Publikationen foreligger som open-access på Syddansk Universitetsforlags hjemmeside 
samt NNMF’s hjemmeside. Samlet set er der tale om et originalt nyt bidrag til nordisk og 
anden international modersmålsdidaktisk forskning, der også har relevans for fagdidaktisk 
og almendidaktisk samt curriculum-interesseret forskning.
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