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Med projektet der bærer titlen: Forestillinger om ungdom og normalitet i provinsen - Om 

konstruktioner af sted og aktivitet i spændingen imellem unges hverdagslivsperspektiver og 

strukturelle krav, er vi grundlæggende interesserede i at undersøge, hvordan unge i 7.-9. klasse 

definerer, oplever og konstruerer normalitet og afvigelse i en ungdomskulturel forståelse knyttet til 

deres lokale hverdagslige miljø, og hvordan disse unge indtager og anvender lokale steder og rum i 

deres dagligdag. 

Således åbnes for en analyse af hvordan formelle og uformelle læringsarenaer får betydning for de 

unges konstruktioner af ”egne steder”, forstået som ikke-pædagogiserede steder, som de opsøger 

og anvender i deres fritidsliv uden for de voksne søgelys. I tillæg hertil ønsker vi at undersøge og 

forstå, hvordan de unges fritidsliv søges samfundsmæssigt iscenesat og struktureret, hvorved en 

særlig normalitetsforståelse muligvis italesættes. Derved peger projektet på hvordan samfundets 

opdragelsesbestræbelser kan spille en rolle for den dominerende normalitetsforståelse hos de 

unge og i de lokale settings. 

Megen forskning peger på, at rum og steder kan være nyttige markører i analyser af pædagogik, 

identitet og socialisering (Rasmussen 2004; Sand 2014; Jensen 2008), og projektet er optaget af, 

hvordan forskellige slags rum markerer forskellige former for anvendelse, styring og kontrol.  

De Visscher et al. (2012) konstaterer at byen eller lokalsamfundet kan betragtes som en slags aktiv 

socialiseringsagent – en co-educator, dvs. en aktiv instans, der har permanent og fortløbende 

betydning for børn og unges trivsel, deltagelse og socialisering, og derfor også er afgørende for de 

unges deltagelses muligheder og sociale positioneringspotentialer.  

Således knyttes yderligere an til spørgsmål om unges identitetskonstruktioner og læringspositioner 

ud fra de unges egne perspektiver, hvilket tilbyder nye nuancerede forståelser for lokale 

ungdomskulturelle processer og tilpasningsstrategier til de professionelle aktører, som til dagligt 

omgås de unge i pædagogiske - og i uddannelsessammenhænge. Således bliver projektets 

videnproduktion relevant for alle fagprofessionelle, der arbejder med unge, ligeledes for 

uddannelsessteder, der uddanner og efteruddanner professionelle, der arbejder ind i det 

ungdomsfaglige felt. 

Projektet vil metodisk benytte sig af etnografisk feltarbejde (Hastrup 2010; Spradley 1980) med 

deltagerobservationer og semi- og ustrukturerede interviews (Tanggaard & Brinkmann 2010) med 

unge fra 3 skoleklasser fra flere forskellige boligområder i Horsens Kommune. Dertil inddrages 

Sociomatrix-inspirerede (Beum & Brundage 1950) kartografiske hverdagslivskortlægninger 



gennem forsker-faciliterede workshops og foto-eliciterede interviews (Jensen 2008; Sand 2014; 

Pyyry 2015) og Stedinterviews (Sand 2014). Hertil spørgeskemaer, der indkredser specifikke 

spørgsmål vedr. unges steder og deres normalitetsopfattelser – fordelt til et større antal 

informanter. 


