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Resume:
The youth are the citizens of tomorrows urban areas. Therefore the
Copenhagen Municipality is increasing their focus on involving the
youth in urban redevelopment. Area-based renewal programs have
been implemented to mobilize young people to take an interest in
their local area.
One area which has an area-based renewal program is Sundby
located at Amager in Copenhagen. The area has been chosen for a
renewal program due to its social and physical challenges. It is an
area that consists of residential fields with a high level of young
people who don’t get a secondary education after primary school.
One of these residential fields is Urbanplanen located in Sundby.
Urbanplanen is an area which has a high level of young residents
compared to the rest of Copenhagen.
The aim of this study is to examine how groups of young people
between the age 13-18 use public areas in their everyday life, and
how physical, social and rhythmical conditions have an impact on
their use of urban areas. To answer this question the thesis has
implied at mixed methods approach. The methodological approach
consists of mapping, which have shown which streets in Sundby the
young people use in their everyday life. The mapping has led us to a
specific park in Sundby; Englandsparken. Here we have completed
a rhytmanalysis to investigate how young people use the park. The
rhrytmanalysis has been the basis of the focusgroupinterviews with
young people who spend their everyday life in Urbanplanen.
The study uses Henri Lefebvres theory on everyday life to
investigate how they use urban spaces as a part of their daily
routine. Lefebvres theory will be supplemented with Hugh Matthews,
Melanie Limb and Mark Taylor whose theory focuses on how young
people use the street as a third space. Owain Jones’ theory on
spaces will be used to investigate how young people use disordered
spaces.
The study shows that the different groups of young people use
urban spaces differently in their everyday life. They all use the street
as a hybrid space for the transition between childhood and
adulthood where they develop their identity in groups. The group of
older teenagers in the age bracket 16-18 years, use disordered
places where they can be without any adult supervision. The group
that consist of younger teenagers in the age bracket 13-15 years
prefer spaces with a clear function, which can be categorized as
arranged spaces. For the older group, the social aspect outweighs
the physical aspect of the space. For the younger group, the
physical aspect has a large impact on where and how they use
public spaces. The rhythmical aspect has contributed to the
understanding that public spaces can change from spaces to
disordered spaces at different times during the day.
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Kapiteloversigt
Kapitel 1: I dette kapitel vil specialets problemfelt præsenteres. Problemfeltet er rammen for
specialets undersøgelse. Herefter vil problemformuleringen blive fremlagt.
Kapitel 2: I introduktionskapitlet vil områdefornyelsen, som institution blive præsenteret med
særlig vægt på inddragelsesprocessen. Hertil en præsentation af hvordan et område kan
komme i betragtning til at få en områdebaseret indsats. Der vil fremgå en gennemgang af
områdefornyelsen Sundbys kvarterplan fra 2017 og hertil en kort beskrivelse af vores samarbejde. Afslutningsvist vil Urbanplanen introduceres.
Kapitel 3: I følgende kapitel vil specialets teoretiske perspektiver blive præsenteret. Specialets teoretiske perspektiver vil tage udgangspunkt i Henri Lefebvres teoretiske hverdagslivsforståelser samt Lefebvres rytmeanalytiske blik byen. Hverdagslivsperspektivet fra Lefebvre
vil efterfølges af Hugh Matthews, Melanie Limb, Mark Taylor og Owain Jones, hvis teori bidrager til at forstå hvordan unge bruger offentlige byrum.
Kapitel 4: I kapitlet om specialets metodiske perspektiver, vil rammen for vores metodiske
indsamling blive præsenteret gennem mixed methods. Herefter vil specialets tre metoder:
mapping-undersøgelsen, rytmeanalysen i Englandsparken og fokusgruppeinterviewene med
ungegrupperne i Urbanplanen, præsenteres.
Kapitel 5: I følgende kapitel vil specialets undersøgelse udfoldes gennem en analyse. Analysen vil integrere specialets teoretiske - og metodiske perspektiver med undersøgelsens empiriske fund. De empiriske fund vil blive analyseret med udgangspunkt i ungegruppers brug af
offentlige byrum ud fra overordnede temaer, som er fysiske, sociale og rytmiske forhold.
Kapitel 6: I dette kapitel vil undersøgelsens analytiske og empiriske fund blive diskuteret.
Diskussionen tager udgangspunkt i analysens forskellige tematikker, og har til formål at italesætte analysens fund, som ny viden, der kan viderebringes til områdefornyelsen Sundby eller
andre institutioner, der arbejder med unge.
Kapitel 7: I følgende kapitel vil specialets undersøgelses konklusioner præsenteres.
Kapitel 8: I sidste kapitel fremgår undersøgelsens litteraturliste i alfabetisk rækkefølge.
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1. Problemfelt
Byrum har igennem historien været et rum, hvor mennesker kan samle sig og tilkendegive
meninger og holdninger. Det gjorde menneskene i antikken og også i dag bruges byrum til
demonstrationer blandt borgere. Derfor er offentlige byrum vigtige for, at skabe demokratiske
og inkluderende byer (Bergsli & Hanssen 2017:40). Tilbage i år 500 opstod de antikke byer
og dets byrum på baggrund af menneskenes behov (Gehl 2003:35f). De antikke byer er ikke
bygget på baggrund af en forkromet helhedsplan, som er nøje planlagt, men nærmere et udtryk for menneskers rytmer og deres naturlige opholdssteder. Byer blev som oftest bygget af
borgerne selv, som afspejlede datidens behov (Gehl 2003:35f). Dermed ikke sagt, at planlægningspraksissen i dag, ikke ønsker at tilgodese dette, men en af hovedudfordringerne for byernes udvikling i dag tager udgangspunkt i komplekse sammenhænge af allerede eksisterende bygningsmasse. Arkitekter og byplanlæggere står derfor i højere grad overfor at skulle
omdanne og justere byerne og det kan være en udfordring i praksis.
Mennesker har brug for at komme ud og socialisere sig med andre i det offentlige rum. Dette
møde kan byrummet facilitere. Byrummet er også platform for forskellige interesser, som kan
være i modstrid med hinanden på grund af dets forskellige normer og værdisæt (Bergsli &
Hanssen 2017:40f). I Københavns Kommunes kommuneplan fra 2015 er der blandt andet
fokus på at skabe social integration og en bedre samhørighed på tværs af borgerne. Som det
bliver præsenteret indledningsvist i kommuneplanen er målet: “at sikre en by, der har plads til
alle” (Københavns Kommune 2015:8). Det er en vigtig hovedopgave for Københavns Kommune, at skabe gode og inkluderende byrum, hvor mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde kan mødes og skabe fællesskab mellem forskellige samfundsgrupper for at
højne livskvaliteten og trygheden i bydele (Bergsli & Hanssen 2017:40; Københavns Kommune 2015:1).
I de senere år er der kommet et fokus på vækst og udvikling i byerne. Det nye fokus på vækst
og konkurrence i byerne kan medvirke til, at nogle grupper ikke bliver tilgodeset i udviklingen
af offentlige byrum. En anden udfordring er, at de offentlige rum er i konkurrence med hinanden. Grønne arealer i byerne er under pres. Det udspiller sig en interesseafvejning på de fleste
grønne arealer i storbyen. På den ene sides ønskes at imødegå efterspørgslens behov om
flere boliger og på den anden bibeholde grønne åndehuller for at opnå en vis variation og
tilgængelighed til frie arealer. Det kræver aktiv politisk styring for at have kontrol over planlægningsprocessen.
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Byerne skal dimensioneres således at byrummene ligger i tæt tilknytning til boligerne, institutioner, arbejde og andre hverdagsaktiviteter (Gehl 2003:29). Byrummene skal være tilgængelige og en del af gademiljøet for, at der kan opnås udendørs fællesrum for menneskene. Der
skal sættes fokus på at skabe gode fysiske muligheder i de pågældende byrum, da vil byrummets aktiviteter stige i “(...) antal, varighed og mangfoldighed” (Gehl 2003:33).
Planlæggere og politikere skal indhente viden om, hvad borgerne har brug for, for at skabe
gode offentlige byrum (Bergsli & Hanssen 2017:40f). Denne tese arbejder Københavns Kommune også med, gennem deres områdebaseret indsatser, da de ønsker at skabe bedre byrum
afspejlet i borgernes behov. I arbejdet med de offentlige byrum, er borgernes hverdagsliv essentielt at undersøge. Alle borgere har et hverdagsliv, og det betyder at store dele af befolkningen bevæger sig i de samme rytmer og overordnet set har de samme forpligtelser, som for
eksempel skole og job (Lefebvre 1991a: Lefebvre 2004). Men menneskers hverdagsliv har i
det moderne samfund ændret sig, og der er i dag en lang række tendenser, som har påvirket
vores måde at være sammen på og det stiller højere krav til de offentlige byrumsaktiviteter. Vi
bliver flere og flere mennesker, som ønsker at bo i storbyerne og det stiller krav til de offentlige
rums udnyttelse. De fleste kommuner ønsker, at tilbyde det ypperste udbud af aktiviteter, frirum og kunst for at kunne tiltrække flere borger både unge som gamle og bibeholde de borgere, der i forvejen er bosat. Dette kræver en særlig indsats og indblik i de borgernes hverdagsliv for at kunne skabe byrum og fysiske aktiviteter byrummet, som afspejler de borgere,
der bruger rummet, tiltrække andre og måske endda være kendt for at tilgodese borgernes
ønsker og behov. Der er set eksempler på, at borgere deltager i borgermøder for at komme
med idéer og ønsker til udviklingen og planlægningen i byer. At inddrage borgerne i beslutningerne om byernes udvikling, er stadfæstet i Planloven (LBK nr. 287 2018; §1, stk.2, punkt 6).
Men en af udfordringer ved borgerdeltagelsen til borgermøderne, er at fremmødet ofte ikke er
repræsentativt. Flertallet af de deltagende borgere, er ofte fra den ældre kategori eller særligt
engagerede voksne borgere (Agger et al.2000:41; Bilag 13:5). Men hvor er de unge i denne
søgen efter kontakt med borgerne? Hvad er det de unge har af behov i byrummet? Det bliver
en vigtig opgave for kommunerne, at tage de unges hverdagslivs seriøst. Det bliver det for at
kunne få et indblik i deres behov for at kunne planlægge fysiske rum, som tilgodeser deres
socialitet med deres venner. De unge havner desværre ofte i kategorien, som ikke bliver inddraget i planlægningen af byens rum. De unge bruger en stor del af deres tid i det offentlige
rum, men de er ekskluderet fra det offentlige rum. De unge er ekskluderet fordi, det offentlige
rum ikke afspejler deres behov. Derfor skal de unges behov inddrages for at øge integreringen
af unge i de offentlige rum (Travlou et al. 2008:309).
Kommunerne skal have fokus på at inddrage de unge, da det er de unge, der skal bo i fremtidens byer (Madsen, Von Müllen & Pedersen 2014:16). De unges hverdagsliv kan være en

5

tilgang til at undersøge den unge beboergruppe og hvad der udgør deres hverdag. I et hverdagslivsperspektiv er der blandt andet fokus på hvordan mennesker oplever og agerer i byen.
Hverdagslivsfokusset indeholder både hvordan menneskers socialitet opleves i byen og hvordan mennesker oplever byens fysiske udformning. Den statiske del af byen bliver derfor sat
side om side med den oplevede del af byen. De unges hverdagsliv består primært af at gå i
skole og have et fritidsliv. De unge kan have svært ved at sætte sig ind i den politiske dagsorden, da dagsordenen sjældent omhandler de unges hverdagsliv (Madsen, Von Müllen & Pedersen 2014:18). Der skal fokus på dem, der lever og bor i byen. Det er individuelt hvordan
mennesker oplever det gode hverdagsliv og derfor er det kommunens opgave, at skabe et
rum for kompromis og fællesskab, hvor disse perspektiver kan forenes (Madsen, Von Müllen
& Pedersen 2014:22). En udfordring ved de unge er at de ikke, som før i tiden, bruger kulturinstitutioner på samme måde. De unge er i høj begyndt at organisere sig selv. De unge vil
gerne skabe projekter for dem selv og andre unge, så de kan inspireres af hinanden. Derfor
skal ansvaret gives til de unge. Voksne skal forsøge at skabe gode rammer, for at de unge
kan udfolde sig (Madsen, Von Müllen & Pedersen 2014:23). Det er interessant at undersøge
hvordan denne organisering finder sted i de unges hverdagsliv. Hvilke steder er det de unge
organiserer sig og hvilke nuancer udspiller der sig i denne organisering på offentlige steder?
I områdefornyelsen i Sundby blev kvarterplanen i sommeren 2017 godkendt. De har de næste
fem år til at skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med Sundbys beboere og forretningsdrivende. Sundbys kvarterplan blænder blandt andet op for ønsket om, at de unge skal
skabe byrum i samarbejde med områdefornyelsen. Målsætningen for dette projekt, er blandt
andet at de unge skal gennemføre et selvstændigt fysisk projekt i området (Københavns Kommune 2017:42). Særligt Englandsparken er en park, hvis ry, områdefornyelsen Sundby ønsker
at ændre ved inddragelse af unge (Københavns Kommune 2017:30). Områdefornyelsen
Sundbys fokus på de unge er interessant i henhold til Københavns Kommunes overordnede
kommuneplan (2015) og ønske om at forbedre menneskers hverdagsliv og livskvalitet (Københavns Kommune 2015:1). Vi ønsker, at undersøge hvilke steder ungegrupper, i alderen
13-18 år, bruger i deres hverdagsliv i Urbanplanen i Sundby og hvordan forskellige grupperinger af unge forholder sig deres stedsbrug. Ligeledes ønsker vi, at tage udgangspunkt i en
specifik park i Sundby, Englandsparken, hvor vi vil undersøge den eksisterende brug af stedet
over tid. Rytmerne over tid vil være udgangspunktet for den efterfølgende empiri, hvor vi ønsker at have en dialog med de unge om deres hverdagsliv og deres hverdagssteder. Dette
leder til følgende problemformulering:
Hvordan bruger forskellige grupper af unge offentlige byrum i deres hverdagsliv i Urbanplanen, og hvordan påvirker sociale, fysiske og rytmiske forhold den måde de unge
bruger steder på?
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INTRODUKTION

2. Introduktion
Følgende introduktion vil indeholde en redegørelse af områdefornyelsens formål og indsatser
med at inddrage borgere. Indføringen i områdefornyelsens formål og strukturer (Københavns
Kommune 2017) er relevant grundet områdefornyelsen rolle, som både empirisk bidrager til
projektet, og at de er ansvarshavende for at løfte opgaven at inddrage de unge. Ligeledes vil
der fremgå en beskrivelse af det samarbejde, som vi har haft med områdefornyelsen Sundby
på Amager, og hvorfor deres temaer er aktuelle for vores undersøgelse. Herefter vil der
fremgå en kort indføring i Urbanplanen, som et område i Sundby.
2.1 Områdefornyelsen
Siden 2004 blev det muligt i byfornyelsesloven at ansøge om etableringen af områdefornyelser. Siden dengang er 100 områdefornyelsesprojekter sat i gang (Byfornyelse 2016:15). Det
er kommunen, der afgør om, der skal etableres en områdefornyelse, da de mindst skal betale
50% af udgifterne. Områdefornyelser har til hensigt at skabe økonomisk fremgang i problemramte byområder. Områdefornyelser bygger kombinationen af sociale og fysiske forbedringer,
og vigtigheden af at inddrage og tilgodese interessenter i området. Derfor er inddragelse af
borgere, forbedring og skabelsen af nye opholdsarealer, trafikale udfordringer, kultur og boligområdet centrale temaer for en områdefornyelse (Byfornyelse 2016:15). Det gør områdefornyelserne ved, at sikre at ansvarsområder blive skabt af interessenter selv, så de kan opretholde og øge udvikling efter at områdefornyelsen er færdig og de offentlige investeringer
slutter (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018).
2.1.1 Inddragelsesprocessen
Inddragelse af borgere er en kerneopgave og metode, som kommunen har særligt fokus på
for at give borgerne indsigt og medvirkning i de offentlige beslutninger og for at øge demokratiseringen af beslutningsprocessen. Når ordet borger anvendes, skal det forstås som en
betegnelse for private aktører. Det kan være aktører fra det lokale foreningsliv, erhvervsliv
og menige borgere (Agger et al. 2000:5). Borgerne har lokal viden, som områdebaserede
indsatser skal inddrage for at skabe bæredygtige byfornyelser. Inddragelse af borgere kan
betegnes på flere måder. Der arbejdes med bottom-up tilgangen, som er et modsvar til den
klassiske governance struktur, hvor en forvaltning og professionelle aktører udelukkende
planlægger. Hertil en multi-aktør tilgang hvor borgere, private investorer, lokalsamfund og
den kommunale instans er involveret. En udfordring ved inddragelse af borgere er, at det
kræver ressourcer at involvere sig som borger. De svage borgergrupper er svære at mobilisere i en sådan indsats og der er få eksempler på at den gruppe bliver inddraget (Agger et
al. 2000:7). En anden udfordring ved processen om at inddrage borgere er, at borgere og
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private aktører imellem ikke nødvendigvis deler samme interesser og ønsker for deres lokalområde. Dette kan være en udfordring at navigere i når, der skal gennemføres en proces
med borgere (Agger et al. 2000:7).
Det er en udfordring at få unge til at deltage i byudviklingsprojekter (Agger et al. 2000:31).
Dette kan der være flere årsager til. Det skyldes blandt andet den bureaukratisk form for deltagelse, hvilket betyder at der typisk inviteres til møder enten på kommunen, lokale beboerhuse eller andet, hvor kommunale medarbejder, private aktører og borgere deltager. Denne
form for deltagelse appellerer ikke til de unge. Områdefornyelsen ser de unge som en stærke
medspillere, når områdefornyelserne skal udarbejde projekter og løsninger i deres område
(Københavns Kommune 2017:30). De unge gemmer på en vigtig viden, og derfor skal kommunerne blive bedre til at inddrage de unge og sætte inddragelsen i system (Allerslev & Larsen 2014). Det manglende fravær til borgermøder fra henholdsvis unge såvel, som andre
borgergrupper bliver ofte udfyldt af politikere og andre interessenter (Agger et al. 2000:7), og
derfor kan hele præmissen om inddragelse af borgere være en udfordring at udføre i praksis.
En række af aktører kan opfatte processen forskelligt og det skal facilitatorer af en inddragelsesproces være opmærksom på. Årsagen til deres forskelle i opfattelsen af inddragelsesprocessen er grundet forskellige erfaringer, kulturelle - og sociale sammenhænge (Healey
1997:285). Derfor er inddragelsen af forskellige borgergrupper en måde hvorpå det ønskes,
at øge kommunikationen mellem de givne forvaltninger og borgere. Det vil øge kvaliteten af
beslutningsprocessen, når dem planerne vedrører bliver inddraget. Det vil ligeledes modvirke
konflikter senere i processen, hvis borgerne inddrages så tidligt som muligt og skabe identitet
og netværk mellem de involverede. Særligt i områder med fysisk og socialt forfald, er inddragelse vigtig i forhold til at skabe et tilhørsforhold til området og få borgerne til at engagere sig
(Agger et al. 2000:14f).
2.1.2 Områdetyper
Der findes fire forskellige områdetyper, der kan søge om midler til en områdefornyelse. Områdetyperne er: nedslidte byer med under 3.000, 3.000-10.000 og over 10.000 indbyggere.
Den fjerde er nyere byområder med sociale problemer. De nyere byområder med sociale
problemer ligger ofte i store byer og er kendetegnet ved en stor andel af den samme boligform, ofte alment boligbyggeri. Et centralt krav er, at området skal have forskelligartede problemer og ressourcer. Ydermere skal området ikke være større end at beboerne, gennem en
områdebaseret indsats, kan opnå en positiv identitetsfølelse i området. Det er områder, der
er karakteriseret ved at have et monotont udtryk og værende isolerede i deres beliggenhed.
Det monotone kommer både til udtryk i bygninger og i fællesarealer, der er præget af fysisk
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nedslidning. Det er områder med stigende sociale problemer og der er ofte boligsociale indsatser i sådanne områder. Derfor kræver områderne også en helhedsorienteret indsats, der
fordrer samarbejde mellem flere forskellige aktører såsom kommune og boligorganisationer
(Byfornyelse 2016:4f). Områdefornyelsen Sundby er et nyere byområde med sociale problemer og høj andel af alment boligbyggeri. Derfor er de blevet valgt til en områdefornyelse
(Københavns Kommune 2016b).
Når et område har været igennem ansøgningsprocessen og er blevet godkendt, skal områdefornyelsen udarbejde et byfornyelsesprogram, som skal udgøre grundlaget for den områdebaserede indsats. Programmet skal indeholde en beskrivelse af de kommunale og private
initiativer, tidsplan, budget, investeringsredegørelse samt en beskrivelse af de aktiviteter og
indsatsområder, som bliver støttet med midler fra områdefornyelsen. Ydermere skal der foreligge en redegørelse over behov for fornyelse af bygninger (Byfornyelse 2016:13). I 2017 fik
områdefornyelsen Sundby, godkendt deres kvarterplan, og følgende afsnit vil beskrive deres
fokusområder i ønsket om, at aktualisere vores valg af undersøgelsesfelt og hertil en uddybning af vores samarbejde med områdefornyelsen i Sundby.
2.2 Områdefornyelsen Sundby på Amager
I nærværende speciale er områdefornyelsen Sundby en empirisk bidrager, da de har bidraget
med materiale til nærværende undersøgelse. Områdefornyelsen Sundbys nye kvarterplan
“Sundby for alle” løber fra 2017 og frem til 2022. I den femårige periode er der afsat 60 mio.kr,
fordi to store områder, som begge har potentiale for at være områdefornyelser, er slået sammen til én (Københavns Kommune 2017:60f). Af økonomiske årsager har de i områdefornyelsen opdelt Sundby i henholdsvis Nord og Syd (Københavns Kommune 2017:10f). Organiseringen af områdefornyelsen Sundby består af en styregruppe på 29 medlemmer, hvoraf der
er repræsentanter fra København Kommunes forvaltninger, forskellige ejer-, leje- og andelsforeninger, almene boligforeninger, kulturelle organisationer og skoler i Sundby (Københavns
Kommune 2017:52f). Styregruppen har ansvaret for igangsætningen af nye projekter i området, og for hver gang der påbegyndes et nyt projekt, bliver der nedsat en projektudviklingsgruppe. Projektudviklingsgrupperne skal stå for gennemføringen af projekter i tæt samarbejde
med det lokale sekretariat, som er placeret i Filipsparken i Sundby. I arbejdet med kvarterplanen for Sundby har projektchefen og projektmedarbejder på det lokale områdefornyelse sekretariat samarbejdet med styregruppen, for at fremsætte en række temaer og projekter, som
skulle være særligt fremhævet i Sundby. De tre udvalgte tematikker er: 1) Sundby på tværs,
som har til formål at prioritere de fysiske forbindelser i Sundby. Der skal skabes sammen
mellem Amager Fælled og Amager Strand, og hertil udpeges Sundbyøster Plads, som et centrum for hele Sundby (Københavns Kommune 2017:22). Tema 2) Særlige steder, skal sætte
fokus på nogle karakteristiske steder i Sundby, som de har udpeget som; Englandsparken,
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Sundby Idrætspark, Sundby Kirkegård og Filipsparken. Disse steder skal udvikles med hver
deres nye identitet (Københavns Kommune 2017:28). Tema 3) Aktiviteter, har særligt fokus
på de sociale og kulturelle projekter i Sundby. Det indebærer projekter med titlerne; Unge
skaber byrum, Formidling viser vej, Fælles gårdhaver og Bedre boliger (Københavns Kommune 2017:40). Projekterne og visionerne er mange, og på baggrund af disse mangeartede
projekter, fandt vi det særligt interessant at arbejde med områdefornyelsens fokus på at arbejde med unge. De unge skal ifølge områdefornyelsen Sundby være med til, at udvikle Englandsparken til en tryg og livlig park, Sundby Idrætspark udviklingspotentiale og Filipsparken
uden barrierer under temaet: Særlige steder. Hertil planlægges, at de unge skal bidrage til
projektet; Unge skaber byrum, som ikke er øremærket et bestemt sted, men kan udarbejdes
med udgangspunkt i alle steder i Sundby. Ud fra præsentationer af tematikkerne og projekter
i kvarterplanen og på baggrund af møder med en af projektlederne fra områdefornyelsen,
bliver det tydeliggjort, at de har et stort fokus på at de unge inddrages (Bilag 3). Særligt interessant, er at områdefornyelsen Sundby vil: “(...) omdanne området til en tryg og lys park
[Englandsparken red.] ved at skabe bedre adgang til parken, og dermed skabe bedre muligheder for ophold og aktiviteter” (Københavns Kommune 2017:30). Denne målsætning, bygger
ikke på en undersøgelse, der er udarbejdet i samarbejde med de unge, men på et ønske om
at udvikle Englandsparken sammen med unge efter at have problematiseret parkens identitet.
Områdefornyelsen vil inddrage de lokale skoler og skabe et læringsforløb (Københavns Kommune 2017:30). Det betyder at områdefornyelsen vil mobilisere de unge til at tage del i byudvikling. Områdefornyelsen ønsker at inddrage den lokale viden. Denne form for inddragelse
udgør en bottom up strategi (Agger et. al. 2000:7). Denne mobilisering skal dog ske på områdefornyelsen initiativ og det kan derfor karakteriseres som en top-down styret bottom-up tilgang.
I områdefornyelsen Sundby har alle borgere mulighed for at søge om puljemidler til fysiske
projekter, som skal være fysiske forankret inden for områdefornyelsen afgrænsning af Sundby
(Københavns Kommune 2018a). Områdefornyelsen Sundby har to forskellige puljer, som er
henholdsvis: ‘Kultur, der forbinder’-puljen og ‘Nye mødesteder og særlige genveje’-puljen. Alle
puljerne har forskellige ansøgningsfrister og kriterier, men formålet er at give borgerne magten
til at bestemme hvilke initiativer de ønsker at Sundby skal tilbyde (Københavns Kommune
2018a).
2.3 Samarbejde med områdefornyelsen Sundby
I efteråret 2017 udkom områdefornyelsen Sundby med deres endelig kvarterplan. Efter at
have læst kvarterplanen, og efterfølgende kunne konkludere, at der var et særligt stort fokus
på inddragelse af de unge, skrev vi til projektchefen i områdefornyelsen. I mailen gjorde vi det
klart, at det særligt var temaerne og projekterne om de unge vi ønskede at høre nærmere om,
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og deraf kunne et samarbejde opstå. I januar 2018 mødtes vi med projektlederen for temaet
omhandlende: Aktiviteter. Hun satte os ind i områdefornyelsens projekter, og udleverede en
del foregående empiri, som de havde arbejdet med i forbindelse med udarbejdelsen af kvarterplanen. Empirien bestod af 68 ruteindtegninger af hvor børn og unge bevægede sig til og
fra skole. For at få den bedst mulige indføring i områdefornyelsen Sundby bearbejdede vi
dataen. Udover at kvarterplanen igangsatte vores interesse for de unges hverdagsliv og deres
ønsker i byrummet, blev denne empiri udgangspunktet for vores metodiske fremgangsmåde.
Dette vil vi beskrive nærmere i kapitlet metodiske perspektiver. Efterfølgende har vi afleveret
den bearbejdede data tilbage til områdefornyelsen og været til møder omkring empiriens konklusioner.
Områdefornyelsen Sundby og vores samarbejde har primært bestået af vidensdeling, både i
form af mundtlige idéer og forslag, men mest på grund af den fysiske empiri vi har fået fra
områdefornyelsen. Hertil har samarbejdet bestået af informationer, dialoger og diskussioner
om områdefornyelsens arbejde med diverse projekter. Vi har som en del af vores samarbejde
aftalt med områdefornyelsen, at vi engang i juni besøger dem og holder et oplæg om vores
undersøgelses konklusioner.
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2.4 Introduktion til Urbanplanen
Følgende afsnit har til formål at give indsigt i hvilket område Urbanplanen udgør. Afsnittet skal
give en geografisk forståelse af hvilket område de unge forholder sig til i deres hverdagsliv.

Urbanplanen er et alment boligbyggeri beliggende på Vestamager og er en del af Københavns
Kommune. Urbanplanen er opført i slutningen af 1960’erne som et led af Københavns sanering, der havde til formål at renovere boligmassen og øge boligkvaliteten. Dette med henblik
på at tiltrække ressourcestærke indbyggere, der kunne øge skatteindtægterne i Københavns
Kommune. Urbanplanen er opkaldt efter den daværende overborgmester i København, Urban
Hansen (Lorentzen 2018).
Området består af 2600 lejemål og er opdelt i nord og syd (Lorentzen 2018). Urbanplanen har
både lejemål i lejligheder og rækkehuse (Boligforeningen 3B 2018) og er inddelt i 7 boligafdelinger; Remisevænget Øst, Remisevænget Vest, Remisevænget Nord, Hørgården 1&2, Dyvekevænget, Sundholms Syd og Signalgården. Der bor omkring 5.000 beboere i Urbanplanen
(Urbanplanen 2018b). En trivselsundersøgelse viser at 81% af beboerne er glade for at bo i
Urbanplanen (Pedersen 2015:3). Dog viser undersøgelser omhandlende tryghed, at der er en
relativ høj andel af utryghed i området. Mange af beboerne er utrygge ved grupper af unge,
særligt om aftenen, når det er mørkt (Christensen & Berg 2016:37). 50% af beboerne har
anden etnisk baggrund end dansk. I Urbanplanen repræsenterer ikke-vestlige indvandrere og
efterkommere 44% af deres samlede beboerantal. Sammenlignet med det øvrige København
bor der i gennemsnit 13% ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (Københavns Kommune
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2016a:15). Indkomsten blandt husstandene i Urbanplanen ligger under gennemsnittet for Københavns Kommune (Pedersen 2018). Et nyt flertal i folketinget har skærpet kriterierne for at
et boligområde er på ghettolisten. Det har medført at Hørgården, som er en del af Urbanplanen, er kommet på listen (Nielsen 2018).
I Urbanplanen bor der en høj andel af unge. Partnerskabet skriver på jeres hjemmeside, at
der: “[i] Urbanplanen bor (...) dobbelt så mange unge mellem 7-16 år som i resten af Københavns Kommune” (Løkke 2018). Der er udfordringer med at få de unge i Urbanplanen i arbejde, og mange af dem gennemføre ikke en ungdomsuddannelse. En del af de unge i Urbanplanen oplever ikke at have de muligheder som andre unge i landet (Løkke 2018).
Introduktionen har dermed givet et indblik i udfordringerne ved at tilgodese de unge i planlægningen. Særligt områdefornyelsen, som en kommunal institution har til opgave at inddrage de
unge i deres projekter. Områdefornyelsen Sundby har i deres nye kvarterplan, flere planlagte
projekter, som er målrettet et samarbejde med de unge i Sundby. Områdefornyelsen Sundby
vil gerne mobilisere de unge til at skabe byrum. Det er fokusset på de unge i områdefornyelsen
Sundby som er motivationen for dette speciale. Ligeledes har den empiri vi har udvekslet med
områdefornyelsen Sundby skabt interesse for at undersøge Englandsparken. Urbanplanen er
et boligområde beliggende opad Englandsparken. Det er et område, der har en markant højere andel af unge og derfor fandt området interessant med henblik på at undersøge hvilke
hverdagsliv de har i området. Følgende afsnit vil derfor give en indføring i hverdagslivsperspektiver med udgangspunkt i unges brug af offentlige steder på baggrund af fysiske, sociale
og rytmiske forhold.
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TEORETISKE
PERSPEKTIVER

3. Teoretiske perspektiver
I nærværende speciale tager undersøgelsen udgangspunkt hvordan grupper af unge bruger
og forholder sig til steder i deres hverdagsliv i Urbanplanen. Undersøgelse af dette, vil være
baseret på en række teoretiske perspektiver, som bidrager forskelligt til arbejdet med unge.
Sociologen Henri Lefebvre (1987; 1991a; 1991b; 2004) undersøgte modernismens perspektiver på hverdagslivet, og udarbejdede heraf en kritik af kapitalismens påvirkninger på de ændrede hverdagslivsrytmer. Lefebvres teoretiske perspektiver på hverdagsliv, er central for vores undersøgelse, fordi vi er interesseret i den almindelige hverdagsbrug hos grupper af unge
i Urbanplanen. Lefebvres hverdagslivsforskning beskæftigede sig ikke med hverdagslivsbrug
hos unge, og derfor inddrages der perspektiver fra Hugh Matthew, Melanie Limb og Mark
Taylor (2000;2003) og Owain Jones (2000), som beskæftiger sig med unges tilstedeværelse
i offentlige rum, for at aktualisere og fokusere på de unges brug af steder i dag.
3.1 Hverdagslivet
Henri Lefebvre var fransk sociolog og filosof, og har skrevet anerkendte værker, som Critique
of Everyday Life (1947)1, Production of Space (1974)2, Everyday and the Everydayness (1987)
og Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (1992)3. Lefebvre har blandt andet beskæftiget sig med modernitetens indvirkning på menneskers organisering af deres hverdagsliv
og hvordan deres hverdagslivsrytmer kan være udtryk for samfundets strukturer.
3.1.1 Det moderne hverdagsliv
I daglige tale refererer mennesker til deres hverdagsliv, som hverdagen, nærmere det som
foregår fra mandag til fredag. Disse perspektiver har sociologien beskæftiget sig med i utallige
år, men i nærværende speciale ønskes det at tage udgangspunkt i en af vor tids mest anerkendte hverdagslivsforsker, Henri Lefebvre (1987; 1991a; 1991b; 2004). Alle mennesker har
et hverdagsliv. I Lefebvres værker om hverdagsliv beskæftiger han sig med en kritik af modernitetens indgribende i menneskers hverdag (Lefebvre 1987; 1991a; 1991b; 2004). Hverdagen er for mange mennesker lig med rutiniserede repetitive gøremål. Disse forskellige gøremål kan ifølge Lefebvre for det første være i form af fysiologiske centrale funktioner, som at
spise, drikke og sove. Alle mennesker har fysiologiske behov, som indgår som en hovedbestanddel af aktiviteter i dit hverdagsliv. Disse strukturer er ifølge Lefebvre cykliske funktioner,
som er naturlige og gentages over et døgn (Lefebvre 1987:10). For det andet findes de sociale
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I nærværende speciale anvendes den engelsk oversatte udgave fra 1991 (1991a).

2

I nærværende speciale anvendes den engelsk oversatte udgave fra 1991 (1991b).

3

I nærværende speciale anvendes den engelsk oversatte udgave fra 2004.
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funktioner, som blandt andet indebærer at mennesker går på arbejde og tager ud og rejser.
Samfundsstrukturer fordrer, at mennesker skal have et arbejdsliv, hvor de bruger gennemsnitligt 37 timer om ugen på at arbejde for at tjene penge til at kunne opretholde et standardiseret
hverdagsliv. Derfor formulerer Lefebvre hverdagslivet, som et sæt af funktioner (Lefebvre
1987:7), der bliver sat sammen, som var det et puslespil. Disse funktioner vil blive sammensat
i løbet af et døgn, og funktionerne vil være koblet til en stringent tidsorganisering, hvor funktionerne udføres på bestemte tidspunkter.
Hverdagen er som Lefebvre beskriver: “The everyday is (...) the most universal and the most
unique condition the most social and the most individuated, the most obvious and the best
hidden” (Lefebvre 1987:9).
Citatet præsenterer Lefebvres dialektiske forhold til hverdagslivet. Hverdagslivet kan vurderes, at være universelt på grund af dets fastlagte strukturer, som menneskene hver dag er
underlagt. Alle mennesker lever et hverdagsliv og de er underlagt de samme strukturer og den
samme tidsorganisering. Hverdagslivet kan på den anden side ses som enestående, for individet selv. Det opleves hver dag på tætteste hold af individet selv, og derfor fremstår det som
det centrale punkt i individets liv, men hverdagslivet kan for offentlige instanser fremstå trivielt
og banalt i dets form (Lefebvre 1987:9). Trivialiteten kan blandt andet være det, at stå op,
spise mad, gå på arbejde og så videre. For mange mennesker vil begrebet trivialitet konnotere
en vis kedsommelighed, fordi det er gøremål, der udøves hver dag. I undersøgelsen af de
unges hverdagsliv i Sundby er det interessant, at bruge Lefebvres tankesæt, som forståelsesramme for hvordan hverdagslivet opfattes af de unge.
Lefebvre beskriver hverdagen som det mest sociale og det mest individualiseret (Lefebvre
1987:9). Det sociale aspekt i hverdagen kan eksemplificeres gennem flere kanaler. Hvis du
går i skole, i supermarkedet eller til en holdsport, vil du udsættes på et socialt møde med
andre mennesker. Mennesket vil hver dag møde andre mennesker, som enten taler til dig,
anerkender dig ved at signalere, at du eksisterer eller bare det at være tilstede sammen med
andre. Hverdagens forskellige gøremål inviterer til sociale udvekslinger med andre. Dermed
ikke sagt, at alle mennesker hver dag udsættes for social interaktion, men i løbet af et hverdagsliv, vil alle mennesker uundgåeligt være i kontakt med andre enten ved at tale sammen
eller det at være fysisk tilstede sammen. Det individualiseret aspekt af hverdagen, opstår, da
vi hver især kropsligt og sanseligt er alene om at udføre hverdagens gøremål. Vi er alene om
at være os. Vores beslutninger og opfattelser af hverdagslivet kan synes ensomme og enestående. Lefebvre kritiserer modernitetens individualiseringstendenser, for at have skabt modsætninger i hverdagen. Modsætninger, som for eksempel arbejde og hvile, og det offentlige
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liv og det personlige liv (Lefebvre 1991a:149). Lefebvre forklarer, at de individualiserede tendenser har overtaget, og er blevet den højeste fællesnævner i samfundet, fremfor hvad der er
og betragte som solidaritet og fællesskab (Lefebvre 1991a:149). I hverdagen, når der bliver
talt om at vi for eksempel først skal på arbejde og derefter hjem og slappe af, kan dette være
et udtryk for den rigdom, der er forbundet med at eje noget. Det bliver i dag betragtet som en
rigdom, at have et job, et sted af bo og så videre (Lefebvre 1991a:150), men denne tendens
er på bekostning af det sociale og følelsen af det fælles. Imidlertid kan der dog stilles spørgsmålstegn ved det faktum, at selvom samfundet lider under individualiserede forhold, vil mennesker have behov for det sociale og fælles. Det dialektiske forhold mellem socialitet og individualitet er interessant for vores undersøgelse af, hvordan de unges socialitet er sammen
med deres venner eller med deres omgivelser, når vi vil undersøge de unges brug af steder i
deres hverdagsliv. Hertil anvendes hverdagslivsperspektivet, som en indgangsvinkel til de unges refleksioner over brug af offentlige steder.
Lefebvre præsenterer ligeledes paradokset i, at hverdagslivet både kan være det mest åbenlyse og samtidig være det mest hemmelighedsfulde (Lefebvre 1987:9). For mennesker, som
hver dag udøver den samme aktivitet, som for eksempel at gå på arbejde eller i skole, vil det
for vedkommende selv fremgår som det mest åbenlyse, fordi det er et vilkår i samfundet og
størstedelen af befolkningen gør det. Rammerne omkring hverdagsliv er åbenlyse, men de
meninger, følelser og opfattelser, du gennemgår, som individ i løbet af din hverdag, er skjult
for andre, men ligner alle andres repetitive gøremål.
Individet vil i den moderne verden havde tilbøjelighed til at se sig selv, som en originalitet.
Lefebvre kritiserer dette, da han mener, at vi grundet samme rutiner i hverdagslivet, i højere
grad er en del af en masse som udfører de samme gøremål i det daglige (Lefebvre
1991a:152). Dette paradoks er interessant, fordi vi ønsker at beskrive og forklare fordele og
udfordringer i at frembringe viden fra de unges hverdagsliv. Da det formodes, at de unge i
hverdagen har de samme aktiviteter, kan det være en udfordring for dem at skildre deres
hverdag, fordi det fremstår som det mest åbenlyse for dem, at de ikke tænker, at det kan være
interessant for udefrakommende undersøgere. Det er interessant, at undersøge de unges refleksionsniveau over eget hverdagsliv, da det rutiniserede aspekt af hverdagen medfører en
udfordring for refleksion.
Lefebvres omtaler ligeledes hverdagslivet som et produkt, der er formet af samfundets indretning, hvor det handler om at skabe vækst gennem produktionen, som skal føre til et øget
forbrug (Lefebvre 1987:9). Mennesker har et arbejdsliv for, at tjene penge til at hverdagen kan
opretholdes. Menneskene, udøverne af hverdagslivet, er underlagt producenternes meninger
og valg af organisering. Menneskene som udfører hverdagslivet er både en højere og lavere
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grad, afhængige af de strukturelle rammer, og samfundets strukturelle rammer er afhængige
af at nogen mennesker udfører dem. De politiske strukturer er tæt sammenkoblet med de
økonomiske strukturer, som for eksempel kan ses som det skattesystem, arbejdslivet er bygget op om. Disse strukturer påvirker menneskes indretning af deres hverdagsliv. Ligeledes
påvirker hverdagslivet samfundsstrukturerne, da de økonomiske og politiske foretagne tager
udgangspunkt i, at indrette samfundet efter menneskers deltagelse i samfundet. Der er hermed gensidig påvirkning af hverdagslivet og samfundet (Lefebvre 1987:9). Det er interessant,
at undersøge hvordan unges hverdagsliv påvirker hvordan unge bliver tilgodeset i planlægningen af den områdebaserede indsats i Sundby.
De teoretiske hverdagslivsperspektiver har dermed givet en indføring i hvordan Lefebvre aktualiserer og kontekstualiserer hverdagslivet som teoretisk indgangsvinkel til at undersøge
sociale fænomener. Lefebvre pointerer hverdagslivet, som ramme for de daglige repetitive
gøremål. Hverdagslivsperspektivet er tværgående mellem institutionelle forpligtelser som arbejde og skole, samt deres venskaber og familieliv. Nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i hvordan unges hverdagsliv erfares udenfor deres hjem med nedslag i deres brug
af offentlige byrum. Lefebvre pointerer ligeledes, at hverdagslivet indeholder en anden dimension, som består af rytmer. Følgende afsnit vil derfor udfolde hverdagslivets fokus på steder,
med fokus på dynamikker og tid.
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3.2 Hverdagslivsrytmer
Henri Lefebvre publicerede, for første gang, sit rytmeanalytiske blik på hverdagslivet sammen
med Catrine Régulier i 19744. Formålet med det rytmeanalytiske projekt var at vise, at der er
en sammenhæng mellem hverdagsliv og rytmer (Lefebvre 2004:72f). Følgende afsnit vil redegøre for Lefebvres rytmeanalyse i et teoretisk perspektiv. Den teoretiske gennemgang af
rytmeanalysen skal senere anvendes til en empirisk indsamling af rytmer i Englandsparken i
Sundby, for at undersøge hvordan rytmerne spiller sammen med de unges hverdagsrytmer.
Den rytmeanalytiske tilgang til hverdagslivet er interessant i nærværende speciale på grund
af dets potentiale til at kunne analysere brug i en rumlig skala på forskellige tidspunkter og
forskellige rytmers sammenspil. Formålet med den teoretiske gennemgang er, at redegøre for
den fortolkning af Lefebvres rytmeanalyse nærværende speciale bygger på for senere at
kunne anvende den som analyseapparat. Nærværende speciale er bekendte med Lefebvres
teori om Production of Space (1991b), der omhandler hvordan steder producere og reproducere hinanden. Den produktion og reproduktion skaber forskellige former for adfærd.
Lefebvres fremfører i sin bog, at der er et samspil mellem det fysiske, sociale og det tidslige
aspekt (1991b) og at det er indenfor denne tradition nærværende speciales undersøgelsesfelt
tillægger sig. Det er relevante pointer i forhold til at forstå hvordan rytmer er medskabende på
steder. Da nærværende speciale ikke undersøger hvordan produktionen af sted skabes, men
hvordan unge forholder sig til stedsproduktion, har denne teori ikke samme vægt som teorien
om rytmeanalyse, men kan bidrage med perspektiver til rytmeanalysen.
3.2.1 Rytmeanalyse som forståelsesramme for hverdagsliv og brug
Rytmeanalyse kan anvendes på flere forskellige måder, da rytmeanalysen primært indeholder
en kvantitativ indgangsvinkel med et potentiale til en kvalitativ undersøgelse. Rytmer kan være
måder at anvende et sted på: at gå, at cykle eller at løbe. Rytmerne kan udføres på forskellige
måder og opleves forskelligt, alt efter hvilke rytmer de er i samspil med. Studiet af rytmer kan
bidrage til at undersøge hvordan kroppen interagerer med byen og hertil sammenligne kroppens rytmer og byens rytmer. Deri ligger en forståelse af, at både byen og mennesket indeholder rytmer. En by er udgjort af en fast materialitet i form af eksempelvis veje og stier, der
udgør et bebygget miljø. Den materialitet kan influere hvordan mennesket interagerer med
stedet (Lefebvre 2004:5). De unges hverdagsliv i Urbanplanen indeholder rytmer. De unges
hverdagsrytmer er interessante at undersøge i samspil med rytmerne i Englandsparken, da
de kan give indblik i, hvordan grupper af unge bruger Englandsparken.
Lefebvres tekst om rytmeanalyse fremstår abstrakt i dens formuleringer og form. Der findes
flere former for rytmer. Kroppen indeholder cirkulærer rytmer, som vejrtrækning og puls samt
4

I nærværende speciale anvendes den engelsk oversatte udgave fra 2004.
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et tidsaspekt, som er centralt for analysen og forståelsen af rytmer. Lefebvres pointere at alt
indeholder rytmer. Det er i studiet af rytmer, at der kan drages generelle konklusioner, som
kan bidrage til en forståelse af det banale hverdagsliv, som er udgjort af rytmer (Lefebvre
2004:5). Rytmer er altid knyttet til stedet. Rytmer som er knyttet til det sociale kan være svære
at indfange (Lefebvre 1991:205). Rytmer på mikroperspektiv kan anvendes til at drage konklusioner på et makroniveau. Det betyder at de rytmer, der udgør den enkeltes hverdagsliv,
er en vigtig indgang til at forstå samfundet. Lefebvre skildrer mellem mekaniske og organiske
rytmer (Lefebvre 2004:6). Dette perspektiv anvender vi som forståelsesramme for byens rytmer og kroppens rytmer. Hvor byen udgør det mekaniske, som er skabt af mennesker, udgør
kroppen det organiske. De organiske og kropslige rytmer er vigtige for at forstå hverdagslivet
(Lefebvre 2004:6). Dette perspektiv er interessant at se på i undersøgelsen af de unges forhold til de fysiske inventar, i byrummet og deres socialitet, på stederne. Det mekaniske perspektiv bliver anvendt som de fysiske inventar i byrummet hvorimod at det organiske perspektiv knytter sig til socialiteten blandt de unge.
En særlig pointe i Lefebvres analyse af rytmer er, at de indeholder et repetitionsaspekt. Uden
repetition er der ingen rytmer. Rytmer indeholder gentagelser og det er i gentagelsen, at der
er et tidsligt og rumligt aspekt. Dog er gentagelser ikke et udtryk for en identisk gentagelse.
En rytme ændrer sig konstant i gentagelsen. Forskellighed og gentagelse hænger dermed
sammen i en relation. Der er mange modsætningsforhold i Lefebvres rytmeanalyse, hvilket
gør den kompleks. Modsætningsforholdene kan bidrage til en forståelse af, at ingen rytmeanalyse er definitiv og kan tolkes og anvendes på adskillige måder (Lefebvre 2004:6).
Hver gang mennesket har taget et skridt, er det et udtryk for en repetition. Den repetition af
en rytme sker samtidig med at tiden og rummet ændrer sig. Med hvert skridt er mennesket i
samspil med en materialitet i form af eksempelvis et fortov eller en cykelsti. Med hvert skridt,
som udgør en bevægelse, ændrer stedet sig og spiller tilbage på rytmen. For eksempel når vi
går eller cykler rundt i vores lokalområde, er vi influeret af de fysiske rytmer som stedet indeholder, samtidig med at menneskets krop også udføre rytmer i rummet. Der kan være tomt på
cykelstien eller der kan være mange andre cyklister. Det påvirker vores oplevelse af at cykle
gennem byen. Derfor er det vigtigt, når rytmeanalysen anvendes, ikke kun at studere den
enkelte rytme, men altid analyserer rytmer i samspil med hinanden (Lefebvre 2004:6). Når en
rytme starter er det en begyndelse på en række af rytmer. På den måde producerer rytmer
nye rytmer. Ifølge Lefebvre er ingen rytmiske gentagelser absolutte. Det er de ikke, fordi de
er organiske og hele tiden er i interaktion med andre rytmer. I gentagelsen ligger der et forandringsperspektiv, hvor hver rytme ændrer sig i tid og rum (Lefebvre 2004:7). På den måde
optager rytmer et sted i tid og rum. Det viser at rytmer kommer til udtryk på steder (Lefebvre
1991b:206). Cykliske repetitioner og lineære repetitioner blander sig med hinanden konstant.
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Det er begreber, som vil blive anvendt til at analysere, hvilke rytmer der befinder sig i Englandsparken. Rytmer måler sig konstant op mod hinanden. Hvor der er rytmer er der målbarhed. Rytmer er derfor både kvantitative og kvalitative. Mennesker udøver rytmer, der er determineret af rationalitet fra samfundets strukturer. Men rytmer indeholder også irrationalitet i
form af krop og sanser. En rute rundt i Sundby kan måske være længere end en anden kortere
rute, men grundet en anden oplevelse, kan den føles mere behagelig at tage. Englandsparken
kan have forskellig brug i hverdagen og i weekenden. Det kan være et eksempel på, at den
brug af sted, der udgør vores hverdagsliv, ikke nødvendigvis er rationel, men også influeret af
irrationalitet. Her kan rytmeperspektivet bidrage med en forståelse af, at et sted ændrer sig
over tid og kan sanses forskelligt på forskellige tider af døgnet (Lefebvre 2004:8f). Steder i
vores lokalområde kan føles inkluderende om dagen men omvendt om aftenen, og det kan
bidrage til at vi bruger vores lokalområde forskelligt alt efter tid på døgnet.
Det rytmiske perspektiv på hverdagslivet har bidraget til forståelsen af, at steder er influeret af
rytmer i et tidsligt perspektiv. Rytmerne er altid knyttet til stederne og rytmernes målbarhed
kan give et indblik i steders kompleksitet og dynamik. Det rytmiske perspektiv anvendes til at
undersøge unges brug af Englandsparken. Ligeledes vil rytmeforståelsen benyttes til analysere unges hverdagsliv gennem deres brug af steder. Følgende afsnit vil præsentere en række
teoretiske perspektiver på unges socialitet på steder og hvordan de unge bruger byen ifølge
forskningen.
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3.3 Unges steder i byen
Unges hverdagsliv er interessant at undersøge i målet om at komme tættere på de dynamikker, som der er på spil, i den måde unge anvender steder på i deres hverdag. Unges erfaringer
og sanseliggørelser af deres socialitet og spatialitet i deres hverdagsliv, kan give et særligt
indblik i de unges behov. I følgende afsnit plæderes der for, at unge skal tilgodeses i planlægningen og udførelsen af byrum.
I følgende afsnit er gaden vores oversættelse af forskningens begreb ‘streets’ (Matthews,
2003; Matthews, Limb & Taylor: 2000). For mange unge indgår livet på gaden som en del af
deres daglige rutine. Gaden bliver i nærværende speciale defineret som alle offentlige rum,
som er udendørs (Matthews, Limb & Taylor 2000:63), som for eksempel stier, hjørner, tunneller og bænke.
3.3.1 Gaden
Gaden udgør det teorien beskriver som det tredje rum. Det tredje rum udgør en hybrid identitet
(Matthews 2003:103). I specialet, skal det tredje rums hybriditet forstås som en sammensmeltning af de andre to rum, som danner rammen om det tredje rum. Vi definerer de andre to rum,
som ligger forud for det tredje, som det private rum og det offentlige rum. Selvom gaden også
er i det offentlige rum, bliver gaden i dette speciale et output af det private og offentlige rum,
fordi de unge har skabt en hybriditet af disse. Gaden er omdrejningspunktet for, at de unge
kan mødes med deres venner og hænge ud. De unge bruger gaden som et frirum i dagligdagen. Ifølge forsker Hugh Matthews bliver gaden vigtig for unge mennesker, da de i højere grad
ønsker at frarive sig fra deres forældre og skabe sin egen identitet (Matthews 2003:104). Ifølge
Matthews forskning vises det, at der i alderen 15-16 år er 52%, som dagligt mødes på gaden
med deres venner (Matthews 2003:105). Gaden bliver på mange måder et symbol på overgangen fra barn og til voksen. Gaden er derfor centrum for den dannelsesproces, som unge
skal igennem for at komme ud på den anden side som selvstændige individer (Matthews
2003:102). Unge bruger gaden til at skabe et autonomt sted, hvor de kan udfolde deres identitet. De unge søger autonomiteten, fordi det er steder, hvor der ikke gælder de samme regler
og normer, som de ellers er underlagt for eksempel, når de går i skole. De autonome steder
tiltrækkes af de unge på grund af stedernes uafhængighed fra voksne. Unges ønske om et
autonomt sted kan kollidere med voksne og andre unge grupper (Matthews 2003:101ff). Der
kan ske sammenstød mellem unge og voksnes brug af gaden, fordi de voksne ikke vil overgive
kontrol over stedet. Eksempelvis refererer Matthews i sin artikel: The street as a liminal space
(2003), til en 14-årig dreng, som fortæller om en situation, hvor ham og hans venner blev smidt
væk af en mand, som fortalte dem at de ikke skulle sidde der, og at de skabte problemer
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(Matthews 2003:112). En situation som denne er et tydeligt bevis på, at der er kampe i byrummet mellem de voksne og de unges steder. Som den 14-årige dreng, beskriver det, gjorde de
ingenting. Det er netop derfor, at de voksne reagerer, fordi hvis ikke der er noget formål med
deres ophold, skal de ikke være der. Gaden kan derfor siges at være et sted, der er fyldt med
forskellige identiteter (Matthews 2003:101). Gaden er for voksne en udvidelse af hjemmet,
derfor forekommer unges brug atypisk, fordi deres brug af gaden er anderledes end de voksnes brug af gaden. Når voksne ikke er til stede på gaden kan de unge agere i en form for
hybrid identitet mellem barn og voksen. Det bidrager til at gaden er et frigørelsesrum fra barndommen (Matthews 2003:102). Når unge hænger ud på gaden udgør de en mellemgruppe
mellem barn og voksen. De unges opførsel på gaden rækker ud mod en voksen adfærd, men
er stadig forankret i barndommen. De unge mennesker vil derfor være tilbøjelige til at se byrummet, som et sted, hvor de kan få afløb for det derhjemme og som en ekstenderet del af
hjemmet, hvor ens sociale liv udfoldes (Matthews 2003:102). Selvom mange unge mennesker, bruger gaden i deres hverdagsliv, og er næsten tilsvarende ude på gaden, som derhjemme, kan det også være et tegn på, at de unge ikke har andet at foretage sig eller nogle
steder uden for hjemmet, hvor de kan være (Matthews 2003:114).
Ældre unge har flere steder at opholde sig i. De kan mødes på barer, restauranter og hjemme
hos hinanden. Hvor unge, der stadig bor hjemme, ikke har lige så mange steder at opholde
sig i. På den måde bliver gaden deres sted, hvor de kan udfolde deres sociale liv under uformelle rammer (Matthews 2003:105; Matthews, Limb & Taylor 2000:71). Mange unge oplever
også at føle sig usikre, når de opholder sig på gaden. Grundet de voksnes dominans i de
offentlige byrum, er de unge i risiko for at de voksne skal intervenere på deres sociale aktiviteter og udøve social kontrol (Matthews 2003:112). For nogle unge handler det om, at vise sig
frem, når de opholder sig på gaden. Det er i høj grad influeret af den lokale forankring og den
former de unges opvækst (Matthews 2003:110). På den anden side kan gaden opfattes, som
et trygt sted for unge, hvor de præsenterer deres forskelligheder (Matthews, Limb & Taylor
2000: 64). I kraft af de unges, ofte talstærke, fremmøde vil de føle sig trygge i den socialitet,
der er blandt de unge. Denne tryghed er derfor ikke nødvendigvis knyttet til de steder, hvor de
opholder sig og udfolder deres socialitet. Regler og normer for hvad, der er acceptabelt i et
område, er det, som er med til at influere de unges opførsel på gaden.
De unges brug af offentlige byrum, kan opdeles i tre ideal steder ifølge Owain Jones (2000).
1) For det første kan der være tale om monomorphic spaces, hvilket defineres som monofunktionelle steder, som vil være præget af en ensidig brug af nogle bestemte grupper, og deraf
ekskluderer andre til at være en del af stedet (Jones 2000:38). 2) For det andet, kan steder
være polymorphic spaces, som oversættes til flerfunktionelle steder, som inviterer til forskellige aktiviteter og hvor flere forskellige grupper og subgrupper bruger stedet til anden form for
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aktiviteter. Stedet er fleksibelt, og er derfor rummeligt overfor andre former af brug. Flerfunktionelle steder leder som oftest til brug af voksenkarakter, men også andre former for brug,
der er underliggende voksen brugen. Den brug, der kommer efter brugen af voksenkarakter,
kan eksempelvis være brugen fra unge. Derfor bruger unge ofte ikke-steder (Jones 2000:38).
3) Det tredje sted er disordered place, og i specialet betegnes det som ikke-steder, hvor det
er muligt for at indtage stedet og modellere dets brug. Stederne er ikke-steder på grund af
deres ikke planlagte brug eller transit (Jones 2000:37f). På steder, der udgør ikke-steder, kan
de unge forme til deres egne, hvor de kan opholde sig uden voksnes indblanding. På den
måde indtager de unge ikke-stederne, fordi de voksne ikke anvender dem (Matthews
2003:113). De unge bruger de voksnes overflødige rum som eksempelvis tunneller og parkeringspladser som udgør ikke-steder (Matthews 2003:106).
3.3.2 Kønsforskelle i byrummene
I forskningen af unges brug af byrum, bliver det tydeliggjort, at der er en forskel mellem kønnenes tilstedeværelse og deres brug af gaden. Ifølge en spørgeundersøgelse, hvor drenge
og piger blev spurgt om de oplevede utryghed, når de var ude alene i alderen 9-16 år svarede
63% af pigerne ja, og 28% af drengene ja (Matthews 2003:107). Det der ligeledes fremstår
som en interessant pointe fra spørgeundersøgelsen om frygt er, at frygt bliver opfattet forskelligt, afhængig af om du er pige eller dreng. De fleste drenge i spørgeundersøgelsen svarede,
at det for eksempel var trafikken de frygtede, når de var på gaden, hvorimod at pigerne havde
mest frygt knyttet til sociale sammenhænge, som for eksempel at være bange for fremmede
eller bange for at blive overfaldet (Matthews 2003:107). Hertil fandt 29% af de adspurgte piger
det utrygt, hvis de var færre end tre piger samlet (Matthews 2003:107). I nærværende speciale, vil vi undersøge hvorvidt der findes en adspredelse i hvordan unge piger og hvordan unge
drenge bruger de offentlige byrum. Det er interessant, at spørge indtil de unges erfaringer og
følelser, når de bevæger sig i byrummet, for da vil vi som studerende, få en ide om hvordan
de selv opfatter deres byrum.
Udover at der er forskel på hvordan kønnene oplever frygt, tiltrækkes kønnene af forskellige
aktiviteter i byrummene. For de unge drenge, er det ofte aktiviteterne, der er omdrejningspunktet for deres møde. Aktiviteterne kan både være i form af de traditionelle boldspil, som
fodbold og basketball, men også aktiviteter, som ikke drejer som om fysisk aktivitet, men steder hvor det er muligt at udfolde sig højlydt og gerne på de førnævnte ikke-steder (Matthews
2003:107). I modsætning til drengene, er piger ofte mere optaget af, at kunne sidde et sted
og have mulighed for at tale sammen. Det er vigtigere for pigerne, at kunne være sammen,
og gerne være lidt forskellige steder i et kvarter (Matthews 2003:107). Disse forskelligheder,
fortæller at piger og drenge indtager byrummet på forskellig vis, grundet deres behov. Ligeledes konkluderede spørgeundersøgelsen, at: “(...) where boys held social control, many
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girls felt compelled to stay on the outside. Rather than contesting their right of presence, these
girls chose to spend their time on the move” (Matthews 2003:108). Det er dermed oftere set,
at unge drenge overtager byrummet og manifesterer deres tilstedeværelse, så andre unge
piger og drenge ved, at de har deres daglige gang på lige netop det sted. Som tidligere beskrevet er unge pigers tilstedeværelse på gaden mere fleksibel og de knytter sig sjældent til
et bestemt sted og udøver social kontrol over det, som unge drenge har tilbøjelighed til (Matthews 2003:108).
Ovenstående teoriafsnit omhandlende hverdagsliv, rytmer og unges brug af gaden har herved
præsenteret den teoretiske ramme for at undersøge unges hverdagsliv i Urbanplanen. Hverdagsliv er indgangsvinkel til at forstå de unges brug som helhed. Det rytmiske perspektiv bidrager til at forstå unges brug af komplekse steder i et tidsligt perspektiv. Den præsenterede
forskning om unges brug af gaden vil i specialet være rammesættende for hvordan de unge
fortæller, erfarer og oplever gaden. Forskningen om unges brug af gaden viser, at gaden indeholder komplekse sammenhænge og bruges forskelligt af unge. Følgende afsnit vil præsentere specialets metodiske perspektiver med formålet om at undersøge unges fysiske, sociale og rytmiske forhold til steder.
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METODISKE
PERSPEKTIVER

4. Metode
I følgende kapitel, vil specialets metodiske tilgange blive præsenteret. Dette indebærer afsnit
omhandlende vores brug af; mixed methods, mapping af knudepunkter i Sundby, rytmeanalyse i et tidsligt perspektiv og vores arbejde med fokusgrupper. Metoderne vil blive præsenteret i kronologisk rækkefølge.
I nærværende speciale har den metodiske fremgangsmåde for at undersøge de unges hverdagsliv været en udfordring i praksis. Det forudgående problemfelt har problematiseret at unge
ikke bliver tilgodeset i udviklingen af byrum. De teoretiske perspektiver har ligeledes sat fokus
på unges brug af steder og hvordan unge brug adskiller sig fra voksen brug. Derfor ønsker vi,
at anvende mapping, rytmeanalyse og fokusgruppeinterview, til at indfange unge i Urbanplanens hverdagslivsbrug. Eftersom at områdefornyelsen Sundby ønsker at de unge skal inddrages i skabelsen af nye byrum konkretiserer de ikke hvordan mobiliseringen af unge skal udføres i praksis. Metodeafsnittet afdækker hvordan praksiserfaringer med unges hverdagsliv
indsamles og anvendes som værktøj til at undersøge de unges hverdagslivsbrug i de offentlige byrum.
4.1 Mixed methods
I nærværende speciale, har mixed method tilgangen, en central rolle for undersøgelsen af
unges brug af Englandsparken og hvordan de unges hverdagsliv kan indtænkes i områdefornyelsen Sundbys arbejde med Englandsparken. Mixed method tilgangen opstod i 1980’erne,
som et modsvar på den traditionelle paradigmatiske tænkninger af, at kvantitative og kvalitative metoder skulle fastholdes som to separate metoder (Frederiksen 2014:11). Mixed method
tilgangen er derfor bygget på et ønske om, at bryde op med den paradigmatiske metodiske
tilgang, til i højere grad at være metodisk pragmatiske over for det felt, der ønskes undersøgt.
I nærværende speciale, har vi valgt at undersøge de unges brug og hverdagsliv, ved brugen
af et sekventielt design. Et sekventielt design er hvor metoderne fødes ind i hinanden undervejs, som de bliver taget i brug (Frederiksen 2014:20f). Praktisk betyder det, at når metodens
fund har givet os fornyet viden, har vi taget den nye viden med videre i undersøgelsen. Vores
mapping-undersøgelse har ført til ny viden omkring Sundby og hvilke steder unge har deres
daglige ruter i Sundby. Herfra kunne vi på baggrund af konklusionerne fra mapping-undersøgelsen, udvælge et specifikt byrum i Sundby, som vi kunne foretage en rytmeanalyse af for at
se på brugen af rummet. Vi valgte at tage udgangspunkt i Englandsparken eftersom, at vores
ruteindtegningerne kvantitativt gav et indblik i, hvor der var den største andel af unge, som
havde deres daglige rute på de omkringliggende veje ved Englandsparken. Efterfølgende udførte vi en kvantitativ rytmeanalyse i Englandsparken en dag i hverdagen og en dag i weekenden. De opdagelser og erfaringer, vi fik ud af rytmeanalyserne, brugte vi som udgangspunkt
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for at foretage kvalitative fokusgrupper med unge, da vi observerede unge, som brugte Englandsparken. Vi ønskede at få deres forklaringer på hvorfor de brugte parken, samt deres
erfaringer og opfattelser af deres hverdagsliv i Sundby. Årsagen til at vores metodebrug er
bygget op om det sekventielle design, skyldes det faktum, at vi har anvendt vores metoder i
den rækkefølge, som det er præsenteret. Fra begyndelsen af specialet, havde vi et ønske om
at være tilstede hvor de unge var i Urbanplanen. Dette gjorde vi med det formål, at få det bedst
mulige afsæt inden vi skulle holde fokusgruppeinterview med dem. Disse metoder har derved
hver især til formål, at bidrage med forskellige blik på det komplekse sociale fænomen. Derfor
har mixed methods været en måde at tilgå et kompliceret felt på ved at forsøge at kombinere
metoder på ny vis, for at metoderne skal komplementere hinandens styrker og svagheder
(Frederiksen 2014:11). Mixed methods tilgangen er præsenteret i nærværende afsnit for at
skabe en rammeforståelse for hvad hver metode bidrager til i undersøgelsen af unges brug
og hverdagsliv i Urbanplanen. De metodiske fund vil blive integreret i analysen med udgangspunkt i de teoretiske perspektiver. De følgende afsnit vil præsentere vores valg af metoder,
fremgangsmåderne og overvejelser hertil.
4.2 Mapping-undersøgelsen
Vi har igennem vores samarbejde med områdefornyelsen Sundby fået empirisk materiale på
børn og unges ruter fra deres bopæl til og fra skole og fritidsaktiviteter. Ruteindtegningerne
bestod af 68 besvarelser fra børn og unge i alderen 7-16 år. Ruteindsamlingerne er indsamlet
fra Gerbrandskolen, Dyvekeskolen, Sundbyøster Skolen og Højdevangens skole, som er beliggende i Sundby. Ruteindtegningerne muliggjorde en kvantificering af de unges ruter, hvilket
gav os mulighed for at udvælge et eller flere knudepunkter (Bilag 1).
Ruterne har vi indtegnet på en nyt kort, for at danne overblik over hvordan området bruges af
de unge og om der er særlige knudepunkter i Sundby. De registrerede og indtegnede ruter fra
de unges bopæl til skole har resulteret i nogle gennemgangsveje, som hyppigst bliver passeret. De veje, som hyppigst bliver passeret er blandt andet: Englandsvej, Smyrnavej, Irlandsvej,
Sundbyvestervej, Amagerbrogade og Breidablik Allé (Bilag 1). Efter at vi havde registrerede
de hyppigst passerede veje, tog vi til Sundby for at observere de hyppigst passerede veje fra
ruteindtegningerne. Efter ruteindtegningernes konklusioner, valgte vi at tage udgangspunkt i
Englandsparken efter at have konstateret, at de veje parken er omgivet af, er et knudepunkt i
Sundby for mange børn og unge. De unges hverdagsruter har bidraget til en forforståelse af,
hvordan børn og unge bruger Sundby i deres hverdag. Det har været udslagsgivende i de
fremtidige metodevalg, hvor vi på baggrund af mapping-metoden har ønsket at undersøge
hvilken brug, der finder sted i Englandsparken.
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Mapping-undersøgelsen indgår i nærværende speciale, som en metode, der har åbnet op til
viden om de unges hverdagsliv. Vi fik gennem denne metode en fornemmelse for hele Sundby
og deres daglige ruter. Mapping-undersøgelsen har udover at være vores indgangsvinkel til
feltet, gjort at vi har haft et bedre udgangspunkt for at forstå Englandsparken og dens rytmer.
4.3 Rytmeanalyse
Vi anvender rytmeanalyse for at få et indblik i den nuværende brug i Englandsparken. Rytmeanalysen er en metode, vi anvender til at undersøge; hvem, hvilke fysiske og sociale rytmer,
der er til stede i Englandsparken.
4.3.1 Valg af metode
Nærværende speciale ønsker at undersøge hvordan unges hverdagsliv kan bruges som et
værktøj til fremtidig arbejde og udvikling af Englandsparken. Til dette anvendes en rytmeanalyse af Englandsparken, som tager afsæt i Lefebvres metodiske greb om at anskue byens
rytmer i samspil men de mennesker, der bruger den (Lefebvre 2004). Rytmeanalysen muligør
en undersøgelse mellem kroppen og byen. Metoden bygger på en forståelse af, at der er et
dialektisk forhold mellem kroppen og byens rytmer. Kroppen er på den måde med til at forme
byens rytmer, men byen former også hvordan kroppen interagerer med byen. Rytmer anvendes i dette speciale, som en måde at fremvise hvordan de unge skaber steder, hvilket er
medvirkende til give indblik i unges brug af byrum i Urbanplanen. Rytmeanalysen kan give en
forståelse for hvilke former for brug, der finder sted i Englandsparken og hvordan denne brug
forandrer sig over tid på døgnet samt mellem en hverdag og en dag i weekenden. Rytmeanalysen kan ikke bidrage til en forståelse af, hvorfor brugen er, som den viser sig for os. Derfor
ønsker vi, at kombinere rytmeanalysen med fokusgruppeinterview med unge mennesker i Urbanplanen for at de kan fortælle os om deres hverdagsliv i Urbanplanen og deres rytmer i
hverdagen. Englandsparken er på den måde et konkret sted, der undersøges på baggrund af
de unges oplevelse og erfaringer med parken samt de steder, der omgiver dem i Sundby.
Rytmeanalysen anvendes som forståelsesramme for hvordan hverdagslivet i Sundby er en
sanselig og kropslig oplevelse, der skifter over tid. Selvom vi undersøger brugen af en specifik
park, som Englandsparken, er det interessant at undersøge hverdagslivet som helhed for at
sige noget om det konkrete sted. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om unge vil have deres hverdagsliv forankret flere forskellige steder.
4.3.2 Valg af Englandsparken
Følgende afsnit vil redegøre for valget af Englandsparken, som et nedslagspunkt i de unges
hverdagsliv. Vi har valgt Englandsparken på baggrund af den mapping-undersøgelse vi har
foretaget for områdefornyelsen Sundby. Efterfølgende tog vi til Sundby for at se Englandsparken.
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Vi fandt den interessant, da den grundet dens placering midt i Sundby. Englandsparken ligger
mellem Urbanplanen, der ligger langs med Englandsvej, og villakvarteret der støder op til Irlandsvej. Hertil er Englandsparken i gåafstand til Amagerbrokvarteret, som er det klassiske
brokvarterer med gamle murstenslejligheder. Englandsparken er udformet som en klassisk
park og er afskærmet fra trafik. Ydermere er Englandsparken placeret tæt ved de unges andre
faciliteter såsom skoler og fritidsaktiviteter. Dyvekeskolen er beliggende på Urmagerstien ved
Englandsvej og Højdevangens skole er placeret ved Grønløkkevej ved Irlandsvej. Begge indenfor 10 minutters gåafstand. Det er et fokus fra områdefornyelsen Sundbys side, at Englandsparken inden 2022 skal renoveres og forbedre parkens ry, så den kan tiltrække flere
brugere (Københavns Kommune 2017:30).
4.3.3 Fremgangsmåde
Vi har foretaget en rytmeanalyse i Englandsparken onsdag d. 14. marts samt lørdag d. 17.
marts 2018. Om onsdagen foretog vi observationer af tre gange i tidsrummet: 8.30-9.30,
12.30-13.30 og 17.30-18.30. Lørdag foretog vi observationer i tidsrummet 9.30-10.30, 12.3013.30 og 17.30-18.30. Vi valgte de tidsrum på baggrund af gerne at ville have indblik i hvilke
rytmer, der var i Englandsparken om morgenen, middagen og aftenen. Ydermere er der valgt
en hverdag og en weekenddag på baggrund af en formodning om, at der vil være forskellige
rytmer i hverdagen og i weekenden i Englandsparken. Rytmeanalysens varighed af en time
er valgt på baggrund af en vurdering af, at time kunne vise en vis progression for brugen i
byrummet. Vi havde dermed en idé om, at de tre forskellige tidsrum ville vise nogle forskellige
rytmer i Englandsparken.
Forud for den udførte rytmeanalyse har vi taget udgangspunkt i Lefebvres metodiske arbejde
med rytmer. Lefebvre har opdelt de målbare rytmer i:
1. Repetition af bevægelse, situationer og forskelligheder
2. Lineære og cykliske processer
3. Rytme over tid: en rytme bliver til, den vokser, topper og forfalder Lefebvre 2004:15)5.

På baggrund af Lefebvres tre kategoriseringer, udarbejdede vi en rytmeanalyseguide, hvor vi
havde kategorierne: hvem, fysiske - og sociale rytmer, lyd og lugt (Bilag 2). Lefebvres kategorier var i praksis svære, at anvende, da vi udførte analysen af Englandsparken. Derfor har vi
brugt Lefebvres kategoriseringer som inspiration til at udvikle egne kategorier. Vi ønskede at
se hvem, der brugte Englandsparken, for at kunne sige noget om det var enkeltpersoner,

5

Egen oversættelse
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grupper, aldersbetonet og kønsbetonet. Den fysiske kategori, var for at beskrive Englandsparken fysiske rytme, som for eksempel bord, bænke og legeplads. De sociale rytmer, var for
at observere de bevægelser, situationer og interaktioner, der fandt sted i parken. Til slut havde
vi kategorierne lyd og lugt, for at kunne sige noget om den sanselige, kropslige og opfattelse
af Englandsparken. Ved hver observation har vi optaget egne observationer på diktafon på
vores telefoner, som vi senere har transskriberet ind i et ark med de valgte kategorisering
(Bilag 2). Ved hver observation har vi gået rundt i parken og haft korte ophold på bænke i
parken, der omgrænser det store græsareal, der befinder sig i midten af Englandsparken.
4.3.4 Kodning af rytmerne
Med udgangspunkt i de valgte kategoriseringer for rytmeanalysen, har vi bearbejdet rytmeanalysens brug og hermed kodet analysen efter hvilke former for brug, der var dominerende
for de tre udvalgte observationstidsrum henholdsvis onsdag og lørdag. Det er en vigtig pointe
for undersøgelsen, at der først tages udgangspunkt i målbare rytmer og derefter bearbejder
observationsnoterne. Levebvres kategoriseringer kræver efteranalyse. Derfor har vi kodet rytmerne ud fra hvilke, der var mest dominerende i de forskellige tidspunkter af dagen henholdsvis en hverdag og en weekenddag.
Når en rytme indgår i andre rytmiske kontekster, bliver de en del af en polyrytmik. Lefebvre
deler rytmer op i forskellige kategorier:
1. Skjulterytmer
2. Offentlige rytmer
3. Fiktionsrytmer
4. Dominerende eller dominerede rytmer6 (Lefebvre 2004:18).
De skjulte rytmer kan være dem ingen andre kan se, der befinder sig i vores tanker. De kan
være relateret til noget, vi oplever i nuet eller være noget, vi har oplevet. Derfor kan skjulte
rytmer bygge på hukommelse og erfaringer. Offentlige rytmer er rammesat af det sociale såsom kalenderåret. Dette perspektiv anvender vi som opdelingen mellem hverdag og weekend.
Fiktionsrytmer er verbale og udtryk for menneskers forestillingsevne. De dominerende rytmer,
er rytmer som ønsker at skabe en reaktion (Lefebvre 2004:18). I undersøgelsen af brugen af
Englandsparken, ønsker nærværende speciale at undersøge, hvilke rytmer der er dominerende og dominerede. Dette perspektiv kan bidrage til at forstå unges brug af Englandsparken
og hvordan deres brug kan inddrages i de nuværende rytmer eller om de nuværende rytmer
dominerer og udelukker de unges brug.

6
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Rytmer kan ikke analyseres når de udføres. Derfor kræver rytmeanalyse en form for eksternalitet og observation. Herefter kan det analyseres hvordan rytmer starter, foregår og hvordan
de slutter (Lefebvre 2004:88). Vi observerer den fysiske og sociale brug, der finder sted i parken. Når flere forskellige slags brug finder sted opstår der en polyrytmik, hvor rytmer smelter
sammen. Derfor kræver alt data at blive efterbearbejdet, fordi vi er interesserede i hvordan
denne polyrytmik forekommer.
Vores udarbejdede kodninger er:
-

Individ/gruppe, er den kodning, som fortæller os noget om køn, aldersgruppe og forhold.

-

Fysiske rytmer, er de fysiske materialer, aktivitetsudstyr og beplantning, der er til
stede i parken.

-

Sociale rytmer, er den interaktion, der finder sted i parken enten udført af individer
eller grupper.

-

Lyd/lugt er den kodning som fortæller os noget om hvilke lyde og lugte der i parken,
som også er bidragende til hvordan Englandsparken opleves (Bilag 2).

4.4 Fokusgruppeinterview
I undersøgelsen af hvordan områdefornyelsen Sundby kan indtænke de unges brug af Englandsparken i Sundby, som en del af udviklingen af parken, har vi valgt at anvende fokusgruppeinterview. Dette valg har vi truffet på baggrund af den mapping-undersøgelse, vi foretog i
februar i samarbejde med områdefornyelsen Sundby og rytmeanalysen af Englandsparken
over tid i marts.
Ifølge Bente Halkier er fokusgrupper er en metode, hvorpå der kan indsamles empirisk data
på gruppeniveau. Metoden er særligt velegnet til, at indfange fokuseret empiri om en gruppes
socialitet (Halkier 2010:123f). Fokusgruppemetoden har blandt andet den fordel, at der på
baggrund af interaktionen mellem deltagerne kan opnås en kollektiv forståelse (Halkier
2016:10f). Dette er interessant for denne undersøgelse, da vi inddrager unge, for at der kan
opnås forståelse af en målgruppes socialitet og tanker i byrummene. En anden fordel ved at
anvende fokusgruppeinterview er, at metoden muliggør, at hvis scenen bliver sat på den gunstigste måde, kan unges tavse viden komme til syne igennem deres interaktioner (Halkier
2016:10f). Den tavse viden, definerer vi som en viden unge har, men ikke nødvendigvis fortæller om, enten fordi de ikke tænker det er relevant eller fordi de er bange for at fortælle det.
Flere gange undervejs i fokusgrupperne, irettesætter de unge hinanden. Det illustrerer, at den
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tavse viden om deres hverdagsliv bliver konkretiseret, når de unge kender hinanden på forhånd. På den måde kan de hurtigt sætte sig ind i de hinandens tanker og erfaringer. Alle
deltagerne i de enkelte fokusgrupper kender hinanden på forhånd.
En udfordring ved at anvende fokusgrupper er, at ikke alle er komfortable ved at udtrykke sig
mundtligt. Derfor kan nogle i gruppen tage styringen og dominere samtalen. En anden ulempe
er, at grupper hvor deltagerne ikke kender hinanden, tager længere tid om at få en samtale i
gang. Derfor er det en fordel, når der afholdes fokusgrupper med unge, at de kender hinanden,
for da vil de ikke føle sig intimiderede af at skulle tale foran hinanden (Travlou et al. 2008:321f).
Følgende afsnit vil uddybe hvordan rekrutteringen, af de unge, til fokusgrupper foregik.
4.4.1 Rekruttering
I begyndelsen af specialet havde vi løbende møder med en af områdefornyelsens projektledere for at forventningsafstemme vores samarbejde (Bilag 3). I denne forbindelse satte projektlederen os i kontakt med en af de boligsociale medarbejdere fra Partnerskabet, i Urbanplanen, som til dagligt har kontakt med unge mennesker. Vi talte sammen med en boligsociale
medarbejder over telefon, og aftalte at vende tilbage med en udførlig invitation til fokusgruppens indhold. De boligsociale medarbejdere har spurgt de to unge grupper, om de havde lyst
til at deltage i et fokusgruppeinterview og har efterfølgende meldt tilbage til den boligsociale
medarbejder, at det ville de gerne. Efterfølgende blev vi sat i kontakt med to grupper af unge,
som var henholdsvis en gruppe på 5-7 unge og en anden gruppe på 4 unge. De to grupper
har den boligsociale helhedsplan ugentlige møder med. Vi blev inviteret til at komme med til
et af deres møder. Vi aftalte møder med begge grupper. Mødet med den første gruppe blev
aflyst, da der kun var én ud af fire unge, der var til stede den aftalte dag. Det andet møde blev
gennemført med fire unge tilstedeværende.
Vi forsøgte at rekruttere flere unge gennem de aktivitetstilbud, der findes i Sundby. For det
første optog vi en videoinvitation gennem det sociale medie, Instagram, hvor vi fortalte kort
om os og hvad vi ønskede fra dem. Den sendte vi til Sundby pigefodbold, som hører til i
Sundbyøsters Idrætspark. Her fik vi ingen tilbagemelding. Hertil havde vi en mailkorrespondance med en kommunikationsansvarlig for aktivitetstilbuddene i Sundbyøster Hallen. Hun
videresendte invitationen til håndboldklubben, Amager SK, som er dem der primært bruger
hallens faciliteter. Ingen tilbagemelding. Herefter ringede vi til Højdevangens skoleleder. Det
er en udskoling med elever fra 7-9.klassetrin. Vi sendte vores invitation til skolelederen, som
ville videresende den til lærerne i håbet om, at de ville kontakte os, hvis de ønskede at deltage.
Vi har sendt opfølgende mails, men desværre ingen respons fra lærerne. På baggrund af
fokusgruppe 1 fik vi indsigt i, at de unge fra Urbanplanen bruger Solvang Bibliotek til at være
sammen med deres venner. Derefter har vi også brugt Solvang Bibliotek til at rekruttere unge.
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Her rekrutterede vi fem unge piger, fordelt på henholdsvis en gruppe på to og en gruppe på
tre. Hertil rekrutterede vi to fokusgrupper henholdsvis en gruppe med to piger på og en gruppe
tre drenge på Langstien, som går gennem Remiseparken i Urbanplanen. Langstien er ligeledes et sted, som blev udpeget af de unge i fokusgruppe 1, som et sted de opholdte sig i
fritiden.
Ovenstående rekrutteringsforløb er med til at understrege udfordringer ved, at skulle rekruttere unge til at deltage i undersøgelser. For det første er de unge svære at få kontakt til, og
de fleste af vores kontakter er gennem voksne, som skal formidle det videre til de unge. For
det andet er det en udfordring, at videreformidle specialets formål til unge, som ikke har
samme udgangspunkt for at forstå vores intention med at skulle inddrage dem i vores speciale.
Vi har haft størst succes med rekrutteringen af unge, når vi har henvendt os direkte til de unge.
Det efterfølgende afsnit vil redegøre for de unge deltagere, vi fik rekrutteret og som deltog i
fokusgruppeinterview.
4.4.2 Udvælgelse
Vi har valgt interviewpersoner på baggrund af, at de bor og/eller opholder sig i Sundbys byrum.
Vi har fra begyndelsen af rekrutteringen af fokusgrupper været opmærksomme på, at den data
vi har fået ud af fokusgrupperne afhænger af gruppedeltagernes kendskab eller manglende
kendskab til hinanden. Vi havde en formodning om at deltagerne socialt ville agere på samme
facon, som hvis de mødtes i hverdagen og weekenden (Halkier 2010:125). Vi er opmærksomme på, at fokusgruppesituationen er konstrueret og derfor vil situationen ikke udgøre én
til én oplevelse af deres socialitet. Fokusgruppeinterviewet giver os et indblik i deres anerkendelse og sociale omgangstone med hinanden. Fokusgruppen kan ikke bidrage til at undersøge
en endegyldig virkelighed, men undersøge hvordan de unges virkelighedsopfattelser bliver
skabt, og hele tiden er til forhandling. Næste afsnit vil redegøre for, hvordan vi valgte at strukturere fokusgrupperne samt hvilke øvelser, der indgik i fokusgrupperne.
4.4.3 Struktur over fokusgruppen
Der er tre forskellige måder en fokusgruppe kan struktureres på. Den første er en åben fokusgruppemodel med åbne og brede spørgsmål. Den anden er en struktureret model med flere
specifikke spørgsmål. Den tredje er tragtmodellen, hvor der indledes med brede spørgsmål
og herefter slutter på det konkrete (Halkier 2010:126). Vores afholdte fokusgrupper tog udgangspunkt i den tredje fokusgruppemodel, hvor vi begyndte fokusgruppen med at stille overordnede spørgsmål, hvor vi inddrog øvelser for at fremme interaktionen mellem fokusgruppedeltagerne (Bilag 14). Vi begyndte med åbne spørgsmål omkring deres brug af offentlige steder i Sundby i deres hverdag og sluttede af med at tale om et konkret sted: Englandsparken.
Tragtmodellen muliggjorde i vores henseende, at undersøge de unges socialitet både under

32

fokusgruppeinterviewet samt deres fortællinger og erfaringer fra deres hverdagsliv i Sundby.
Første øvelse bestod af at fokusgruppedeltagerne skulle tegne et mentalt kort over deres
hverdag i Sundby, når de er udenfor deres hjem. Anden øvelse bestod af post-its, hvor vi
stillede dem åbne spørgsmål og så kunne de bruge lidt tid på at nedskrive deres tanker på
post-its (Bilag 14).
Efterfølgende afsnit vil først redegøre for hvad øvelserne mentale kort samt metodiske refleksioner. Hertil en redegørelse af post-its metoden.
4.4.3.1 Mentale kort
Følgende afsnit vil omhandle den første øvelse, om mentale kort, som indgik i forbindelse med
fokusgruppeinterview.
Mentale kort er en væsentlig del af menneskers måder at opleve og bruge byen på. Mentale
kort er et redskab, som et traditionelt kort, til at organisere data og navigere i det. Det mentale
kort kan vise, hvordan mennesker oplever et sted, samt hvad der er vigtigt for dem. Når vi
bevæger os rundt i byen, konsulterer vi konstant vores mentale kort, i forhold til hvor vi skal
hen og hvordan vi kommer derhen (Jørgensen & Jensen 2014:31). Derfor er mentale kort med
til at give os en fornemmelse af deres forståelse af det fysiske sted. Menneskers fornemmelse
af sted interagerer konstant med det fysiske sted. De mentale kort producerer det fysiske sted,
men det fysiske sted producerer også menneskers opfattelse af det. Deri ligger der en dobbelthed af intersubjektivitet. Når nærværende speciale, i en metodisk sammenhæng, anvender mentale kort som øvelse i forbindelse med fokusgruppeinterview, er det grundet dets potentiale, til at vise hvordan de unge opfatter og bruger deres lokalområde (Jørgensen & Jensen
2014:32). Metoden kan bidrage til at undersøge, hvordan de unge skaber deres egen mikrogeografi i mindre grupper og hvordan det kommer til udtryk i deres stedslige adfærd. Øvelsen
med de mentale kort giver de unge mulighed for en større følelse af kontrol over interviewsituationen og for at udfolde sig på kreativ vis. Øvelsen kan give indblik i hvilke steder, de unge
finder inkluderende og eksluderende (Travlou et al. 2008:310). Øvelsen med det mentale kort
og den efterfølgende gennemgang af hvad de unge har tegnet, kan give et indblik i hvilke
overvejelser og oplevelser, de har af de steder, de opholder sig i til hverdag og weekend.
Hensigten med den mentale kort øvelse er, at få en indsigt i, hvilke steder der er vigtige for
dem i deres hverdag. Den mentale kort øvelse, er vi selv blevet præsenteret for gennem for
undervisning på universitetet. Vi fandt selv øvelsen, som en udfordring, fordi ens hverdag
bliver en rutine og derfor er det svært at rekonstruere ens mentale rute for den netop gennemlevede dag. Hertil fandt vi øvelsen eksperimenterende og som en god indgangsvinkel til at
åbne op for hvilke steder og hvilke tanker de unge har, når de bevæger sig rundt på deres
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steder. Der er ligeledes været en række metodiske overvejelser tilknyttet anvendelsen af mentale kort. Det vil næste afsnit omhandle.
4.4.3.1.1 Mentale kort metodiske overvejelser
Et kritikpunkt ved at anvende mentale kort er, at tegningen ikke giver det fulde billede af unges
forhold til det stedslige miljø. Mentale kort øvelsen skaber et selektivt billede af individets spatiale omgivelser. Ydermere tegner unge ofte stereotypiske billeder af steder. Deltagerne kan
desuden have forskellige tegne kompetencer, og det kan medføre at nogle tegninger indeholder en højere grad af detaljerigdom end andre (Travlou et al. 2008:311f).
Mentale kort kan være svære at fortolke (Travlou et al. 2008:312). Derfor det vigtigt at have
en efterfølgende samtale med deltagerne om hvad de har tegnet og hvorfor de har tegnet det,
for at øge forståelsen og den videre fortolkning af deres tegninger. For nogle kan mentale kort
øvelsen virke intimiderende i en gruppesammenhæng, da den enkelte kan føle at deres tegne
kompetencer bliver testet foran gruppen.
4.4.3.2 Post-it øvelse
Den anden øvelse bestod af, at skrive deres tanker ned på post-its, når vi stillede dem nogle
overordnede spørgsmål. Det var for eksempel: skriv tre steder ned i Sundby I godt kan lide at
være og skriv tre steder ned I ikke kan lide at være i Sundby. Øvelser i et fokusgruppeinterview
kan bidrage til at øge interaktionen mellem deltagerne. Derfor er det godt at medbringe flere
øvelser end der nødvendigvis skal bruges, da det afhænger af deltagerne i den givne fokusgruppe og deres interaktionsniveau (Halkier 2010:131). Interaktionen i en fokusgruppe er vigtig, da den udgør en stor del af det materiale, der skal analyseres på efterfølgende (Halkier
2010:133). Undervejs skal moderatoren af fokusgruppeinterviewet afveje om det er nødvendigt med post-it øvelsen. Hvis der er høj interaktion mellem deltagerne, behøver den ikke at
inddrages. Er der lav interaktion mellem deltagerne i en fokusgruppe, kan øvelsen være anvendelig til at øge interaktionen. Den kan ligeledes anvendes, hvis moderatoren fornemmer
at deltagerne ikke er komfortable med at udtrykke sig foran hinanden. I sådanne situationer
kan post-it øvelsen, udgøre et talekort for deltagerne, som de kan støtte sig op af, i samtalen
med de andre deltagere.
4.4.4 Fokusgruppedeltagere
I følgende afsnit vil undersøgelsens fokusgruppedeltagere blive præsenteret i et skema bestående af kategorierne: hvem, bopæl, relation, skole og deres baggrund. Fremover vil der
blive henvist til følgende skema i Bilag 11.
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4.4.5 Fremgangsmåde
Følgende afsnit vil omhandle hvordan fokusgruppeinterviewene og øvelserne med mentale
kort og post-its fandt sted i praksis, samt hvordan interaktionen mellem deltagerne var i de
enkelte grupper.
Den generelle fremgangsmåde for alle fokusgrupper var, at vi begyndte med at præsentere
formålet og indhold i fokusgruppen samt hvilke forventninger vi havde til de unge, som deltog.
Vi fremlagde, at vi ønskede at optage samtalen med deres samtykke og at de ville være anonyme. Alle gav samtykke til at optage fokusgruppeinterviewet.
Derefter præsenterede vi os selv, hvad vi hedder, hvor gamle vi er, hvor vi er vokset op og
bor, hvilket universitet vi kommer fra, for at de skal lære os bedre at kende og føle sig trygge
i interviewsituationen. Derefter bad vi, de unge præsentere sig selv og deres alder for os og
hinanden samt hvor de bor. Præsentationen af formål og hinanden var en god måde at åbne
op for interaktion med og mellem de unge, både som en slags forventningsafstemning og en
stille opvarmning til at skulle fortælle om deres hverdagsliv (Halkier 2010:128). I fokusgruppe
1, 2 og 3 hvor øvelsen med mentale kort indgik, havde vi på forhånd tegnet vores eget mentale
kort, som vi brugte som eksempel overfor de unge (Bilag 12). Vi havde på forhånd aftalt hvem
af os, som skulle agere moderator og hvem der skulle observere deres kropslige interaktioner.
Undervejs i forløbet agerer vi begge moderatorer, fordi det fungerede bedst for at etablere den
bedst mulige uformelle samtale med de unge (Halkier 2010:127).
4.4.6 Afholdte fokusgrupper
Følgende afsnit vil præsentere fremgangsmåden i vores fem fokusgrupper.
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Fokusgruppe 1
Fokusgruppe 1 foregik i den boligsociale helhedsplan Partnerskabets lokaler midt i Urbanplanen. Vi ankom kl.16 med pizza og mødte den boligsociale medarbejder. Lidt efter ankom tre
ud de fire unge. Alle hilste på os og på den boligsociale medarbejder. Vi satte os på hver side
af bordet. De tre unge satte på siden tæt på hinanden og et par stole væk fra os. Den boligsociale medarbejder satte sig for enden af bordet, og bidrog med få indspil for eksempel, hvis
de unge talte om deres steder, brød hun ind og modererede de unges udtalelser. Hendes
bidrag, var at hjælpe de unge med at fortælle om deres hverdag.
Først introducerede den boligsociale medarbejder os. Hun havde haft svært ved at formidle til
de unge, hvad det var fokusgruppen indeholdte.
Da vi havde præsenteret den første øvelse, som er den mentale kort tegning, uddelte vi A3
papir og skriveredskaber til dem og forklarede hvad vi ønskede de skulle tegne. Vi havde på
forhånd udført øvelsen og medbragt en af vores mentale kort som eksempel (Bilag 12). Vi
gjorde det klart, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at tegne det mentale kort på. De
unge hjalp også hinanden, da de skulle tegne de mentale kort.
Efter at alle havde lavet en kort præsentation af dem selv, bad vi de unge om at indtegne to
forskellige mentale kort. På baggrund af forudgående rytmeanalyse, hvor vi foretog observationer af tre omgange på en onsdag og en lørdag, var vi interesserede i, om de unge oplevede
deres lokalområde forskelligt i hverdagen og i weekenden. Vi satte 10-15 minutter af til at de
unge kunne indtegne deres mentale kort. De unge snakkede undervejs i indtegningen af deres
ruter, og influerede hinandens tegninger. De unge spurgte om hjælp undervejs, hvis der var
noget, de var i tvivl om. Der var forvirring omkring deres skole og om den også skulle indgå i
det mentale kort, da det ikke er et offentligt sted. Derefter forklarede vi, at det kun skulle være
udesteder. Alle tre unge, der deltog i øvelsen med mentale kort, fik produceret kort, som efterfølgende dannede grundlag for fokusgruppeinterviewet der omhandlede hvilke steder, de
kommer i deres hverdag og hvorfor de kommer netop der. Vi oplevede i fokusgruppe 1, at en
af drengene havde svært ved opgaven og spurgte de andre til hjælps, hvor pigen gennemførte
opgaven uden at stille opfølgende spørgsmål. Det viser at der i gruppen kan være forskellige
kompetencer til at udføre opgaven. De forskellige tegne kompetencer førte i fokusgruppe 1 til
en i højere grad af interaktion mellem gruppen. Det kom til udtryk i fokusgruppe 1, at en af
drengene ikke var komfortabel med at tegne, hvis ikke det lignede, det han ønskede at tegne
(Bilag 4:8).
Den fjerde deltager ankom efter at vi havde gennemgået øvelsen med det mentale kort. Vi
satte ham hurtigt ind i situationen og formålet med fokusgruppeinterviewet. Den boligsociale
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medarbejder hjalp med at forklare hvad fokusgruppens indhold havde været, til den tredje
deltager, inden han ankom til fokusgruppeinterviewet.
Deltagerne i fokusgruppe 1 kendte hinanden fra Urbanplanen og nu mødtes de hver tirsdag
for at tale med en boligsocial medarbejder om aktiviteter og unges inddragelse i Urbanplanen.
Vi oplevede at deltagerne i fokusgruppe 1 var trygge i hinandens selskab, hvilket betød, at der
var en intern tone mellem deltagerne og at de kunne irettesætte hinandens udtalelser, fordi
de kendte hinanden godt. Den interaktion deltagerne havde under fokusgruppeinterviewet gav
et indblik i deres kropslige interageren og deres sociale interageren.
Fokusgruppe 2
Fokusgruppeinterview 2 foregik på Solvang Bibliotek, som ligger i Urbanplanen. Vi præsenterede kort øvelsen med de mentale kort. Begge piger havde svært ved at udføre øvelsen med
de mentale kort. Det kan være influeret af, at vi ikke havde samme mængde tid som i fokusgruppe 1 til at sætte dem ind i øvelsen. Pigerne tog derimod godt i mod post-it øvelsen. Den
viste sig i høj grad at være anvendelig i korte interviewsituationer. Hver af pigerne skrev tre
steder ned de godt kunne lide at være i Sundby. Derefter talte vi om hvilke bevæggrunde, de
unge havde for at favorisere de steder. Da de skulle skrive tre steder ned, de ikke kunne lide
at være, kunne de ikke finde på tre steder. Men de steder, de fik skrevet ned, talte vi ligeledes
om, hvorfor de steder ikke var inkluderende.
Fokusgruppe 2 adskilte sig fra fokusgruppe 1, fordi rekrutteringen skete spontant og deltagerne ikke havde tid til at forberede sig på fokusgruppeinterviewet. Varigheden adskilte sig
også fra fokusgruppe 1, ved at være væsentligt kortere. Da vi ikke havde aftalt fokusgruppeinterviewet på forhånd, var vi nødt til at tilpasse fokusgruppens indhold og længde, til det
deltagerne havde tid til, på det givne tidspunkt. Fokusgruppen bestod kun af to deltagere og
det havde en indflydelse på interaktionsniveauet, som var lavere end fokusgrupper med et
højere antal deltagere. Fokusgruppen krævede flere opfølgende spørgsmål for at fremme udtalelserne.
Fokusgruppe 3
Fokusgruppe 3 foregik ligeledes på Solvang Bibliotek. De tre piger sad i tre stole om et rundt
bord. Vi satte os ved siden af dem ved et andet rundt bord ved siden af. Vi begyndte her med
kort at præsentere øvelsen med de mentale kort. Her tegnede to af pigerne, hvor den sidste
skrev steder ned i stedet for. Under øvelsen interagerede særligt to af pigerne med hinanden.
De kiggede på hinandens tegninger og spurgte ind til udførelsen og hvad det forestillede, hvor
den sidste pige tegnede for sig selv uden interaktion med de andre. Det viser, at pigerne kan
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have forskellige kompetencer til at tegne og at nogle havde mere brug for bekræftelse fra
andre, hvor andre i højere grad er komfortable med at udføre opgaven alene.
Herefter præsenterede de hver især, hvad de havde tegnet eller skrevet og hvorfor de havde
gjort det. Vi stillede opfølgende spørgsmål undervejs, for at få uddybet nogle af deres udsagn.
Herefter drejede samtalen sig om, hvordan de brugte de områder, de havde nævnt og hvem
de var sammen med, når de var udenfor deres hjem. Fælles for fokusgruppe 2 og 3 er, at de
blev foretaget på et sted, de kender i forvejen. Pigernes kendskab til hinanden gjorde at de
kunne svare på hinandens vegne og interagere med hinanden, hvis de mente, at den anden
ikke svarede fyldestgørende på spørgsmålene.
Fokusgruppe 4
Fokusgruppeinterview 4 foregik på Langstien ved Byggelegepladsen i Remiseparken, Urbanplanen. De to piger blev rekrutteret på stedet. Alle parter stod op interviewet og de unge piger
meddelte, at de ikke havde lang tid til at deltage i et fokusgruppeinterview, da de var igang
med et skoleprojekt.
Fokusgruppe 4 adskilte sig fra de andre fokusgruppeinterview, da vi ikke gjorde brug af hverken mentale kort eller post-it øvelserne, da interviewsituationen ikke muliggjorde dette. Fokusgruppens varighed var kort og havde mere karakter af at være et gruppeinterview, hvor vi
stillede de to unge piger spørgsmål og de svarede. Varigheden gjorde det svært at få indblik i
de unge pigers socialitet, men bidrog med oplevelser og meninger om hvilke steder de godt
kunne lide at opholde sig i Sundby og hvilke de ikke kunne lide at opholde sig. Det er en
umiddelbar viden vi får indblik i, når deltagerne er rekrutteret spontant på gaden. Her har de
ikke mulighed for at gøre sig tanker om emnet lang tid på forhånd, men svare ud fra deres
umiddelbare forståelse.
Fokusgruppe 5
Bestod af en gruppe på ni drenge. Vi havde en samtale med tre af drengene, hvoraf de resterende drenge cirkulerede rundt om bænken. En af drengene sidder ned og de to andre står
bag ved bænken. Nogle af drengene gik lidt væk fra bænken og kommer hen til bænken i
løbet af interviewet. To af drengene, der var til stede, havde vi før prøvet at rekruttere til at
deltage i et fokusgruppeinterview på Solvang Bibliotek, hvor de afslog. Men grundet at de to
drenge fra fokusgruppe 1 var til stede og tilkendegav vores tilstedeværelse gav det os en
legitimitet til at stille dem spørgsmål. To af drengene fra den tidligere fokusgruppe fortæller de
andre drenge, at de har snakket om os. De fortæller de andre drenge, at vi vil vide noget om
deres hverdag herude i Sundby.
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Drengene går rundt om bænken imens vi står der. Der er nogle af de andre, der står og småråber lidt af hinanden. 10 minutter inde i interviewet kommer der en pædagog fra Urbanplanen
forbi som drengene kender. Han hilser først på alle drengene med håndtryk og derefter på os
og spørger os hvad vi laver. Vi fortæller om vores undersøgelse og han byder ind med viden
om drengene og området i løbet af fokusgruppeinterviewet. De tre drenge der deltagere i fokusgruppeinterviewet interagerer i løbet af interviewet, ved at tilføje udtalelser til hinandens
udsagn. Alle drengene ryger cigaretter på skift og der bliver udvekslet lightere undervejs.
4.4.7 Fagprofessionel bidragsyder
Undervejs i undersøgelsen af unges hverdagsliv i Urbanplanen, har vi været i kontakt med
en række fagprofessionelle. Vi har tidligere præsenteret vores samarbejde med områdefornyelsen Sundby, som bidragsydere. Herudover var en af de boligsociale medarbejdere fra
Partnerskabet i Urbanplanen med i fokusgruppe 1 og der var en pædagog fra en af de Urbanplanens klubber, der deltog i fokusgruppe 5. Efter at have analyseret vores empiriske
fund op mod vores præsenterede teoretiske perspektiver, kunne vi konkludere at der var en
række fund, som tidligere er blevet præsenteret i forskningen omkring unges tilstedeværelse
i byrummene. I den forbindelse tog vi kontakt til arkitekt og Ph.d. Bianca Hermansen. Eftersom at vi ikke havde muligheder for, at få Hermansens Ph.d. om performative byrum, fordi
den kun eksisterer i ét eksemplar på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Efterfølgende aftalte vi en skype-samtale med Hermansen for at få diskuteret vores fund igennem og sat dem i sammenhæng med den eksisterende forskning, som hun har foretaget på feltet. Hermansen er primært brugt, som en diskussionspartner og deraf vil størstedelen af vores referencer til skype-samtalen være og
finde i diskussionsafsnittet om vores erfaringer og analytiske fund. I Bilag 13 vil referatet fra
skype-samtalen kunne findes.
Nærværende undersøgelse har haft til opgave at se på en række kontekstuelle forhold, knyttet
til fysiske, sociale og rytmiske forhold. Ovenstående metode og metodiske refleksioner skal
muliggøre kritisk læsning af den valgte fremgangsmåde og de tilhørende argumentationer
(Brinkmann & Tanggaard 2010:491). Mixed methods sætter rammen for den metodiske fremgangsmåde. Tilgangen er valgt på baggrund af en udfordring ved at indsamle viden om unge,
da de er en svær gruppe inddrage i praksis. Mapping-undersøgelsen har givet indblik i børn
og unges ruter i hverdagen i Sundby. Eftersom at de unges ruter viste at centrere sig omkring
Englandsparken, blev dette medvirkende til valget af Englandsparken, hvor vi foretog en rytmeanalyse. Rytmeanalyse af Englandsparken giver indblik i hvem der bruger parken, hvordan
parkens bruges og hvordan denne brug kommer til udtryk i forskellige tidsrum. Dette har været
udgangspunktet for at afholde fokusgruppeinterview med de unge om deres forhold til Eng-
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landsparken og hvordan de oplever rytmer i deres hverdag. De anvendte metodiske perspektiver er indsamlet ud fra et sekventielt design, men vil i følgende analyse blive integreret med
udgangspunkt i analysens tematikker. Næste afsnit er en oversigt over analysen i nærværende speciale.
4.4.8 Analyseoversigt
I nærværende undersøgelse har vi ud fra de teoretiske - og metodiske perspektiver valgt at
strukturer vores analyse, som følgende.
1. Interessenterne og ungegrupperne
a. Hvem er interessenterne i de unges hverdagsliv?
b. Hvem er ungegrupperne i Urbanplanen?
2. Stedsskabelse i unges hverdagsliv
a. Hvilke steder på gaden bruger ungegrupperne?
b. Hvordan influerer det virtuelle ungegruppernes gadebrug?
3. Unges brug af steder i et tidsligt perspektiv
a. Hvordan er ungegruppernes gadebrug i et tidsligt perspektiv?
4. Ungegruppernes socialitet på steder
a. Hvordan er ungegruppernes geografisk forankret?
b. Hvordan er ungegruppernes socialitet på gaden?
5. Steder og ikke-steder
a. Hvordan er de steder ungegrupperne bruger karakteriseret?
b. Hvilken aktivitetsbrug finder sted på steder og ikke-steder?
c. Hvad prioriterer ungegrupperne i byrummene?
d. Områdefornyelsens Sundbys formål, og forskellen i stedsbrug?
e. Hvem har retten til steder og ikke-steder?
6. Diskussion: Hvilke erfaringer og analytiske perspektiver i undersøgelsen kan diskuteres til fremadrettet ændring af ungegruppernes steder?
I næste kapitel vil nærværende speciales analyse præsenteres med udgangspunkt i denne
analysestruktur.
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ANALYSE

5. Hverdagslivsbrug for unge i Urbanplanen
I nærværende speciale vil analysen indeholde en aktualisering af hverdagslivsbrug med udgangspunkt i unge i Urbanplanen. Hverdagslivsforskningen har siden Lefebvre (1987; 1991a;
1991b; 2004), præsenteret perspektiver på hverdagslivet som et liv, hvor alle mennesker hver
dag udfører en række rutiniserede opgaver. Samfundsstrukturerne er med til at sætte rammerne for de rutiner og vaner, der udføres i hverdagen. Men eftersom, at hverdagslivet fra
Lefebvre, er kontekstualiseret i et bredt hverdagslivsperspektiv uden en bestemt målgruppe,
ønskes dette at blive sat i kontekst til unges hverdagsliv. Matthews (2003) har i sin forskning
omkring unge, aktualiseret deres tilstedeværelse i byen og afsøgt årsagssammenhænge til
hvorfor unge i særlig grad opholder sig på offentlige steder. Matthew, Limb & Taylors begreb
om ‘Gaden’ (2000) vil være rammesættende for følgende analyse af unges hverdagslivsbrug
af steder. Ligeledes vil Jones (2000) bidrage med perspektiver på de unges steders særlige
karakteristika og hvorfor disse steder appellerer til unge. Derfor har undersøgelsen bestræbt
sig på, at afsøge en kobling mellem hverdagslivsperspektivet, og de unges brug af offentlige
rum, når de er uden for hjemmet og deres institutionelle forpligtelser, som skolen.

5.1 Interessenterne og ungegrupper
Følgende afsnit vil indeholde en analyse af interessenterne i de unges hverdagsliv og hvem
de unge er som gruppe. Disse analytiske perspektiver vil blive præsenteret i sammenhold med
speciales teoretiske og metodiske perspektiver.
5.1.1 Interessenter i de unges hverdagsliv
Forud for arbejdet med unges hverdagsliv i Urbanplanen var det væsentligt for undersøgelsens resultater, at se på de institutioner, som blandt andet har til opgave, at løfte inddragelsen
af unge i udviklingen af byen. Områdefornyelsen Sundby har i deres kvarterplan et ønske om,
at inddrage de unge i Sundby i størstedelen af deres projekter. Særligt ønskes der en involvering af unge i arbejdet med at skabe tryghed og liv i Englandsparken (Københavns Kommune 2017:30; Bilag 3:2).
Især de unge skal være med til at udvikle området og give Englandsparken sin helt egen karakter
og indretning. Gennem et lærings-forløb på kvarterets skoler, vil vi involvere de unge i udviklingen
af dette byrum (Københavns Kommune 2017:30).

Det er i denne forbindelse særlig interessant, da områdefornyelsen Sundby før det igangsatte
projekt allerede havde et mål om, at det er tryghed og liv, som skal være karakteristika for
Englandsparken. Der kan imidlertid stilles spørgsmålstegn ved denne karakteristika. Det er
ikke fremlagt i kvarterplanen, at Englandsparken har været genstand for undersøgelse forud
for konklusionen af, at netop disse parametre skulle udgøre parkens fremtidige ry (København
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Kommune 2017:30). Der kan være udfordringer forbundet med, at have en målsætning om,
at tryghed og liv skal være det udtryk, som parken skal have. For det første fordi undersøgelsen ikke tager udgangspunkt i et læringsforløb forud for målet om hvad parken skal ende med
at udtrykke. For det andet, fordi involveringen af unge skal ske gennem en top-down-styret
bottom-up tilgang, hvilket er paradoksalt. Det paradoksale ligger i tilgangen til de unge. Hvis
de skal inddrages må dette ske gennem tillid fra områdefornyelsen Sundby og med ønsket
om at de unge skal være eksperter i eget hverdagsliv. Centralt for områdefornyelsen Sundby
er, at de opretter kontakt til skolerne, fordi det som udgangspunkt, synes at være den åbenlyse
vej til at komme i kontakt med de unge. Men gennem vores undersøgelse af de unges hverdagsliv, blev det gjort klart, at de unge kan være en udfordring at komme i kontakt med. Det
gjaldt både den kontakt vi forsøgte at oprette til skolerne, idrætshallerne, fodbold - og håndboldklubberne i Sundby. De unge har store dele af deres hverdagsliv på skolerne, og det kan
være en fordel at bruge inddragelsen af unge, som et læringsforløb, da forløbet om inddragelse sætter fokus på demokratiets muligheder for at være medskabere af byen. Samtidig
giver det de unge en forståelse af, at områdefornyelserne er interesseret i, at få dem frem i
byrummet. En faldgrube, der er forbundet med at inddrage de unge gennem skolerne, er at
gruppen af deltagere ofte er en homogen gruppe. En homogen gruppe i den forstand, at de
unge, som skal deltage i læringsforløb, ofte kan kategoriseres, som en gruppe, som synes det
er interessant at deltage og komme med ideer til udviklingen. Men hvorfor er det relevant, at
vide for nærværende speciale, når vores undersøgelse bestræber sig på at søge viden om de
unges hverdagsliv i Urbanplanen. Det er relevant, fordi de unge mennesker, som vores undersøgelse er baseret på, særligt opholder sig på de offentlige uderum i Urbanplanen.
Gennem historien har unge, som gruppe, været genstand for forskellige konstruerede forståelser. En af de forståelser af ungegrupper, som er blevet reproduceret gennem tiden, er de
modsatrettede diskurser om Engle og Djævle (oversat fra engelsk) (Valentine 1996:587). Diskursen om unge, som Engle, er knyttet til ideen om, at forældres fortælling og opfattelse af
deres egne unge, er at de er uskyldige og sårbare væsener (Valentine 1996:587). Hvorimod
at Djævlene, er diskursen om de andres unge, som ikke kan opføre sig ordentligt og laver
uorden på de offentlige steder (Valentine 1996:581;587). Denne forståelse af unge, blev ligeledes italesat ved vores afholdte møder med projektlederen fra områdefornyelsen Sundby.
Her blev der fra områdefornyelsens side gjort klart, at der er udfordringer forbundet med at
arbejde med unge, fordi de bliver opfattet forskelligt på de offentlige steder (Bilag 3:1). Ligeledes slår en undersøgelse om Tryghed og Trivsel fra 2015 fast, at cirka 42,3% af beboerne i
Urbanplanen føler sig utrygge, når store grupper af unge med normafvigende adfærd, er til
stede på de offentlige steder (Landsbyggefonden 2015:1). Normafvigende adfærd bliver her
karakteriseret som grupper af unge, der er højlydte og har truende adfærd (Christensen &
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Berg 2016:18). At Landsbyggefonden og Partnerskabet i deres undersøgelse skriver normafvigende adfærd, er interessant, for det er igen med til at reproducere tankerne om, at de unge
som gruppe er nogle djævle. Der er et paradoksalt problem, når de unge bliver set på som
normafvigende, fordi deres tilstedeværelse synes massiv i forhold til anden aktivitet på de
offentlige steder, og det er her at undersøgelsen af unges hverdagsliv i Urbanplanen kommer
ind. For hvad med at se, lytte og forstå unges hverdagsliv i Urbanplanen, så det bliver muligt
at aflive eller punktere forståelsen af de unge, som et skræmmebillede i byrummene.
Denne historisk konstruerede forståelse af unge, som gruppe, er væsentligt at have in mente,
når de unges hverdagslivsbrug i Urbanplanen undersøges, fordi denne forståelse er en af de
hegemoniske diskurser, som fortsat bliver italesat, når der arbejdes med unge.
Hvis det skal skaleres op, kan områdefornyelsen Sundbys metode i arbejdet med de unge
fremover, siges at være den traditionelle vej til inddragelse af unge, nemlig gennem skolerne.
Hvor at vores undersøgelse, har tillagt en anden indgangsvinkel for at lære og forstå de unges
hverdagsliv og stedslige erfaringer bedre at kende. Hverdagslivet har i undersøgelsen af de
unge, vist sig give en stor mængde af information omkring de unges kropslige - og sanselige
færden samt deres tanker og erfaringer om de steder de bruger i deres hverdag.
Udover at områdefornyelsen Sundby ønsker, at fremhæve de unges potentialer til at være
medskabere af byens udvikling, arbejder Partnerskabet, som er den boligsociale helhedsplan
for Urbanplanen også med dette. Partnerskabet, 3B og Københavns Kommune samarbejder
i de næste fire år (2018-2021) om, at skabe en bedre social sammenhængskraft blandt beboerne i Urbanplanen (Hedegaard 2018). Partnerskabet tilbyder mange forskellige kulturtilbud
til deres beboere i Urbanplanen og her er det særligt den unge generation, som er i fokus
(Hansen 2018). De unge er i høj grad repræsenteret i Urbanplanen (Løkke 2018) og det påvirker de unges hverdagsliv, at der er en stor mængde af unge mennesker, hvis hverdagslivs
går ud det samme sted fra. Undervejs i et af de foretagede fokusgruppeinterview deltog en af
de boligsociale medarbejdere og tilføjede forskellene mellem områdefornyelsen Sundby og
Partnerskabet. Områdefornyelsen Sundby har et større geografisk område, at fornye og skabe
aktiviteter i og er derfor i højere grad fokuseret på det fysiske, hvorimod at Partnerskabet har
et mindre område, hvor de skal fokusere deres indsatser og har ifølge den boligsociale medarbejder et større fokus på det sociale (Bilag 4:9). Væsentligt for denne udtalelse, fra den
boligsociale medarbejder, er ligeledes, at områdefornyelsen Sundby udelukkende er iværksat
af Københavns Kommune, hvorimod at Partnerskabet, er et samarbejde mellem boligorganisationen 3B og Københavns Kommune. Det der adskiller de to institutioner, som arbejder med
unge, er blandt andet det som den boligsociale medarbejder udtaler: “(...) vi er fra boligforeningen og har ikke så mange paragraffer og ting og sager. Det er en del friere for os tror jeg”
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(Bilag 4:9). Det kan medvirke til en mere pragmatisk tilgang til at arbejde med de unge, hvilket
kan være svære i områdefornyelsen Sundby, hvor budgetterne er øremærket projekter og har
en højere økonomisk og juridisk forpligtelse end den boligsociale helhedsplan.
Både områdefornyelsen Sundby og Partnerskabet arbejder med involvering af unge gennem
forskellige aktivitets - og kulturtilbud. En anden væsentlig institution, som spiller en rolle i de
unges hverdagsliv, er klubberne. Klubberne er til rådighed for unge under 18 år. Flere af vores
fokusgruppedeltagere ytrer en utilfredshed med klubbernes aldersgrænse. Flere unge mennesker, står uden steder at opholde sig, når de fylder 18 år. Denne frustration og undren deler
en af pædagogerne fra en klub, som ligger i Urbanplanen. Undervejs i et af vores foretaget
fokusgruppeinterview, kom der en pædagog og deltog i samtalen. Pædagogen udtaler:
Pædagog: ja mange af dem går i klub. Men når de bliver 18 år så bliver de smidt ud. Her er ikke
særlig mange aktiviteter. På Nørrebro, Mjølnerparken og andre steder på Amager er der mange
+18 klubber. Det er derfor de hænger ud her på gaden. Der er nogle aktiviteter på [tæt på urbanplanen] men det gider de unge ikke. De vil kun noget i deres lokalområde, hvor de kender hinanden
(Bilag 8:2).

Det er et faktum, at klubbernes aldersgrænse, medfører en gruppe af unge, som ikke længere
ved, hvor de skal opholde sig. Pædagogen har trænet boksning med flere af de unge drenge
fra Urbanplanen (Bilag 8:1f), og pædagogen løfter en institutionel opgave fra klubbernes side,
men i tæt dialog med de unge.
Teoretiske perspektiver om Engle og Djævle har bidraget til at forstå at unge, som gruppe,
der kan anskues på forskellige måder, som det gode og det onde. De interessenter der arbejder med de unge i Urbanplanen er områdefornyelsen, den boligsociale helhedsplan og pædagoger. De har forskellige tilgange til arbejdet med unge. Næste afsnit vil omhandle en karakteristik af de grupper af unge, som bidrager til nærværende undersøgelse.
5.1.2 Karakteristik af ungegrupper
I nærværende undersøgelsen, når der refereres til unge, er der tale om en aldersgruppe fra
13-18 år. Denne aldersgruppe er interessant, fordi de unge er i teenageårene og derfor i mellemstadiet mellem at være barn og voksen. Det der karakteriserer fokusgruppedeltagerne er,
at de til sammen er en gruppe, der repræsenterer en mellemgruppe i Urbanplanen. De unge
i nærværende speciale, er ikke et repræsentativt udsnit af unge i Urbanplanen, men specifikke
grupperinger af unge, der har deres hverdagsliv i Urbanplanen. Ti ud af fjorten af vores fokusgruppedeltagere boede i Urbanplanen, og de andre fire boede andre steder på Amager tæt
på Urbanplanen (Bilag 11). Fokusgruppedeltagerne kan inddeles i grupperinger af unge. De
består af en gruppe ældre unge mellem 16-18 år og en gruppe af yngre piger i alderen 13-15
år.
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I fokusgruppe 5 italesætter, den tilstedeværende pædagog, den ældre unge gruppe, som den
mellemgruppe de ligeledes bliver præsenteret i specialets teoretiske perspektiver. “Pædagog
til drengene: I kunne jo snart selv starte jeres egen klub? Er i ikke 18 eller hvad? Dreng fra
tidligere fokusgruppe: nej, jeg er kun 17” (Bilag 8:3). De unge, der tilhører den ældre del af
ungegruppen, der er til stede i byrummet, er på kanten til juridisk set, at være voksne. De
balancerer på grænsen og det påvirker deres intensive tilstedeværelse i de offentlige rum,
fordi der ikke er andre aktivitetstilbud.
Kendetegnende for fokusgruppedeltagerne var, at 13 ud af de 14 unge havde ikke-vestlig
baggrund (Bilag 11), og Urbanplanen er derfor et område på Amager, hvor der er en større
andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Partnerskabet fortæller om deres erfaringer
forbundet med, at de unge i Urbanplanen ofte bor i små lejligheder sammen med deres forældre og søskende, og derfor bliver det særligt tydeligt at de unge opholder sig på gaden, da
de ofte ikke har mulighed for at være sammen med deres venner derhjemme, grundet pladsmangel (Urbanplanen 2018a). Det kan aktualisere nærværende speciales formål, om at undersøge unges brug af offentlige steder med udgangspunkt i deres hverdagsliv på gaden.
Gennem vores foretaget fokusgruppeinterview, er resultatet, at de unge bruger store dele af
deres tid på gaden sammen med deres venner. Det vores undersøgelse viser er, at der er
forskel i hvor høj grad de unge bruger gaden afhængig af hvilken aldersgruppe de tilhører.
Efter de foretaget fokusgruppeinterview blev det klart, at de enkelte fokusgrupper af unge,
isoleret set, er homogene. Homogene i den forstand, at de er venner og at når de fortæller om
deres hverdagsliv i Urbanplanen, er deres hverdagsbrug overordnet set det samme. Hvis fokusgrupperne bliver sat sammen, som en stor gruppe, repræsenterer de en heterogen gruppe,
fordi der er et stort aldersmæssigt spring fra 13-18 år. Som Matthews (2003) forskning viser,
er det i højere grad ældre unge i alderen 15-16 år, som opholder sig udendørs, hvorimod at
de yngre unge ikke i ligeså høj grad bruger gaden, som centrum for deres hverdagsliv. I fokusgruppe 2 beskrev pigerne, der deltog, at de i høj grad brugte Solvang Bibliotek til at læse
lektier (Bilag 5:2), og derefter hjem. Pigerne var begge 13 år og der var en klar forskel i deres
mængde af ophold på gaden i modsætning til de 16-18 årige deltagere fra fokusgruppe 1 og
5. Forskellen udmærkede sig ved de yngre pigers brug af planlagt aktiviteter på institutionerne,
som Solvang Bibliotek, Byggeren i Remiseparken og Idrætshallerne. Eftersom ingen af fokusgruppedeltagerne er yngre drenge, kan undersøgelsen ikke fortælle noget om den gruppe,
men undersøgelsen viser af de ældre unge, i højere grad fraviger sig planlagte aktiviteter og
er på gaden for at være sammen med deres venner.
Ligeledes befinder de unge fokusgruppedeltagerne sig, i en fase i deres liv, hvor de ønsker at
frigøre sig fra de voksne både deres forældre og pædagogisk personale. En af pigerne fra
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fokusgruppe 4 fortæller om deres sammenhold hendes klasse, hvoraf hun siger, at de har
arrangeret en klassefest, og understreger at: “[i]ngen lærere var med” (Bilag 7:2). Det er vigtigt
for de unge, at kunne arrangere en fest og signalere at de ikke behøver voksnes indblanding
i deres sociale liv med vennerne.
Der er forskellige måder hvorpå unge kan anses. I områdefornyelsen Sundby og gennem den
boligsociale helhedsplan anses de unge som en gruppe, de gerne vil mobilisere til at tage del
i byudviklingen. De unge er en gruppe på teenagere mellem 13-18 år. De er i en fase af deres
liv, hvor de begynder at frarive sig fra de voksne og bruger gaden til at være sammen med
deres venner. Den ældre del af gruppen er grundet manglende aktivitetstilbud, stærkt til stede
på offentlige steder i Urbanplanen. Næste afsnit vil udfolde hvilke steder de unge bruger, hvordan sociale medier påvirker de unges brug af gaden samt hvordan de unges brug af gaden
også er influeret af tid.
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5.2 Stedsskabelse i unges hverdagsliv
Følgende afsnit vil udfolde hvilke steder ungegrupperne bruger i deres hverdag, samt hvordan
gaden også er influeret af deres virtuelle brug.
5.2.1 Unges steder i Urbanplanen
Efter en karakteristik af ungegrupperne i Urbanplanen, er det blevet slået fast, at gaden har
en vigtig rolle i de unges hverdagsliv. Gaden er for ungegrupperinger i Urbanplanen, deres
tredje sted, som hverken er deres private sfære derhjemme eller udelukkende karakteriseret
som det offentlige rum, men en hybrid mellem disse. Følgende afsnit vil udfolde hvilke steder
de unge bruger i Urbanplanen.
Gaden, er et sted, hvor de unge kan frigøre dem selv fra deres familie og skabe deres egen
identitet blandt andre unge. I fokusgruppe 1, udtaler pigen:
Pige: altså jeg gider ikke med min storebror og hans venner. Også kommer hans lillesøster hele
tiden rendende. Jeg ville synes det var irriterende, hvis min bror hele kom som jeg også gjorde.
Det bare irriterende (Bilag 4:31).

Denne situation er et eksempel på den frigørelsesproces de unge er i, når de bruger gaden
som platform for denne udviklingsfase mellem barn og voksen. Hun udtaler, at hendes bror
ville synes det var irriterende, men argumenterer efterfølgende med at sige det er irriterende.
Denne udtalelse kunne tyde på, at det er hende selv, som ønsker at frarive sig søskende og
deres venner, for at kunne udvikle ens egen identitet. Men en af de yngre piger bruger også
gaden sammen med sin familie og finder tryghed i det (Bilag 5:10). Der er en forskel på hvordan pigerne bruger gaden og dette kan skyldes aldersforskellen mellem dem. Pigen, der henvises til i Bilag 4 er 16 år, hvor pigen der henvises til i Bilag 5 er 13 år. Det kan vidne om at jo
ældre de unge bliver, jo mere vil de frigøre sig fra familie, når de bruger gaden i deres hverdag.
Når den ældre drengegruppe bruger gaden, er det for at hænge ud sammen og ryge cigaretter
(Bilag 8:1). Når de unge ryger cigaretter på gaden, signalerer det et ønske om at afprøve en
voksenidentitet. Gaden bliver dermed et dannelsesrum for de unge drenge. Ifølge Matthews
(2003) begynder de unges dannelsesproces fra barn til voksen, når de unge er tilstedeværende på gaden og bruger den sammen med deres venner. Matthews (2003) beskriver gaden,
som et dannelsesrum alle unge skal gennemgå og derefter vil de unge komme ud på den
anden side, som voksne individer.
I undersøgelsen af ungegrupperingernes hverdagslivsbrug, udgør gaden særligt tre steder,
som er blevet fremhævet af de unge. Det er Englandsparken, Langstien i Remiseparken og
Solvang Bibliotek. De tre steder vil blive beskrevet i de følgende afsnit.
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Englandsparken
Englandsparken er en park, der ligger i Sundby og markerer på mange måder et skel mellem
Sundby Øst og Sundby Vest (Bilag 1). Englandsparken udgør et tredje sted for de unge, fordi
det er et sted, hvor de kan være fri fra deres forældre og søskende. De kan ses med deres
venner, og parken kan sammenlignes med det Matthews (2003) refererer til som et autonomt
sted, hvor de kan genere deres egne regler og normer. Englandsparken er for de ældre unge
i 16-18 års alderen (Bilag 4:8; Bilag 8:2; Bilag 11) et tilflugtssted, hvor de qua de andres unges
tilstedeværelse og socialitet udvikler sig og skaber deres egen identitet, som er frigjort fra de
voksne både deres forældre, men også de andre voksne, som optræder i deres liv. I de ældre
unges bevidsthed blev Englandsparken præsenteret, som et centralt sted både gennem deres
mundtlige forklaringer, erfaringer og opfattelser fra parken, men også gennem deres mentale
kort øvelse. Her blev det særligt tydeligt, at Englandsparken er et sted, som bliver italesat og
fortolket af de unge. En af drengene fra fokusgruppe 1 har tegnet Englandsparken, som en
stor trekantet park med store træer, små buske, bænke og ikke mindst halvtaget (Bilag 10:3).
Igennem sin tegning reproducerer drengen fra fokusgruppe 1 en opfattelse af Englandsparken. Som udgangspunkt var øvelsen med at tegne deres mentale kort, et ønske om at få dem
i tale om hvordan deres hverdag så ud, men den udgjorde samtidig en væsentlig indsigt i de
unges måder at se deres steder på. At den ene dreng har tegnet parken stor, at den udgør
hele papiret (BIlag 10:3), siger noget om at det er en park, der træder tydeligst frem hos ham.
Drengen har ikke skrevet sin skole på papiret, som en del af de fleste unges hverdag. Det kan
fortælle os noget om hvad de unge finder vigtigst for deres liv i denne periode af deres liv. En
af de andre drenge, fra samme fokusgruppe, har skrevet: “Parken, Hjem, Valby Skole, Algård
og Fodbold” og tegnet en ring omkring og skrevet hverdag (Bilag 10:1). Deres forståelse af
Englandsparken er, at det er en park de kommer i hver dag. Englandsparken er et af de ældre
unges foretrukne hverdagssteder. Hertil blev det fremlagt fra drengene i fokusgruppe 1, hvad
de foretager sig i parken, når de mødes med deres venner.
Interviewer 1: hører I så musik eller?
Dreng 2: nej.
Dreng 1: det er sjældent vi høre.
Dreng 2: vi er ligesom bare. Du ved hvis der er en der spiller noget på telefonen. Det er bare sådan (Bilag 4:13).

Deres aktiviteter på stedet, er altså ikke en aktivitet i traditionel forstand, som det kendes fra
fodboldbanen, hvor der tages udgangspunkt i en fysisk aktivitet. Men det er netop det, som er
særligt for disse unge. De siger: vi er der ligesom bare og det har betydning for deres tilstedeværelse i byrummene, fordi de ikke set udefra har et formål med deres ophold. De yngre
piger fra fokusgruppe 2, 3 og 4 havde ikke indgående kendskab til Englandsparken. De var i
fem ud af syv af pigernes bevidsthed, at Englandsparken fandtes og efterhånden, som der
blev talt om parken havde pigerne nogle få erfaringer med stedet (Bilag 5:13: Bilag 6:10: Bilag
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7:4). Deres erfaringer med Englandsparken er derfor ikke en del af deres hverdagsrutiner,
men i højere grad knyttet til nogle få begivenheder. Udover Englandsparken bruger de unge
også Langstien i Remiseparken i Urbanplanen.
Langstien
Alle de piger, der deltog i fokusgrupperne refererer derimod til Langstien i Remiseparken,
som et attraktivt sted for dem. En af pigerne fra fokusgruppe 3 udtaler:
Pige 1: Jeg ved ikke om I har kigget rundt i Urbanplanen, men ovre ved Langstien, når det er
sommer, så er det virkelig dejligt at være der. Så er der også sådan et kæmpe areal, hvor der er
masser af græs (BIlag 6:6).

Her står det klart, at pigerne finder Langstiens grønne miljø tiltalende. Udover denne udtalelse,
er det tydeliggjort i pigernes mentale kort tegninger, at træer og åbne arealer har en positiv
effekt på dem (Bilag 9:1ff). Størrelserne af tegninger på deres mentale kort kan fortælle noget
om hvor vigtigt det er for deres hverdagsliv. Der bliver også lagt vægt på, at pigerne finder
stederne behagelige, når der er mange mennesker. En af pigerne fra fokusgruppe 3 fortæller
at: “(...) Jeg synes det er mere hyggeligt når man er flere. Pige 3: ja det er det selvfølgelig.
Pige 1: det er ligemeget om de er fem eller to. Bare man har én” (Bilag 5:8). Disse piger giver
derfor udtryk for, at Langstien er et sted, de godt kan lide at opholde sig i deres hverdag, men
at det betyder noget, at de er flere sammen. Pigernes tilstedeværelse på Langstien er derfor
tæt knyttet til at dyrke relationer.
De ældre drenge veksler mellem Langstien og Englandsparken, når de skal ses med deres
venner. I fokusgruppe 1 har en af drengene tegnet en lang sti med store træer og bænke, og
en af de andre drenge har skrevet Stien (Bilag 10:1f). I daglig tale kalder de ældre unge,
Langstien, for Stien og markerer en kultur omkring deres steder, når de forkorter stedernes
navne. Det gør stederne mere personlige for de unge. I fokusgruppe 5 foregår selve samtalen
med de unge på Langstien. Det har været en udfordring, at få de unge til at fortælle hvad de
reelt foretog sig på stedet, fordi som en af drengene udtaler: “Dreng 2: vi er ligesom bare”
(Bilag 4:13). Det viser at både den yngre og ældre del af de unge bruger Langstien. De bruger
den bare på forskellige måder. Solvang Bibliotek er ligeledes et sted de unge bruger. Det vil
næste afsnit omhandle.
Solvang Bibliotek
For de yngre piger fra fokusgrupperne, er Solvang Bibliotek et institutionelt sted, hvor de kan
komme og få hjælp til deres lektier og være med til planlagte arrangementer. Pigerne fra fokusgruppe 2 bruger Solvang Biblioteket til at mødes og være fælles om lektierne (Bilag 5:2).
Pigerne fra fokusgruppe 3 kommer på biblioteket, fordi det er et godt mødested og der er
mange forskellige mennesker, som bruger det.
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Pige 1: ja. Jeg ser mange mennesker, når jeg kommer herover [Solvang Bibliotek].
Det er både unge og ældre mennesker. (...) ja, mange skolebørn, mange elever fra skolen
[Dyvekeskolen], ser jeg tit heromkring (...) (Bilag 6:3).

Pigerne lægger vægt i fokusgrupperne på, at andre mennesker tilstedeværelse, når de færdes
og besøger byrum i Urbanplanen. Solvang Bibliotek blev særlig trukket frem, som et sted de
unge piger godt kunne lide at være og et sted, de havde først i deres tanker, når den mentale
kort øvelse blev foretaget. Pigen fra fokusgruppe 3’s udtalelse illustrerer ligeledes at det Jones
(2000) refererer til, som et flerfunktionelt sted, der tiltrækker en bred brugergruppe. Det er
influeret af bibliotekets mangeartede kultur- og aktivitetstilbud. De finder sig tilpas på steder,
hvor der er forskelligt brug af forskellige mennesker. Dermed ikke sagt at de yngre piger ønsker interaktion, men udtalelsen viser at de sætter pris på at være tilstede på steder, hvor de
ikke afviger fra den eksisterende biblioteksbrug, som læsning og litteratursøgning. Her blev
det tydeligt, at pigerne fra fokusgruppe 3 så Solvang Bibliotek, som en central del af deres
hverdagsliv.
Kendetegnede for Solvang Biblioteket er, at den til dels udgør gaden selvom det er indendørs.
For de ældre drenge, er biblioteket et sted, hvor de tager hen, hvis det er for koldt udenfor,
hvis de vil spille computer eller hvis de skal have pause fra deres sociale relationer ude på
gaden.
Interviewer 1: altså men I læser vel ikke bøger, når I er der?
Dreng 2: nej.
Interviewer 1: men hvad bruger I det så til? Være indenfor?
Dreng 2: computer.
Interviewer 2: så I er inden for og det er ikke noget med at I bare hænger rundt uden for?
Dreng 2: det er heller ikke så tit vi er der.
Dreng 1 & 3: nej, nej.
Dreng 2: det er mere sådan nogle store drenge.
Pige: det er mere sådan hvis det er sådan hurtig hurtig. På den måde.
Dreng 1: det er nogen som er på vores alder også, der er (Bilag 4:30f).

Denne samtale mellem interviewer og fokusgruppedeltagerne illustrerer hvor stor forskellen
er i hvad der som interviewer bliver forventet af de unge, og hvad de unge faktisk foretager
sig på stederne. Samtidig fortæller dialogen, at der er alsidigt brug af biblioteket. Det er både
computerne, der bliver brugt, men også et sted, hvor drengene tager hen og er i et kort stykke
tid og tager afsted igen, altså et fristed.
Årsagen til de ældre unges ophold på bibliotekerne, bliver til fokusgruppe 1 samtalen italesat,
af den boligsociale medarbejder, at det er fordi at institutionstilbuddene stopper, når de unge
fylder 18 år. Ifølge den boligsociale medarbejder, er det en af hovedårsagerne til, at de unge
er at finde på biblioteket (Bilag 4:31). Der er varmt og der er ikke nogen, som kan komme og
smide dig væk, fordi alle må være der. Det har en betydning for de ældre unge, at de føler sig
velkomne på biblioteket (Bilag 4:31).
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Partnerskabets forståelse af gaden
En af de boligsociale medarbejdere fra Partnerskabet, italesætter på deres hjemmeside, gaden som de unges sted, på grund af en række faktorer, som blandt andet tager udgangspunkt i deres forældres økonomi og hjemmets størrelse.
Mange unge i Urbanplanen oplever, at den begrænsede økonomiske situation, de og deres forældre er i, sætter sit præg på de unges hverdagsliv, fordi de bor i lejligheder med mange søskende
og minimal plads til udfoldelse af en ungdomsidentitet, til at tage venner med hjem og til at læse
lektier. Derfor søger de i stedet ud i det offentlige rum og i områdets institutioner. Men her er der
ofte ikke noget at lave, og mange har ikke økonomisk adgang til at deltage i fritidsaktiviteter, og
det er derfor svært at opretholde et socialt liv med indhold (Urbanplanen 2018a).

Som udgangspunkt har undersøgelsen ønsket indsigt i de unges hverdagsliv i Urbanplanen,
men det har samtidigt været relevant at se på interessenternes arbejde med de unge. De
sidder hver dag og søger nye metoder, for at få de unge involveret i deres projekter. Partnerskabet ser en af årsagerne til de unges massive tilstedeværelse i byrummet, som et resultat
af deres forældres økonomiske situation. Gaden bliver de unges udvidede dagligstue og det
er her deres liv foregår, fordi der for det første er mangel på plads derhjemme og fordi de ikke
har økonomisk kapacitet til at deres unger kan gå til fritidsaktiviteter. Derfor får de ældre unge,
som har deltaget i fokusgrupperne en særlig tilknytning til gaden. Fordi at de offentlige steder,
er for alle, trækker de ældre unge sig oftest væk fra de befærdede og kontrollerede steder, for
at være i skjul for deres blikke og eventuelle fordomme.
I henhold til de unges hverdagsliv, udgør gaden særligt; Englandsparken, Langstien og Solvang Bibliotek for de unge i Urbanplanen, men herudover har undersøgelsen vist at de unge
i højere grad færdes og kommunikere gennem de sociale medier. Gaden er blevet udvidet til
også at eksistere virtuelt i de unges hverdag. Følgende afsnit vil præsentere undersøgelsens
resultater heraf.
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5.2.2 Gaden, som det virtuelle tredje sted
Undervejs i undersøgelsen af unges hverdagsliv blev det gjort klart, at ungegrupperne også
har et virtuelt sted, som udgør gaden, nemlig de sociale medier. Det har været kendetegnende
for vores fokusgruppedeltagere, at de kommer i kontakt med deres venner og veninder ved
brugen af henholdsvis Messenger, som er Facebooks beskedfunktion, hvor de unge kan
skrive beskeder til hinanden både individuelt eller i grupper. Snapchat er et socialt medie, hvor
der kan tages billeder og skrives en kort besked til. Billedet og beskeden vil blive sendt til de
venner, der ønskes kontakt med og så forsvinder billedet og beskeden efter et angivet sekunder. I fokusgruppe 3 bruger pigerne både Messenger og Snapchat.
Pige 1&3: eller messenger.
Pige 2: ja for det meste snap og messenger.
Interviewer 1: ikke sms eller ovre på skolen, hvor I bare lige aftaler det.
Pige 2: nogle gange jo.
Pige 1: men det er jo ikke sikkert, at de kommer på samme tid, at man ved at de bare dukker op
lige meget hvad. Det er man jo ikke sikker på.
Interviewer 1: nej. Er der nogle steder i Sundby hvor I kan være sikre på at der er nogle unge,
hvis I går ud.
Pige 1: det ved jeg ikke.
Pige 2&3: nej.
Interviewer 1: I arrangerer det altid med jeres venner, når I mødes?
Pige 1,2 & 3: ja (Bilag 6:7).

Dette citat fremhæver, hvordan de unges gadebrug er påvirket af de sociale medier. Gaden
er kun noget i kraft af, at de unges aftaler om at mødes på gaden. På den måde er gaden
konstrueret af de sociale medier. Det er ikke tilfældige unge mennesker, som står i en gruppe
sammen. De mødes med deres venner, fordi de har aftalt med deres venner over de sociale
medier, at de skal mødes. Som pige 1 fortæller, er de ikke sikre på at deres venner møder op
på samme tid, og det kan deres kontakt på Messenger eller Snapchat forhindre. Det har betydning for de unge piger fra fokusgruppe 3, at de har arrangeret at mødes med deres venner.
Heraf fremgår det samtidig, at de ikke mener der findes steder, hvor der altid er unge. Det kan
siges, at være et resultat af deres brug af sociale medier, fordi de unge altid arrangerer det i
et lukket forum på Messenger eller Snapchat. I fokusgruppe 1, bliver de unges møder på
gaden, fremhævet ved en situation, hvor interviewer spørger: “[K]unne I finde på og gå over i
Urbanplanen og se om der var nogen?”(Bilag 4:27). Hvorefter alle de unge bryder ud i grin,
hvilket gennem deres reaktion på spørgsmål markerer at de mødes, når de har planlagt det.
Derimod ligger en af drengene fra fokusgruppe 1 vægt på, at deres møder er spontane:
Interviewer 1: når I snapper er det så for at mødes, eller er det bare for at opdatere på hvad I
laver?
Pige: begge dele.
Dreng 1: jaer, vi skal bare lige mødes.
Pige: jaer. Men det er meget spontant at vi mødes altid. Bare sådan der, hvis jeg lige pludselig
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ringer til ham der (dreng 1) og sådan. Det er ikke sådan at vi aftaler på fredag skal vi være sammen. Det er bare hvis vi lige pludselig ringer til hinanden. Okay, hej jeg er sammen med dem
okay bare kom over til os. Det er altid sådan det sker (Bilag 4:27).

Det som fremstår, som det spontane for dreng 1 er, at de mødes. Men det som kan argumenteres at være det spontane, er kontakten inden. Når de er på gaden, er de der ikke tilfældigt,
men det kan være tilfældigt hvornår de kontakter hinanden på telefon. Den spontanitet, som
dreng 1 refererer til er særlig kendetegnet ved de unges hverdagsliv, fordi de afhængig af tid,
vejr og sæson opholder sig forskellige steder. Selvom de er forskellige steder hen over en dag
og i forskellige sæsoner, er deres hverdagsliv fortsat præget af rutiner. Det kan fremstå spontant, at dreng 1 fortæller os, at de pludselig ringer også mødes de. Denne kontakt med vennerne, bliver en rutine og han fortæller ligeledes at deres kontakt altid sker sådan. De unge
har udarbejdet deres egne normer i deres autonome gademiljøer. Ovenstående citat viser
også hvordan de unge har skabt en norm omkring at indgå aftaler. Det er ikke praksis, at
skulle indgå aftaler med andre flere dage i forvejen (Bilag 4:27). De unges brug af sociale
medier, som kontaktform til at mødes, er et udtryk for, at der er andre steder, som påvirker
deres tilstedeværelse på gaden. I modsætning til de ældre unge fortæller pigerne fra fokusgruppe 2, at de i højere grad bruger sms til at komme i kontakt med deres venner eller aftaler
det over på skolen (Bilag 5:4). De refererer til snapchat, som et sted, hvor de ikke kan regne
med kommunikationen, fordi billedet og beskeden forsvinder efter få sekunder. De yngre piger
er altså i højere grad tilbøjelig til, at bruge sms, fordi den kommunikationsform ifølge dem er
mere til at regne med (Bilag 5:4). I fokusgruppe 4 fortæller pigerne, at de har en snapchatgruppe med deres klasse og det er der, de kommer i kontakt med hinanden (Bilag 7:2). Dette
medie er i denne sammenhæng uden forældreinvolvering. Det har betydning for deres kommunikation med hinanden, at det ikke skal gennem en voksenkanal før de kan indgå aftaler.
Det kan give udfordringer for de unge, at de selv kontrollerer deres kontakt med deres venner.
Det giver de unge mulighed for at skabe deres egen identitet i det virtuelle miljø, og ikke kun
fysisk på gaden. Der kan være udfordringer forbundet med, at de selv kan stå for kommunikationen gennem de sociale medier, fordi det er blevet svære for forældre og voksne, at kontrollere deres børn.
De unges hverdagsliv tager udgangspunkt i gaden. Særligt Englandsparken, Langstien og
Solvang Bibliotek udgør gaden for de unge. Deres gadebrug markerer en hybrid mellem deres
ønske om at frarive sig barndommen. Udover deres fysiske tilstedeværelse på stederne i Urbanplanen, bruger de unge sociale medier til at være i kontakt med hinanden. Deres møder
er derfor spontant planlagt, men når de unge først er på stedet, er det kun fordi, at de har aftalt
det med deres venner på forhånd. De unges hverdagsliv på steder tydeliggør en gadebrug,
som er særlig for de unge som gruppe. Følgende afsnit vil udfolde de tidslige perspektiv i unge
gruppers brug af steder i deres hverdagsliv.
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5.3 Unges brug af steder i et tidsligt perspektiv
Følgende analyseafsnit vil give et indblik i, hvordan steder, der indgår i ungegrupperingerne
fra Urbanplanens hverdagsliv, er foranderlige og hvilken betydning det har for deres hverdagsbrug på deres steder. Afsnittet vil indeholde rytmeanalytiske perspektiver på de steder, der
indgår i unges hverdagsliv i Urbanplanen. Rytmeanalysen af Englandsparken er den detaljerigeste, da vi har observeret det konkrete sted. De andre hverdagsrytmer på ungegruppernes
steder, har vi fået indblik i gennem fokusgruppeinterviewene.
5.3.1 Rytmer i de unges hverdagsliv
Ifølge Lefebvre (2004) er steder i kontant transition. Englandsparken er en park, der en hverdagsmorgen er præget af voksne, der går tur med deres hund, mens morgentrafikken støjer
i baggrunden. Hundeejerne bruger parkens stier langs buskadset og græsarealet i midten af
parken. Ved middagstid er den ligeledes præget af hundeluftere. I dette tidsrum er morgentrafikken dæmpet af og flere besøgende i parken gør længere ophold på parkens bænke.
Om aftenen er brugen mere varieret. Her bruger cyklister parkens stier til transit. Unge
mænd er til stede i Englandsparken. De cykler og går ture på parkens stier og græsareal. De
gør ophold på midten af græsarealet. Hundelufterne er stadig til stede, men det er ikke længere den dominerende brug, grundet at der er en større tilstedeværelse af andre besøgende, der anvender parken på anden vis (Bilag 2:1ff).
På en weekendmorgen er der ingen bilstøj i Englandsparken. Der er unge par, der bruger
parken til at lufte deres hund. De går langsommere og gør flere ophold med deres hunde. Det
er med til give Englandsparken en følelse af afslappethed. Midt på dagen begynder de unge
teenagere at være tilstede. Hundelufterne opholder sig i længere tid i parken, hvor de leger
med deres hunde. Legepladsen, som ligger i den ene ende af Englandsparken, bliver midt på
dagen taget i brug af voksne og børn (Bilag 5:2). Om aftenen er parken domineret af teenagedrenge i dunjakker. De går sammen i grupper og opholder sig længere tid i parken. De er
ikke længe på den samme lokation, men er hele tiden i bevægelse mellem Englandsparkens
basketballbane og halvtaget (Bilag 2:4ff) (se specialets forsidebillede).
Ovenstående viser at Englandsparken bliver brugt forskelligt. Det gør den, både på én dag,
og mellem hverdag og weekend. Den brug anskues i nærværende speciale som rytmer. Den
brug, de forskellige besøgende udfører, er rytmer som påvirker, hvordan stedet opleves. Når
Englandsparken en hverdagsmorgen er præget af trafikstøj, har det betydning for, hvordan
stedet opleves. Når den dominerende rytme om morgenen, er udgjort af hunde og deres ejere,
er det med til at skabe en bestemt oplevelse af parken i det tidsrum. Når de unge teenagedrenge begynder at bruge parken i aftentimerne i weekenden viser det, at et sted kan have
forskellige brugergrupper på én og samme dag. Ifølge Lefebvre (2004) ligger der en forståelse
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af, at rytmer altid er knyttet til tid og sted. Det tidslige aspekt kan aldrig stå alene. Tiden skal
altid ses i sammenhæng med den rumlige kontekst den indgår i samt hvilke rytmer, der folder
sig ud. Der foregår flere forskellige rytmer i Englandsparken på samme tid. De unge teenagedrenge står sammen i grupper nede ved halvtaget og basketballbanen, samtidig med at hundeejere lufter deres hunde. Hundelufteren går ned ad stien og gentager sin rytme samtidig
med, at de unge drenge med deres tilstedeværelse gentager deres rytmer. Det viser at rytmer
har et repetitivt perspektiv, men at de aldrig er ens, da tid og sted hele tiden ændrer sig.
Hundeejerne og de unge drenges rytmer, finder sted på samme tid og samme sted, uden at
de direkte interagerer med hinanden. De påvirker hinandens rytmer ved at være til stede på
lokationen. Hundelufterne registrerer, at de unge drenge er på stedet og de unge drenge er
bevidste om at hundeejerne er til stede, men ingen blander sig i hinandens rytmer (Bilag 4:38).
Englandsparken er dermed et sted, der indeholder flere rytmer på samme tid og sted. Det
anskues som polyrytmer ud fra Lefebvres (2004) rytmeanalytiske apparat. Det er et dynamisk
sted, hvor flere rytmer udspiller sig og indgår i en større polyrytmisk sammenhæng. Det vil
sige, at de forskellige rytmer, som udspiller sig i Englandsparken på forskellige tidspunkter af
dagen og mellem hverdag og weekend, er uafhængige af hinanden men tilsammen udgør en
helhed. Derfor er det vigtigt at få en forståelse af hvilke rytmer de unges hverdagsrytmer spiller
sammen for at få en forståelse af hvordan de unge skaber steder i deres hverdagsliv. Rytmeanalysen viser hvordan et sted bliver skabt i tid og rum.
Et andet sted de unge fra Urbanplanen bruger i deres hverdag er fodboldbanerne i Sundby.
Pigerne i fokusgruppe 2 giver udtryk for at de bruger steder forskelligt efter stedets rytmer:
Pige 2: altså når vi er der, så er der ikke nogle der er der, fordi der bliver banerne ikke brugt.
Interviewer 1: okay hvornår bliver de ikke brugt?
Pige 2: fordi i weekenderne bliver de brugt ret tit men i sommerferien for eksempel, der er det
ikke altid der er kampe og sådan noget så tit om aftenen, der plejer vi at gå derover spille noget
fodbold og bare være der, fordi der også er idrætsbane (Bilag 5:9f).

Her er der en bevidsthed om hvornår banerne bliver brugt. De unge piger tilpasser deres brug
til stedets rytmer. Pigerne er klar over, at når der bliver spillet kampe, er der nogle andre der
har retten til stedet, og de må vente med at bruge banerne til sommerferien, hvor fodboldbanerne ikke bliver brugt til kampe. Fodboldbanerne er dermed et sted, i de unges bevidsthed.
De unge er klar over, at der er nogle forskellige dynamikker, som de må tilpasse sig for at
være på stedet og det påvirker deres opfattelse af stedet.
Den boligsociale medarbejder som er til stede under fokusgruppeinterview 1 bidrager med
perspektiver på Urbanplanens rytmer:
[D]et er meget relevant for sådan et område, som ændrer sig totalt over et døgn og også weekend og hverdage. Hvem der her og hvem der bruger det. Og så det der. Der kommer vildt mange
familier udefra for eksempel og bruger Bondegården og byggelegepladsen og som ikke bor her.
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Om aftenen når så de er gået hjem så er der rigtig mange af dem der bor her, som ikke gider at
være der om dagen (Bilag 4:4).

Her giver den boligsociale medarbejder, der arbejder og kender området, udtryk for at området
er et sted med mange rytmer, der skifter over tid. Det er et område hvor mange kommer udefra
og besøger Bondegården og Byggelegepladsen, som er beliggende i Remiseparken i Urbanplanen. Her kan Lefebvres (2004) rytmeanalytiske blik på steder åbne op for forståelsen af, at
Urbanplanen ikke er et statisk område, men et sted der forandres over tid. Det påvirker den
måde beboerne og besøgende bruger Urbanplanens faciliteter på. Ovenstående citat giver
indblik i at mange beboere, ifølge den boligsociale medarbejder, ikke har lyst til at bruge Bondegården og Byggelegepladsen om dagen, hvor mange andre udefra bruger området. Beboernes brug af området er derfor påvirket af de udefrakommendes rytmer, som er dominerende
i dagtimerne. I fokusgruppe 1 var der ligeledes en forståelse af at forskellige ungegrupper
bruger bestemte steder og at de ikke interagerer med hinanden (Bilag 4:33). Det viser at unge
har en opfattelse af, hvordan andre grupper bruger steder og at de ikke bruger de samme
steder på samme tid.
Pigerne i fokusgruppe 3 ændrer opfattelse af steder alt efter hvilken tid der er på dagen:
Interviewer 2: så I ville godt kunne sætter jer på langstien og nyde solen alene også?
Pige 3: ja
Pige 1: det synes jeg ikke. Jeg synes det er mere hyggeligt når man er flere.
Pige 3: ja det er det selvfølgelig.
Pige 1: det er ligemeget om de er fem eller to. Bare man har én.
Pige 3: ja det er rigtigt.
Interviewer 2: hvad med om aftenen, når det er mørkt, tager I nogle andre ruter om aftenen, eller
bruger I de samme som om dagen?
Pige 1: når det er helt nat nat aften. Så tager jeg ikke den der Langsti [i Remiseparken]. Det tror
jeg ingen gør.
Pige 3: der er ikke rigtig noget lys der.
Pige 1: der er lys men der er sådan mange træer rundt omkring så. Det bliver skummelt (Bilag
6:8).

De giver udtryk for at de ændrer den måde de kommer rundt i Urbanplanen i deres hverdag.
Deres opfattelse er at Langstien, som er går gennem Remiseparken i Urbanplanen, ændrer
karakter om aftenen, der medfører, at de vælger en anden vej, fordi der føles utrygt, når det
er mørkt. Men om dagen når det er lyst, udtaler én af pigerne, at der vil hun gerne sætte sig
for at nyde solen. Det er igen et eksempel på at de unge opfatter steder forskelligt afhængig
af hvilken tid det er på døgnet. Et sted kan opfattes som trygt om dagen og utrygt om aftenen
for de unge. Et sted kan ligeledes skifte karakter over en dag. Det kan påvirke den måde de
unge bevæger sig rundt i Sundby. En pige fra fokusgruppe 4 fortæller at hun oplever morgentrafikken som proppet, og afslappet når hun er på vej hjem fra skole (Bilag 7:3). Hun tilkendegiver at stedet har flere rytmer over et døgn. Det påvirker de ruter hun ønsker at anvende i
hendes hverdag.
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Ovenstående har vist at Englandsparken og andre steder i ungegruppernes hverdagsliv har
forskellige rytmer. Det påvirker hvordan de unge bruger og opfatter de steder. Brugernes rytmeforståelser af steder kan anvendes når områdefornyelsen Sundby skal udvikle allerede
eksisterende steder som Englandsparken. Ungegruppernes brug af steder i et tidsligt perspektiv viser at steder kan tiltrække forskellige grupper på forskellige tidspunkter af døgnet.
Næste afsnit er en nuance i det tidslige perspektiv. Det omhandler ungegruppernes varierede
brug over forskellige årstider.
5.3.2 Unges brug af steder på forskellige årstider
Eftersom at rytmeanalysen er foretaget i marts på en hverdag og en dag i weekenden, har
følgende afsnits rytmer været præsenteret gennem de unges egne rytmefortællinger. I fokusgruppeinterviewene gjorde ungegrupperne det klart, at deres brug af steder, i deres hverdag, er forskellig alt efter hvilken tid på året det er.
De unge drenge i fokusgruppe 1 er bevidste om hvornår hundelufterne er til stede i Englandsparken:
Dreng 1: de er der sådan før k. 16.
Interviewer 1: så I kommer kl. 21 fordi det er der, der er færrest mennesker?
Dreng 1: det er forskelligt. På en god sommerdag så er vi der fra starten af.
Interviewer 1: og hvad er starten af?
Dreng 1: sådan der tidligt om morgenen. Eller ikke tidligt tidligt om morgenen. Sådan to eller tre
fire (Bilag 4:16)

Det viser at bruger Englandsparken efter hvornår andre rytmer udfolder sig parken. Der er
ligeledes et udsagn om, at parken også anvendes alt efter, hvilket vejr det er. De unge tilpasser sig efter den brug, der finder sted i Englandsparken. Det viser, at de unge har en polyrytmisk forståelse af brugen, der udspiller sig i forskellige tidsrum og årstider i Englandsparken.
Drengene bruger Englandsparken om aftenen: “Dreng 1: prøv at gå derhen omkring en 21-22
tiden. (…) Dreng 1: så skal I nok møde mange mennesker” (Bilag 4:14). Pigerne i fokusgruppe
3 bruger kun Englandsparken om sommeren (Bilag 6:9f). De har derfor ikke et indtryk af hvordan Englandsparkens brug er om vinteren, som drengene i fokusgruppe 1 har. Pigerne i fokusgruppe 3 fortæller ligeledes, at ingen af dem har været i Englandsparken hverken om aften
eller generelt (Bilag 6:13). De har ikke været i parken på samme tid, hvor drengene opholder
sig der. Drengene bruger ofte Englandsparken om vinteren og når det er blevet mørkt om
sommeren (Bilag 4:23). Pigerne fra fokusgruppe 3 har derfor ikke et indblik i, hvad der finder
sted i Englandsparken om aftenen. Derfor kan deres opfattelse af rytmerne i Englandsparken
være forskellig, alene grundet at de bruger parken på forskellige tider af året. Stedets fysiske
rytmer skifter ikke karakter, men brugen af parken gør, men det opleves kun, hvis der er tilstedeværelse i parken på flere forskellige tidspunkter.
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De unge drenge bruger den lokale klub til at spille computer om vinteren og bruger gaden om
sommeren (Bilag 4:29f). Stederne skifter karakteristik om vinteren og sommeren og det ændrer de unges brug af stederne. Stedernes rytmer er dermed influeret af de unges brug, da
det påvirker hvordan stedet opleves. Pigerne i fokusgruppe 2 udtaler sig om hvilke steder, der
er attraktive at være om sommeren:
Pige 1: jeg kan godt lide om sommeren herude foran mit hus, og være på legepladsen. Pige 2:
fodboldbanen. Pige 1: også er der en fodboldbane, hvor vi allesammen samles om sommeren
(Bilag 5:4).

De unge samles i grupper på fodboldbanen om sommeren. Det vidner om, at de unge, i langt
større grad, er en del af gadebilledet i sommermånederne. De unges brug af fodboldbanen er
også influeret af at andre unge kommer der. At de unge samles på fodboldbanen markerer en
dominerende rytme i sommermånederne. Drengene bruger i højere grad end pigerne udendørssteder om vinteren. De bruger bare forskellige steder om sommeren og om vinteren:
BS: men kunne det ikke være sådan noget om sommeren her? Der er meget mere liv, også kan
man bare gå ned.
Interviewer 2: så kan man godt bare gå ned på stien og se om der er nogle?
Drengene og pige: ja, det rigtig.
Dreng 1: om sommeren, der er det hundrede procent stien glem Englandsparken. Det er lige engang imellem. Men om sommeren hundrede procent stien (Bilag 4:28).

Her ændrer de unges måde at komme i kontakt med hinanden på. Om sommeren er der flere
unge på Langstien i Urbanplanen. De unge er bevidste om, at sommeren er der en andre
rytmer. Om sommeren er der flere på gaden end om vinteren. Det betyder noget for de unges
hverdagsliv. De unge må hele tiden indrette sig efter hvilke rytmer der udspiller sig på gaden.
Dette perspektiv er vigtigt i forhold til de interessenter, der skal arbejde med unge. De skal
have en forståelse for at unges brug af steder er dynamiske ikke kun mellem hverdag og
weekend, men at de unges behov ændre sig mellem årstiderne. De unges forskellige brug af
deres steder, tager udgangspunkt i deres socialitet på stederne, som følgende afsnit vil udfolde.
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5.4 Unges socialitet på steder
Unges måder at bruge gaden på er med til at skabe dynamiske steder. De dynamiske steder
er udgjort af rytmer, som unge tilpasser deres brug til. De gør de både i løbet af ugen, men
også mellem de forskellige årstider. Ungegruppernes måder at bruge gaden på, i deres hverdagsliv, er med til at forme gaden. Unges brug og gaden er i et dialektisk forhold, der påvirker
hinandens rytmer. En anden nuance i nærværende undersøgelse er, at den måde ungegrupperne bruger gaden på, i deres hverdagsliv, er geografisk forankret på det sted de bor og
opholder sig. Dette perspektiv vil følgende afsnit udfolde.
5.4.1 Den geografiske forankring
Fokusgruppeinterviewene viste at ungegrupperne havde forskellige geografiske forståelser af
Sundby. En af drengene i fokusgruppe 1 udtalte: “Dreng 1: men sådan der. Vi i Sundby sådan
der. Vi tænker Sundby er det ikke stort? (henviser til Sundbys afgrænsning)” (Bilag 4:5). Det
giver indblik i at de unge har en samlet forståelse af området, da fokusgruppedeltageren udtaler sig på gruppens vegne. Ydermere viser det, at de unge forstår Sundby afgrænsningen,
som et stort område og at deres hverdagsliv udfolder sig på et mindre område, de kan identificere sig med. De unge i fokusgruppe 1’s forståelse af Sundby indeholder derimod steder
som: “Dreng 1: Vi tænker sådan der Hørgården. Gullandsgården. Helt ud til Sundbyvester
Plads” (Bilag 4:5). Området omkring Hørgården, Gullandsgården og Sundbyvester Plads er
steder i Sundby, som udgør ungegruppens geografiske bevidsthed om Sundbys afgrænsning.
Ungegrupperingernes forståelse af Sundby er mindre end områdefornyelsen Sundbys geografiske afgrænsning af Sundby. De unge i fokusgruppe 1’s forståelse af Sundby er forankret
nogle bestemte geografiske steder de identificerer som Urbanplanen. Her udspringer deres
hverdagsliv fra. Dem de unge omgås med i deres hverdagsliv er ligeledes forankret på et sted:
“Interviewer 1: og jeres venner som I mødes med, kommer de også fra Urbanplanen? Dreng
1: ja ja. Eller måske Urbanplanen går alligevel ud til Hørgården [og] Gullandsgården” (Bilag
4:17). Urbanplanen indeholder også Gullandsgården i de unges bevidsthed. Gullandsgården
er ligeledes et alment boligområde som Urbanplanen, der også indeholder Hørgården (Dansk
almennyttigt Boligselskab 2018). De omgås andre unge, som bor i disse områder. De områder
er alle almene boligområder og deler nogle af de samme karakteristika grundet samme boligtype med etageejendom. Derfor er deres sociale omgangskreds også influeret af et geografisk
sted, med en bestemt karakteristikum. Den socialitet udspringer på et bestemt sted: “Men i
Hørgården og Urbanplanen og Gullandsgården, de kommer også her i Urbanplanen. Men vi
mødes her (peger på Englandsparken)” (Bilag 4:18). Englandsparken er et mødested for de
unge i Urbanplanen, Hørgården og Gullandsgården. Det er her de samles og hænger ud sammen. Englandsparken tiltrækker ungegrupper fra de almene boligselskaber. Det er vigtigt for
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de unge, at de kan navigere i deres geografiske steder. De unge drenge i fokusgruppe 1
betegner også Englandsparken som en del af Urbanplanen:
Interviewer 1: jeres forældre? Ved de at I er i Englandsparken og at de kan finde jer (…).
Dreng 1: min mor tror jeg er ude, så jeg ude jo. Hun ved jeg opholder mig i Urbanplanen lige meget hvad (Bilag 4:26).

Både forældre og de unge er indforstået med at Englandsparken er en del af Urbanplanen,
og at når de unge opholder sig på gaden, ved deres forældre, at det er nogle bestemte steder.
Det fortæller os noget om de unges ønske om, at frarive sig forældrenes kontrol. Fordi de ikke
er over 18 år, skal de stadig have en vis kontakt med deres forældre, men fortæller ikke hvor
de præcist er, i frygt for at blive kontrolleret.
Urbanplanen er et afgrænset sted for de unge: “Dreng 1: ja vi bruger jo kun området omkring
Urbanplanen jo” (Bilag 4:6). En anden pige fra fokusgruppen udtaler: “Pige: nej, dem vi er
sammen med er allesammen fra Amager” (Bilag 4:21). Det viser at ungegruppens brug af
gaden er skabt af den gruppe de omgås med. De udtaler sig på gruppens vegne og de kommer de samme steder som deres venner. Deres venskaber er forankret på det fysiske sted og
aflejret af hvor de bor. Derfor er ungegrupperingerne afgrænset i Sundby, fordi de omgås unge
fra områder, der minder om deres eget. Pædagogen, der er til stede under fokusgruppe 5
fortæller om hvordan de unge kender hinanden, fordi de er vokset op det samme sted: “Men
der er rigtig godt sammenhold mellem de unge herude. De er vokset op sammen siden de var
små børn. De kan altid regne med hinanden” (Bilag 8:2). Sammenholdet mellem de unge
udspringer af, at de alle har boet det samme geografiske sted hele deres liv. Det har bragt
dem tæt sammen at deres hverdagsliv er forankret i Urbanplanen. De har derfor skabt en
fælles identitet, som udspringer af den geografiske lokation. Ifølge geografen Doreen Massey
er identitet på stedet ikke statisk, men under udvikling. Denne udvikling sker i sammenspil
med stedet, og de sociale interaktioner der udspiller sig på det konkrete sted (Massey
1994:168). De unges identitetsskabelse på gaden er derfor påvirket af de relationer, de har til
andre geografiske steder i deres hverdagsliv. De steder er for eksempel når pigerne tager på
Strøget, Fisketorvet og Field’s. Når de besøger disse steder, tager de deres stedserfaringer
fra stederne med hjem til Urbanplanen (Bilag 5:3; Bilag 6:4; Bilag 7:2). Drengene går i skole i
andre bydele og går i byen (Bilag 4:12;23; Bilag 8:1). Deres identitet er derfor også påvirket
af andre steder. Den identitet de unge grupperinger skaber på gaden er stedsspecifik for Urbanplanen.
En af pigerne udtaler følgende om Remiseparken: “Pige 1: ja. Det er dejligt at være der når
det er sommer, hvis vi skal snakke heromkring” (Bilag 6:6). Hun udtaler, at det er et dejligt
sted at være, hvis hun kun skal fortælle om et sted heromkring i Sundby. En anden pige fra
fokusgruppe 4 udtaler også, at der er mange gode steder på Amager og i København, hvor
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de unge kan være sammen med deres venner (Bilag 7:4). Det viser, at de også har andre
steder, som ligger uden for Sundby-afgrænsningen, som de godt kan lide at opholde sig. Deltagerne i fokusgruppe 3 & 4’s stedsforståelse rækker derfor længere ud end selv Sundbys
afgrænsning.
Fokusgruppedeltagerne i fokusgruppe 1 har en stærk erindring, om hvilke butikker der lå i
centeret i Urbanplanen, før det blev revet ned:
Dreng 2: der var en bager, en kiosk, en grønthandler. Før det var der noget andet. Bank.
Dreng 3: kommunen.
Dreng 2: tror det var Danske Bank, Nordea. Jeg ved det ikke. Der har været en Superbrugsen,
en Superbest.
Pige: slap af lige af.
Dreng 2: ja ja, siger det bare.
Dreng 3: bogstaveligt talt ti år tilbage. Eller sådan der.
Dreng 1: det alt det der har været jo (Bilag 4:35f).

De unge er bevidste om hvilke butikker, der førhen har været i området samt hvilken rækkefølge butikkerne har ligget der. Det viser ungegruppens tilknytning til stedet. Centeret med
butikkerne har været en del af deres hverdagsliv førhen. Det demonstrerer de ved at opremse
hvilke butikker, der lå der. Det at de unge har boet i området i mange år, spiller en betydning
for deres forståelse af stedet. De unge piger i fokusgruppe 3 udtaler følgende, da vi spørger
ind til, om der er nogle steder, de ikke må opholde sig for deres forældre: “Pige 2: nej. Altså vi
har jo boet her længe så det er jo ja. Interviewer 1: I kender det? Pige 2: ja” (Bilag 6:8f). De
har boet længe i området. Heri ligger der en genkendelse og forståelse af området, der gør,
at ungegruppen og deres forældre føler sig trygge ved at opholde sig på gaden i Urbanplanen.
De har tilknytning til stedet, fordi det har været en del af deres hverdagsliv længe.
Ovenstående afsnit viser, at de unge skaber deres geografiske forståelse i grupper og reproducere den i grupper. De unge der bor i Urbanplanen har en stærk stedstilknytning til Urbanplanen. De unge piger i fokusgruppe 4, der ikke bor i Urbanplanen, men bare opholder sig
der, havde et større geografisk område i tankerne, når de udtalte sig om hvilke steder de
kunne lide at opholde sig med deres venner. De unges forståelse af Urbanplanen og Sundby
viste sig at være en anden end områdefornyelsens afgrænsning af Sundby. Det kan være en
udfordring for områdefornyelsen Sundby at engagere unge til at skabe byrum inden for en
afgrænsning, de ikke selv identificerer sig med. Derfor er det vigtigt at få en forståelse af ungegruppernes geografiske afgrænsning, for at få indblik i hvordan de identificere sig med steder og hvordan deres socialitet udfolder sig i gaden.
5.4.2 Socialitet over individualitet
En anden nuance, der udfolder ungegruppernes socialitet på gaden er, at de unges udtalelser
i fokusgruppeinterviewene viser en stor tilknytning til det at være social på gaden. For mange
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af de unge, er gaden et samlingspunkt, hvor de kan udfolde deres socialitet frem for individualitet. Dette vil følgende afsnit være en analyse af.
For mange af de unge drejer deres hverdagsliv sig om hvornår de kan være sammen med
deres venner. I følgende svarer en af drengene fra fokusgruppe 1, hvad han kunne finde på
at foretage sig i weekenden: “[G]å ud til mine venner.” (Bilag 4:7). Det handler om at komme
ud på gaden og være sammen med sine venner. Det at gå ud til, henviser til gadebrugen og
det er her socialiteten udfolder sig. Dreng 1 tilføjer ligeledes om en af de andre drenge: “[M]ig
og ham vi er sammen hver dag (...)” (Bilag 4:12). Drengene er en indgroet del af hinandens
hverdagsliv. Derfor tegner de også det samme på deres mentale kort, som indgik som øvelse
i fokusgruppeinterviewet. Det viser, at de forstår deres hverdagsliv som ens, selvom det ikke
nødvendigvis er det, når de er hjemme eller i skole. Men ifølge drengene fra fokusgruppe 1 er
deres hverdagsliv på gaden det samme. Derved opstår der en kultur i deres vennegruppe om,
at de skal hjem og melde deres ankomst hos deres forældre og så tilbage til gaden igen, hvor
deres egne regler gælder. Pigen fra fokusgruppe 1 udtaler ligeledes til dreng 1: “[L]ige meget
hvad skal du være sammen med dine venner” (Bilag 4:17). Hun manifesterer overfor dreng 1,
vigtigheden af at skulle indgå i en social sammenhæng med sine venner. Det viser at hun har
en indgående forståelse af hvad socialiteten betyder i dreng 1’s hverdagsliv samt i hendes
eget. En af pigerne fra fokusgruppe 3 fortæller, at hun følges med sine veninder og deres
søskende i skole (Bilag 6:4). De unge piger er på den måde en del af hinandens daglige rytmer
i deres hverdag. Det er vigtigt for de unge at være en del af en gruppe. De udfolder deres
identitet i hverdagen ved at være sammen med andre.
I Englandsparken, som er et af de steder, der udgør gaden i de unges hverdagsliv, kommer
det til udtryk, at det er et sted, de unge bruger som gruppe. Her samles de unge op mod 20 til
40 unge (Bilag 4:13). Når de er mange unge i Englandsparken har de kontrol over stedet. Da
de unge drenge bliver spurgt, om de ville tage alene i Englandsparken svarer de: “Dreng 2:
nej. ikke helt alene måske to. Dreng 1: ikke helt alene det gør man ikke. Det gør man ikke.
Det gør man ikke. Man tager ikke i Englandsparken alene” (Bilag 4:14). Her er det klart at de
unges brug af Englandsparken, altid er knyttet til at indgå i en social konstellation med deres
venner. Der er en social kode, i de unges hverdagsliv, der omhandler at de ikke tager i Englandsparken alene. Når de henviser til ‘man’ henviser de til en generel social kode blandt de
unge. Det at være en del af en gruppe og ikke at skille sig ud for mængden kommer også til
udtryk i en af drengene fra fokusgruppe 1’s udtalelser: “Dreng 2: [V]i har det samme. Vi skriver
det samme. Vi mener det samme” (Bilag 4:22). Det betyder meget for ungegruppen i den
alder, at være en del af en gruppeidentitet. De udvikler deres identitet sammen og det at være
sammen med andre, der minder om dem selv er altoverskyggende for som pigen i fokusgruppe 1 siger det: “(...) nej, altså bare sådan der. Hvad skal man lave alene?” (Bilag 4:27).
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Det er helt modstridende med ungegruppens opfattelse af gaden, at det skulle være et sted
hvor de kan opholde sig alene.
Gaden udgør et socialt sted for unge. Gaden bliver et tredje sted, hvor de unge kan udfolde
deres identitet i fraværet af forældre og andre voksne. Gaden bliver derfor et symbol på den
omdannelsesproces de unge er i sammen med deres venner. De unge, som er sociale sammen på gaden, har samme karakteristika som dem selv. De to grupperinger er derfor en homogene grupper, som deler det samme hverdagsliv på gaden. De identificerer sig med hinanden ud fra, at de foretager sig det samme. Det at indgå i en social konstellation på gaden
vægter højest for den gruppering af unge i Urbanplanen, som undersøgelsen tager udgangspunkt i. I undersøgelsen af grupperingen af unge, blev det tydeliggjort, at gaden har flere
nuancer.
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5.5 Steder og Ikke-steder
Undersøgelsen af hvordan de unge i Urbanplanen bruger offentlige steder i deres hverdagsliv,
gav indblik i, at der er forskel i karakteristikken af de steder de unge bruger til hverdag. Ungegruppernes brug af steder kan opdeles i to kategorier: steder og ikke-steder. Hertil er der en
nuance i, hvordan kønnene bruger de to steder forskelligt. Dette vil næste afsnit udfolde.
5.5.1 Karakteristik af de unges steder og ikke-steder
Indtil videre har nærværende undersøgelse givet indblik i, at de unge i Urbanplanen bruger
gaden som en del af deres daglige rutine, hvor de udfolder deres venskaber og indgår i en
gruppe socialitet. Følgende afsnit vil give indblik i hvordan gaden kan opdeles i steder og ikkesteder og hvad der karakteriserer de to idealsteder som Jones (2000) beskriver i sin teori om
unges brug af gaden.
De unge piger i fokusgruppe 3 bruger følgende steder i deres hverdag, når de er sammen
med deres venner: “Pige 3: så mødes mig og mine veninder, og så tager vi ud eller hjem hos
nogen? Strøget eller Fisketorvet.” (Bilag 6:4). Strøget og Fisketorvet er monofunktionelle steder, hvor der er en form for brug. Her skal man forbruge for at opholde sig. Det udgør et byrum
hvor brugen, allerede på forhånd, er valgt for de unge. Det er også hvad der karakteriserer et
sted. Et sted udgør et planlagt byrum. Det er et byrum, der er planlagt til en bestemt form for
brug. Fodboldbanerne, de unge piger fremhæver i fokusgruppe 2, er et sted de bruger i deres
hverdag til at være sammen med deres venner:
Interviewer 1: kan I godt lide at være sammen med andre i andre aldersgrupper? Eller føler I der
er et for stort skel i mellem jer, når I sådan I er 13 og de er 15 eller hvordan?
Pige 1: nej nogle gange, når vi er ude på banerne derovre og herude. Så er vi også rigtig mange
forskellige grupper eller aldre. Nogle er ældre og nogle er yngre. Så det er ikke kun 13 årige piger (Bilag 5:12).

På dette planlagte sted, kan de unge mødes med mange forskellige aldersgrupper. Fodboldbanerne er et stort grønt åbent område, som er tilknyttet Fremad Amager fodboldklub og ligger
langs Englandsvej. Her er der plads til, at de unge kan sidde og der er skarpt lys om aftenen
(Bilag 6:10). Det er et sted der, efter de unge pigers opfattelse, tiltrækker forskellige grupper
og aldre og lægger op til flerfunktionel brug. Her kan de hænge ud og spille fodbold sammen
med andre unge. Fodboldbanerne rummer flere former for brug og derfor kan en blandet
gruppe anvende stedet i deres dagligdag. Steder kan dermed karakteriseres som byrum, der
både kan lægge op til monofunktionel og flerfunktionel brug.
Ikke-steder udgør derimod byrum, der ikke er planlagt en bestemt brug. Det er ifølge Jones
(2000) henlagte steder, de unge selv kan indtage og skabe stedets brug. I fokusgruppe 1
omtaler de unge et halvtag i Englandsparken som de bruger til at mødes (Bilag 4:8). Det er et
udendørsrum, hvor de unge hænger ud til sent på aftenen:
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Dreng 1: altså før det var vi jo i centeret.
Dreng 2: altså vi kan jo ikke sidde her og larme til sent om natten og sådan noget. Der jo. Altså
hvis vi sidder, så er der huse tæt på og der er ikke noget sted og sidde.
Pige: og du forstyrrer heller ikke andre.
Dreng 1: man er jo blevet vant til det (Bilag 4:26).

I Englandsparken kan de unge larme ud til sent på natten. Ifølge Matthews (2003) tiltrækkes
de unge drenge af steder, hvor de kan udfolde sig højlydt omend det tager udgangspunkt i en
sportsaktivitet eller deres tilstedeværelse. De unge bruger Englandsparken fordi, det er et sted
hvor de selv kan bestemme stedets brug. Her kan de larme uden nogen bliver generet af det
eller intervenerer på deres adfærd. De er klar over, at med den adfærd kan de ikke være midt
i Urbanplanen uden at forstyrre andre. I fokusgruppe 8 opstår der undervejs i samtalen med
de unge, tumult i baggrunden, hvor der er to drenge, der begynder og råbe af hinanden (Bilag
8:3). Herefter fortæller pædagogen, at drengene kender hinanden godt og at de snakker lidt
hårdt og højlydt til hinanden. De har en kultur i deres vennekreds, hvor det er almindeligt at
se, at drengene markerer sig overfor hinanden (Bilag 8:3).
I ovenstående citat giver de unge udtryk for, at det er vigtigt, at der er et sted at sidde. Det er
der under halvtaget i Englandsparken. Halvtaget i Englandsparken udgør et ikke planlagt sted
for de unge, hvor de selv kan bestemme, hvilken brug, der skal finde sted. Når de bruger
stedet til at være højlydte om aftenen, manifesterer de unges med deres tilstedeværelse at de
har retten over stedet. De unge udtaler ligeledes, at det er nemt at være ved halvtaget i Englandsparken, fordi der ikke kommer andre (Bilag 4:25). Derfor kan de unge godt lide at være
der. Her kan de være alene uden voksnes indblanding. Det er et rest sted i Sundby, hvor de
voksne har overgivet stedet til fordel for andre interessante steder de finder mere appellerende. Ifølge Matthews (2003) tager byrumsudviklingen ofte udgangspunkt i voksnes behov.
De voksne har flere steder, at opholde sig både på grund af deres økonomiske situation og
på grund af deres alder, og derfor kan der argumenteres for, at de unge får de voksne kasserede steder. Derfor har denne ungegruppering indtaget halvtaget i Englandsparken. Før hang
de unge ud ved centeret i Urbanplanen. Der var nogle bænke omkring, de unge kunne være
på (Bilag 4:36). Efter at det er blevet revet ned har de været nødt til at finde et nyt ikke-sted.
De unges brug af ikke-steder er hele tiden i udvikling. De unge cirkulerer mellem ikke-stederne, fordi ingen steder eller ikke-steder er statiske. De er hele tiden i bevægelse og kan
blive overtaget af en anden brug.
Pigerne i fokusgruppe 2 bruger Englandsparken, som de bruger Fremad Amagers fodboldbaner, som er fodboldbanerne, der tidligere i dette afsnit er henvist til.
Vi plejer bare at tage derhen fordi der ikke er så mange baner og sådan noget men ellers kunne
[vi] ligeså godt have taget over på Fremad Amager, fordi det er ligesom det samme (Bilag 5:13).
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For pigerne i fokusgruppe 2 udgør Englandsparken et sted på samme måde som fodboldbanerne. Det er i klar kontrast til den måde de unge i fokusgruppe 1 bruger Englandsparken. Det
viser at to ungegrupper godt kan bruge det samme byrum på forskellige måder. For de unge
drenge i fokusgruppe 1 og 5 er Englandsparken et ikke-sted og for de unge piger i fokusgruppe
2, 3 og 4 er det et sted. Hertil eksisterer der et rytme analytisk perspektiv. De unge i fokusgruppe 1 bruger Englandsparken om aftenen og de unge i fokusgruppe 2 bruger den om dagen. Dermed kan det samme byrum udgøre et sted og et ikke sted på forskellige tider af
døgnet.
5.5.2 Planlagte og ikke-planlagte aktiviteter
Efter at have fremvist forskelligheder i piger og drenges ønsker om, at være på henholdsvis
steder og ikke-steder, findes der ligeledes forskelligheder i hvilke aktiviteter, der tiltrækker de
forskellige ungegrupper. Følgende afsnit vil udfolde disse perspektiver.
I nærværende speciale har undersøgelsen klarlagt forskelle i drenge og pigers aktivitetsbrug
på deres steder og ikke-steder i Sundby. De unge piger ønsker i højere grad, at være på
steder, hvor der tilbydes planlagte aktiviteter. Når der refereres til at aktiviteter kan være planlagte eller ikke-planlagte, er det ud fra forståelsen om at det er offentlige aktører, som for
eksempel kommunen, der har stået for indretning og aktivitetstilbud. I fokusgruppe 2 fortæller
de unge piger, at de ikke er tilfredse med det aktivitetsudvalg, der eksisterer i Sundby.
Pige 2: der er ikke så meget tæt på. Der er mere sådan der, ikke nogle aktiviteter i området,
altså Tivoli også, men det er et stykke væk, Fields også, men det er også et stykke væk. Bowlingcenteret og alt muligt, men det er et stykke væk (Bilag 5:3).

De unge piger bliver tiltrukket af aktiviteter, som ligger uden for Sundby. De bruger deres
hverdag på, at tage til steder, hvor de har planlagte aktiviteter. På den måde, er de et klart
formål med deres valg af aktivitet. Undervejs i samtalen med de yngre unge piger, udtrykker
de et ønske om, at de gerne vil have: “[N]oget sjovt. Et eller andet. Måske en isbar (...)” (Bilag
5:13), i Englandsparken. Der skal være nogle tilbud, hvor de kan forbruge. Pigerne har mange
muligheder, for at tage andre steder hen, end netop Englandsparken (Bilag 6:10). Ikke fordi
at drengene ikke har de samme muligheder, men de prioriterer det ikke. I fokusgruppe 3 oplyser en af pigerne, at der er flere af pigerne, som går i pigeklub hver søndag. Her foretager
de sig det, de godt kan lide at gøre normalt, som for eksempel at lave mad og så går de ud
sammen med de andre piger (Bilag 6:5). Det var samtidigt tydeligt undervejs i fokusgruppen
at de unge piger synes det var rart, at der var planlagte aktiviteter, som de kunne komme til
hver søndag. At pigerne fortæller, at det er rart at der er en planlagt aktivitet, som pigeklubben,
kan også sige noget om pigernes ønske om at blive inviteret til aktiviteter (Bilag 13:2). I modsætning til pigerne, ønsker drengene ikke at tage steder hen, hvor der er planlagte aktiviteter.
I fokusgruppe 1 blev det fremhævet, at de ældre gruppe af drenge, ikke udøver en fysisk
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aktivitet, men en anden form for aktivitet, som er centreret om at ryge hash (Bilag 4:15). Denne
aktivitet er en ikke-planlagt aktivitet på et ikke-sted. Selvom planlæggerne af Englandsparken
ikke har haft hashrygning i sigte, som en aktivitet, der skulle være til stede, er det en aktivitet,
som har vundet plads i parken. I fokusgruppe 1 fortæller de unge om hvad der foregår i Englandsparken:
Pige: ja de står der og ryger hash.
Dreng 1: det er ligesom sådan en Christiania i Urbanplanen. (...).
Dreng 2: uden at der bliver solgt.
Dreng 1: det gør der. Du kan bare sige det. Man kan godt købe hash derinde. (...)
Dreng 1: god hash [griner] (Bilag 4:15).

I citatet refererer de unge til Englandsparken som et mini Christiania i Urbanplanen. Christiania er et autonomt byrum, hvilket gaden for de ældre unge i Urbanplanen også er kendetegnet
ved. Englandsparken er et frit sted, hvor de unges regler og normer dominerer. Hertil fortæller
deres sammenligning mellem Englandsparken og Christiania, at de ønsker at begrebsliggøre
og italesætte deres sted over for de deltagende i fokusgruppen.
I fokusgruppe 1 fortæller pigen, hvad der ifølge hende, er af forskelle hos pigerne og drengene:
Pige: nej, altså jeg har også gået der med nogen andre piger, så plejede vi at gå der. Så blev vi
venner og sådan der. Og nu så går pigerne der bare ikke så meget mere, for de har fundet noget
og lave, men sådan der så går alle drengene stadig der (Bilag 4:24).

Pigerne og drengene har forskellige behov. Pigen fortæller, at hendes veninder nu har fundet
noget og foretage sig, og henviser til at drengene ikke i lige så høj grad har fundet nogle
aktiviteter, som passer dem. Men det er måske netop den forskel, som gør at pigerne har
behov for at deltage i aktiviteter, som passer til dem og deres alder, hvorimod at drengene
stadig går på klubben, fordi de ikke har andre steder, at tage hen eller på samme måde tiltrækkes af de aktiviteter, som pigerne godt kan lide. Nærværende afsnit har klarlagt forskelle
i pigerne og drengenes ønsker om planlagte eller ikke-planlagte aktiviteter på henholdsvis
deres steder og ikke-steder. Udover disse forskelle har undersøgelsen fremvist nuancer i de
unges prioriteringer af det sociale liv med venner kontra ønsket om det fysiske indhold på
deres steder. Dette vil næste afsnit udfolde.
5.5.3 Unges prioriteter i byrummet
Tidligere har analysen fremhævet pointer, som viste at ungegrupperingerne i Urbanplanen
prioriterer deres sociale liv med deres venner højere end deres individuelle liv. Endnu en nuance, som er væsentlig for ungegrupperne, når de er sociale sammen, er stedernes fysiske
udtryk.
I de unges hverdagsliv fremtræder der divergerende opfattelser af hvor meget de unge piger
og drenge, vægter deres steder og ikke-steders fysiske udtryk. Særligt for undersøgelsen, er
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at de unge piger i højere grad end drengene finder det vigtigt for deres tiltrækning og valg af
sted, at det fysiske byinventar er opdateret. Med fysisk byinventar menes der for eksempel
borde, bænke og legepladser. En af pigerne fra fokusgruppe 3 fortæller, at bænkene er helt
slidte over på fodboldbanerne, og at de gerne ville have nogle nye (Bilag 6:11). Ligeledes
fortæller pigerne, at der mangler bænke på græsplænen i Englandsparken, hvis det skulle
være mere attraktivt (Bilag 6:12f). Den ene pige fra fokusgruppe 1, lægger vægt på at det er
vigtigt, at der skal være: “(...) nogle ordentlige bænke og sådan” (Bilag 4:38), hvis det skal
være et sted, hvor pigerne skal mødes. Disse udtalelser viser, at de unge piger prioriterer det
fysiske udtryk på deres steder i højere grad end drengene. Pigerne vil gerne opholde sig på
stederne, som har planlagte aktiviteter, hvorimod at drengene foretrækker at opholde sig steder, hvor det fysiske indhold er halvslidt og brugt. De unge drenge tiltrækkes, af miljøer, hvor
det fysiske byinventar ikke ser ud til at være overtaget eller brugt af andre. Matthews (2003)
antyder i sine teoretiske perspektiver, at når der refereres til aktivitetsbrug hos drengene, bliver det ofte sat i sammenhæng med fysisk aktivitet. I fokusgruppe 1 forklarer dreng 1, at de af
og til spillede fodbold på de baner, der ligger på Langstien (Bilag 4:28;35). Men deres aktiviteter centreres ikke længere om den fysiske aktivitet, i lige så høj grad, som da de var yngre.
De unge drenge, som udgør vores empiri udtrykker gentagende gange i den afholdte fokusgruppe, at de bare er sammen (Bilag 4:35). Det er her fremhævet, at de undrer sig over vores
spørgsmål til hvad de foretager sig af aktiviteter sammen. Samtidig markerer deres ensidige
svar om, at de bare er sammen, også et bevis på, at drengene i højere grad kan være sammen
på de fleste slags steder, men at deres manglende udøvelse af aktiviteter, frygt for kontrol og
behov for autonomitet gør at de bruger ikke-steder.
Udover at pigerne sætter større pris på det fysiske udtryk end drengene, gør flere af pigerne
opmærksomme på, at stederne de opholder sig skal være hyggelige. “Pige 2: et hyggested,
hvor der var sådan. Der behøver ikke at være så mange aktiviteter bare (...). Pige 3: et sted
hvor man kan være bare” (Bilag 6:12). Det er væsentligt for de unge piger, at det fysiske
byinventar appellerer til hygge. Når pigerne refererer til hygge er det både forankret på stederne og i deres socialitet. I fokusgruppe 3 fortæller en af pigerne om hendes rute til skolen
ud fra hendes mentale kort og lægger her vægt på Langstiens mange planter og træer, som
hun synes gør stedet mere hyggeligt (Bilag 6:3). Det har betydning for om de ønsker at være
på stederne, at stederne inviterer til den hygge, som pigerne særligt efterspørger. En anden
af pigerne fra fokusgruppe 3 forankrer hyggen til hendes socialitet med andre: “Jeg synes det
er mere hyggeligt når man er flere” (Bilag 6:7). Ligeledes fortæller en af pigerne fra fokusgruppe 4, at:” Vi kan også bare hygge” (Bilag 7:2). Det betyder noget for pigerne, at det fysiske
udtryk er hyggeligt og at de har mulighed for at hygge sammen med deres venner, hvilket står
i kontrast til de ældre drenges tanker om det fysiske udtryk. At tankerne og ønskerne for det
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fysiske udtryk i et byrum er forskelligt for henholdsvis pigerne og drengene, kan vurderes at
gå hen og blive en udfordring at løse for områdefornyelsen Sundby. Det er det fordi de skal
være opmærksomme på ikke at gennemrenoverer alle de offentlige steder. Følgende afsnit
vil udfolde denne problematik.
5.5.4 Unges hverdagsbrug og områdefornyelsens Sundbys formål
I undersøgelsen af de unges hverdagsliv i Urbanplanen, opstår der imidlertid et paradoks mellem de unges brug af Englandsparken og områdefornyelsens ønsker om at parken skal renoveres og fremstå som en tryg og lys park, hvor der skal være plads til at mødes og udøve
forskellige aktiviteter (Københavns Kommune 2017:30). Det fremgår som et særligt ønske fra
pigerne i fokusgruppe 3, at de synes at Englandsparken skal åbnes mere op.
Pige 1: ja og inde i mellem. Så er der også rigtig mange kun én sti hvor du kan gå den vej,
fordi ellers så er der buske. (...)
Pige 1: så er der meget kun én sti man kan tage. Hvis I forstår hvad jeg mener.
Interviewer 1: ja. Så ned med buskene og.
Pige 2: og gøre det mere åbent og sådan.
Interviewer 1: så folk udefra kan se ind?
Pige 2: ja (Bilag 6:11).

Her bliver der gjort opmærksom på Englandsparkens problematikker ifølge pigerne. Den er
for lukket og den appellerer ikke til pigernes kriterier for en park de gerne vil være i. På den
vis, kan pigernes problematisering af Englandsparken siges at stemme overens med områdefornyelsen Sundbys formål med den kommende renovering af parken. Områdefornyelsen
Sundby ønsker at de unge, skal frem på stederne og pigerne vil gerne bruge Englandsparken,
hvis den bliver omdannet til et såkaldt sted. De unge drenge derimod ønsker, at deres ikkested i parken skal lukkes endnu mere og tilgodese deres tilstedeværelse under halvtaget.
Drengene fortæller:
Dreng 3: man kunne godt lukke det af sådan så der kun var en dør. (...)
Dreng 3: lukke af sådan så der kun var en dør.
Dreng 2: sådan så der var fire vægge.
Dreng 1: så det også sådan lidt varmt, det behøver ikke være sådan der overdrevet varmt, men
bare sådan så der er lidt varmt.
Dreng 3: ja, bare så der er varmt, ja varmt.
Interviewer 1: så et sted hvor I kan lukke jer inden døre, hvor I selv kan styre det?
Dreng 3: ja, og opladning (Bilag 4:37).

Citatet fremhæver et stærkt modsætningsforhold hvad angår pigernes ønsker og områdefornyelsen Sundbys ønsker for Englandsparkens fremtid. For drengene vil gerne afskærmes
endnu mere fra omverden end de er i forvejen. Det kan ligeledes fremstå paradoksalt, at områdefornyelsen Sundby ønsker at predefinere Englandsparkens udtryk, når vores undersøgelse viser store forskelle i tilknytning, tiltrækning og aktivitetsbrug i parken. Områdefornyelsen Sundby skriver i deres kvarterplan for området, at den: “opleves som utryg, lukket og uden
mange brugere” (Københavns Kommune 2017:30) og det fremstår ifølge kvarterplanen, at det

69

er negativt og at det derfor skal omdannes. Men parken opfattes ikke utryg og lukket for de
unge drenge. Drengene er bevidste om parkens ry:” Dreng 2: den har lidt ikke et dårligt ry
men. Dreng 1: den har et dårligt ry for du ved nogle mennesker” (Bilag 4:14). Som en af
drengene forklarer, er det kun for nogle mennesker. Undervejs i fokusgruppe 1 interviewet,
bliver det klarlagt, at når der refereres til nogle mennesker, er det de mennesker, som ikke ser
et formål med drengenes massive ophold i parken. Den massive tilstedeværelse de har nede
ved halvtaget i Englandsparken medfører, at parkens ry bliver utrygt. I undersøgelsen af de
unges hverdagsliv, er det blevet gjort tydeligt, at ungegrupperne finder tryghed i socialiteten
med deres venner særligt for drengene. Hertil beskriver områdefornyelsen Sundby, Englandsparken som en park uden mange brugere. Men vores mapping-undersøgelse viste, at vejene
omkring Englandsparken var et knudepunkt i Sundby for børn og unge (Bilag 1). Hertil viste
vores rytmeanalyse, at parken blev brugt af forskellige borgergruppe på forskellige tidspunkter
af døgnet og at der stor set hele tiden var mennesker, at observere i Englandsparken (Bilag
2). Der kan derved stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt områdefornyelsen Sundbys ønsker om
at ændre Englandsparkens ry er i hævd med hvad ungegrupperne i Urbanplanens behov er.
Områdefornyelsen Sundby beskriver ligeledes i kvarterplanen, at de gerne vil gøre Englandsparken til en park, hvor der er gode mødesteder og aktiviteter (Københavns Kommune
2017:30). De fokuserer derved på at skabe en park, hvor der er flerfunktionelt aktivitetsbrug.
I fokusgruppe 4 fortæller en af pigerne om hvad hun mener byrummene skal indeholde:
Pige 2: det skal være et sted hvor man ligesom føler sig velkommen, og hvor der ikke er så
mange mennesker igen. Altså det er ikke fordi der behøver være særlig mange mennesker (...).
Men det er jo også meget hyggeligt både med steder hvor der er lidt færre mennesker, men
også hvor der er lidt flere mennesker.
Interviewer 1: så noget forskellighed i byrummene, så man selv kan.
Pige 2: ja, lidt blandet (Bilag 7:4).

De unge piger vil gerne have flerfunktionelle steder, hvor der er plads til forskellighed både i
menneskene og i aktivitetsbrugen. Pigerne fra fokusgruppe 4 vil gerne være steder, hvor de
føler sig velkomne og hvor stedets brug ændrer sig over tid. Samme ønsker har områdefornyelsen Sundby. Det medfører endnu et paradoks, da der i den seneste par års forskning, har
været fokus på at byrummenes aktiviteter domineres af drenge og mænd for eksempel i form
af firkantede fodboldbaner og skateboardramper (Bilag 13). Derfor lyder kritikken på, at disse
tilgodesete behov hos drenge og mænd, er på bekostning af piger og kvinders tilstedeværelse
i byrummene. Nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i unge fra Urbanplanen og her
præsenteres en række andre perspektiver på piger og drenges behov. I fokusgruppe 3 fortæller pigerne, at de ofte er over på fodboldbanerne ved Fremad Amager, men de spiller ikke
fodbold (Bilag 6:4). Pigerne kan godt lide at sidde og se på fodbold og bare nyde solen, når
det er godt vejr. Denne udtalelse fra pigerne kan fremvise nuancer i måden, hvorpå der ofte
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bliver fokuseret på henholdsvis drengesteder og pigesteder. For her er pigerne på fodboldbanen, fordi de synes det er et dejligt sted og deres ophold er derfor på en anden præmis end
hvis det drejede sig om drenge, som spillede fodbold. Det er i nærværende undersøgelse ikke
en sort-hvid fortælling om at drengene altid bliver tilgodeset og at pigerne ikke gør.
Undersøgelsen af de unges hverdagsliv, har fremhævet hvilke særlige udfordringer, der er
forbundet med at tilgodese de unge i arbejdet med at ændre Englandsparkens ry. Eftersom at
undersøgelsen af vist at områdefornyelsen Sundbys ønsker om at parkens ry kolliderer med
de unge drenge fra Urbanplanens ønsker. Derfor kan det ifølge undersøgelsens fund, være
en særlig vigtig del af et projekt, at få de unge til at definere deres egne behov i Englandsparkens frem for at predefinere identiteten inden områdefornyelsen Sundby kender til den nuværende identitet og årsagerne bag disse. De unge skaber deres egne byrum hver dag, og dette
gør de blandt andet ved at kæmpe om retten til deres steder gennem forhandlinger, mulige
konflikter, social kontrol og med frygten for offentlig kontrol.
5.5.5 Retten til stedet
I de tidligere afsnit er det blevet slået fast, af de unge bruger steder og ikke-steder forskelligt.
Særligt i aktivitetsbrugen er der en forskel mellem kønnene. De unge drenge bruger ikkesteder og de unge piger vil gerne være på steder, hvor der er en form for planlagt aktivitet. En
anden nuance i de unges brug af ikke-steder er perspektivet om kontrol og konflikt. Englandsparken er et sted for pigerne og hundelufterne og et ikke-sted for de unge drenge. Heri er der
en forståelse af konflikter og kontrol, der udfolder sig mellem de unge på ikke-stederne. Dette
vil følgende afsnit omhandle.
Som tidligere fremvist, bruger de unge drenge fra fokusgruppe 1 og 5 Englandsparken som et
ikke-sted. Det gør de primært om aftenen, når ingen andre grupper bruger parken. Når der
ikke er andre dominerende rytmer i form af hundeluftere eller andre besøgende i parken, kan
ungegrupperingen udøve kontrol over deres ikke-sted. Den kontrol udøver de ved at være til
stede i parken. Den tilstedeværelse om aftenenen udgør den dominerende rytme. De unge
drenge kan være der uden at nogen kommer og smider dem væk. De unge drenge oplever
ikke længere, at der kommer nogen over til dem, når de opholder sig ved halvtaget i Englandsparken: “Dreng 1: måske da vi var mindre. Jeg kan ikke huske det, men der kommer ikke
nogen over til os nu. Der er ikke kommet nogle for det meste, vel?” (Bilag 4:25). De unge
drenge har nu en alder, hvor voksne ikke blander sig i deres tilstedeværelse. Tidligere har de
oplevet, at der er blevet stillet spørgsmålstegn til deres tilstedeværelse i Englandsparken. De
unges tilstedeværelse i Englandsparken er blevet en hverdagsrytme for de unge. På samme
måde som de unge er bevidste om hundelufternes hverdagsrytmer:

71

Dreng 1: det er meget sjovt fordi de går aldrig forbi halvtaget. De der sådan hunde der. Der er
sådan to flok, to grupperinger, ikke også. Der er sådan vores også er der de der hundeluftere. Vi
mødes aldrig, vi snakker aldrig. Der er fucking mange gange, jeg kan se på hundrede meters
afstand, det er hende der fra hundebanden (Bilag 4:38).

De unge er bevidste om at der to grupperinger, der bruger parken: de unge som er den gruppe
de selv udgør og hundelufterne. Begge grupper bruger parken som en rutiniseret del af deres
hverdagsliv. De unge drenge er bevidste om hundelufternes rytmer og hundelufterne er bevidste om de unges rytmer i Englandsparken (Bilag 4:38). Ifølge Lefebvre (2004) kan flere
rytmer på samme sted udgøre en polyrytmik. Det er hvad, der finder sted i Englandsparken,
når både hundelufterne og de unge drenge er til stede. De interagerer ikke med hinandens
rytmer. Begge grupper accepterer dens andens gruppes rytmer. Englandsparken har en polyrytmisk mangfoldighed, hvor der er flere dominerende rytmer på samme tid. Der er ingen
konflikt mellem de forskellige rytmer. De bruger begge parken på hver deres måde og i hver
deres del af parken. Dog er hundelufterne for pigerne i fokusgruppe 3 en dominerende rytme,
der er en del af grunden til at de ikke har lyst til at være der, grundet deres frygt for hunde
(Bilag 6:10). Det er modsat drengene. Det er kun hvis en gruppe, der er ældre som de unge
kender, kommer og vil være på de unges ikke-sted at drengene må vige for den ældre gruppe:
Dreng 3: det er kun hvis der er nogle, der er helt ældre end os. Forstår du? Hvis der er nogle der
helt ældre end os, og siger kan I ikke lige gå, vi skal lige ordne nogle ting (Bilag 4:33).

Det viser at der er et aldershierarki blandt denne gruppe af unge i Urbanplanen. Hvis de ældre
har et ønske om pladsen ved halvtaget, afviger de unge drenge fra deres ikke-sted. De unge
har derfor ikke kontant kontrol over deres ikke-sted andre dominerende grupper kan overtage
stedet.
5.5.5.1 Okkupanterne og de besøgende
Der er også et kønsperspektiv i den måde de unge bruger og opfatter Englandsparken på.
Englandsparken bliver hovedsageligt brugt af drengene fordi: “Dreng 1 & 2: det er ikke et sted
for piger” (Bilag 4:38). Piger vil have et sted, hvor de kan tale sammen og der er gode faciliteter
(Bilag 4:38). Halvtaget er slidt og indbyder ikke til pigernes behov. Når pigerne bruger Englandsparken er det på drengenes præmisser. Pigen i fokusgruppe 1 udtaler følgende: “[A]ltså
for det meste sådan der. Hvis alle drengene er sammen og jeg er hjemme, så ved jeg også
godt, så er det ikke fordi jeg tager derover” (Bilag 4:19). Når alle drengene er samlet i Englandsparken er de dominerende og eksluderer pigerne. Det viser at drengene har kontrol over
stedet, og at pigerne skal inviteres til Englandsparken. Pigerne er besøgende på ikke-stederne, som er okkuperet af de unge drenge. Pigerne skal have en alliance med drengene for
at blive inviteret til ikke-stedet. Det at pigen er sammen med nogle af drengene betyder ikke,
at hun er en del af de unge, der hænger ud ved halvtaget i Englandsparken (Bilag 4:19).
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De unge drenge demonstrerer deres måde at tackle eventuelle konflikter med individer der
truer de unges ikke-sted:
Dreng 3: jeg siger til dig, hvis der er nogle fremmed, der kommer og siger det, smider jeg dem
væk man.
Interviewer 1: men har I oplevet det?
Alle drengene: ja.
Interviewer 1: men hvad gjorde I så? Hvad gjorde de? Sagde I så.
Dreng 1: jeg flækkede af grin, eller hvad var det vi sagde [kigger hen på dreng 2 & 3]. Vi kigger
på ham. Vi griner af ham.
Dreng 3: vi kan ikke gøre noget ved ham.
Interviewer 1: hvem?
Dreng 1: en eller anden gammel mand. Eller ikke gammel, hvad var han? 27 år?
Interviewer 1: sagde han bare: I skal ikke være her eller hvordan?
Dreng 1: jaer, og så grinte vi. (...)
Dreng 1: ja, og til sidst så gik han. Men vi rykker os ikke (Bilag 4:33f).

Det er tydeligt for drengene, at det er deres ikke-sted. De har kontrol over Englandsparken,
når de er mange samlet. De unge drenge griner af manden, da han prøver at indikere at de
ikke skal være der. De er villige til at gå langt for at beholde deres ikke-sted. De unge er villige
til at indgå i en eventuel konflikt med fremmede for at bevare deres okkuperede ikke-sted. Det
er også influeret af, at ikke-stedet udelukkende er et sted de unge er sammen med hinanden.
Hvis en ung havde været alene og en fremmed have blandet sig, var det ikke nødvendigvis
endt som i ovenstående situation. De unges bedste våben mod fremmede, der prøver at få
dem væk fra deres ikke-sted er at de er mange (Bilag 4:13). Ovenstående citat viser, at de
unge vil være fri for voksen kontrol og er klar til konfrontation, hvis voksne prøver at kontrollere
socialiteten på ikke-stedet. I Matthews (2003) studie af unges brug af gaden refereres der til
et eksempel, hvor en af de unge drenge kommer i konflikt med en voksen, fordi den voksne
oplevede at de unge ikke havde et åbenlyst formål med deres tilstedeværelse på gaden. De
unge fremstår sårbare i gademiljøet, når de ikke har et indlysende formål med deres tilstedeværelse.
Gaden er derfor et sted, hvor der udfolder sig kontrol og konflikt mellem de unge og voksne.
De unge oplever indblanding fra voksne som en trussel mod deres ikke-steder. Områdefornyelsen Sundby skal derfor være opmærksomme på at inddrage og facilitere kontakt med de
unge, uden at de skal kontrollere de unges steder og ikke-steder. Dette er en udfordring for
områdefornyelsen Sundby, da de unge ikke har lyst til at være på steder, hvor de voksne kan
se dem. I ønsket om at udvikle byrum, hvor de unge skal være medskabere skal det ske ud
fra de unges præmisser ellers risikeres tilliden mellem de unge og en offentlig instans, at forsvinde. De unge har allerede prøvet at miste deres tidligere ikke-sted centeret i Urbanplanen
og det skete ikke uden kamp (Bilag 4:39). Nu er det blevet slået fast at der er mange forbehold
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og nuancer, der skal tages hensyn til, når de unges brug skal inddrages i udviklingen af offentlige byrum. Derfor vil følgende afsnit præsentere de metodiske og analytiske perspektiver,
som er kommet frem i undersøgelsen af de unges hverdagsliv.
5.5.6 Hverdagsliv som metodisk indgangsvinkel
I følgende afsnit vil erfaringerne med fokusgruppemetoden blive præsenteret. Dette vil blive
gjort ved at se på ungegruppernes udfordringer ved at italesætte deres hverdagslivsbrug.
Ifølge Lefebvre (1987) er hverdagslivet henholdsvist det mest åbenlyse og det mest hemmelighedsfulde for individerne selv. Eftersom at Lefebvre (1987;1991a) har skrevet hverdagslivsperspektivet ud fra et generelt perspektiv på mennesker, og ikke har haft én målgruppe, kan
denne teoretisering udfordres gennem unges hverdagslivsbrug i Urbanplanen. Til fokusgruppeinterviewene blev det ved brugen af den mentale kort øvelse gjort klart, at de unge så en
åbenlyshed i vores spørgsmål til deres hverdag. Det drejede sig imidlertid om hvilke steder,
der fremstod mest synlige i deres liv. I fokusgruppe 1 fortæller en af drengene om de steder,
der indrammer hans hverdag.
Dreng 2: bus 33. Så er der Algård. Det er klubben. Så er Englandsparken her. Så er der også
her er stien [i Urbanplanen]. Det er også i hverdagene. Stien og biblioteket og sådan noget. Og
så i weekenden. Så er vi måske hjemme hos en af vores venner det er bare. Det er ikke hver
weekend, men det er bare mest i weekenderne (Bilag 4:12).

I citatet fremgår der en konkret og klar fremlæggelse af hvilke steder dreng 2 opholder sig.
Det kan fortælle os noget om, at når der bliver spurgt ind til hele deres hverdagsliv, har de
mange steder de kan fortælle os om, men det de netop vælger at fortælle os, kan vurderes at
være det som fremstår, som det mest presente og synlige i deres hverdag. På den måde kan
hverdagslivet, som metode være et middel til, at de unges hverdagsliv bliver gjort synligt for
dem og deres omgivelser. Deres omgivelser består af dem, der gerne vil bruge de unges viden
i praksis, som for eksempel boligsociale medarbejdere og områdefornyelsens medarbejdere.
Men det kan diskuteres hvorvidt de unges erfaringer og forståelser, af eget hverdagslivsbrug,
er synlige for dem selv. Undervejs i flere af fokusgruppeinterviewene, opstod der situationer,
hvor de unge havde udfordringer med at begrebsliggøre deres eget hverdagsliv. Et eksempel
på dette er fra fokusgruppe 1, hvor pigen og en af drengene hjælper hinanden med at forklare
deres hverdagsliv. “Pige: skriv pizzahouse, det er jo en del af din hverdag (...) Dreng 2: det er
bare fritid” (Bilag 1:5). For pigen er drengens hverdagsliv synligt og for drengen er det usynligt.
Det er et sted han arbejder og stadig har han ikke italesat det, som en del af sin hverdag.
Fordi de er venner, kender de andre fokusgruppedeltagere hinanden rigtig godt, hvilket påvirker deres fortællinger af deres liv. En anden situation, som beskriver de unges udfordringer
med at beskrive deres hverdag, er også fra fokusgruppe 1:

74

Dreng 2: fodbold hver weekend. Skriv fodbold i din hverdag.
Dreng 1: nej jeg går ikke hver dag. Jeg spiller om lørdagen.
Dreng 2: de mener ikke hver dag. De mener hverdagene. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
Dreng 1: ja ja jeg skal nok. Jeg spiller kun om lørdagen (Bilag 4:10).

Her er de tydeliggjort, at dreng 1 tænker, at de kun må tegne eller skrive, hvilke aktiviteter som
de udøver hver dag og ikke et generelt blik på deres hverdagsliv. Her bliver fokusgruppemetodens karakteristika fremhævet, da det bliver tydeligt at de unge fokusgruppedeltagerne irettesætter og spørger ind til hinandens hverdagsliv. Det er netop her i dialogen mellem de unge,
at der frembringes ny viden omkring deres forståelse af deres eget hverdagsliv. Der er derfor
udfordringer forbundet med, at få de unge til at reflektere over deres hverdag, og det er væsentligt at vide, når der ønskes kontakt og viden fra de unge.
Ligeledes opleves det af ungegrupperne, at de rutiniseret gøremål i hverdagen er med til at
gøre, at hverdagslivet som helhed bliver en rutine. Som dreng 1 fra fokusgruppen argumenterer, er de blevet vant at være i Englandsparken (Bilag 4:26), og det kan medføre en vis
usynlighed knyttet til eget hverdagsliv. Derfor stiller de unge ikke længere spørgsmålstegn ved
deres ophold i Englandsparken og desto mindre friskt er det i deres erindring, når der bliver
spurgt ind til deres hverdag. Kirsten Simonsen, som er professor i social- og kulturel geografi
ved Roskilde Universitet, påpeger at når mennesker praktiserer deres hverdag, vil der være
en tilbøjelighed til at der gøres ingenting på stederne (Simonsen 2005:113). Fordi at hverdagen overordnet set kan siges, at være et gentagelsesritual, vil unges faktiske gøren på gaden
være svær at italesætte. Så når de unge drenge fortæller os, at de er der ligesom bare, kan
det både være et udtryk for manglende refleksivitet, men også fordi det er en daglig rutine
(Simonsen 2005:113).
Det kan analyseres hvorvidt årsagen til at de unge har udfordringer ved at reflektere over eget
hverdagsliv, skal findes i Matthew, Limb & Taylors (2000;2003) teori om gaden som det tredje
sted. At Matthews (2003) refererer til gaden, som et dannelsesrum, hvor de skaber deres egen
identitet og frigøre sig fra voksnes indblanding, kan ses som en af forklaringerne på hvorfor
de unge finder det svært at reflektere. Det bliver særligt tydeligt gennem de analytiske fund,
at de unges gadebrug bærer præg af at være under ombygning. Med dette menes at de unges
gadebrug hele tiden er til forhandling og bliver skabt sammen med deres venner. Når deres
identitetsudvikling lægges i hænderne på den socialitet de unge har sammen, bliver gaden et
sted, som bærer præg af kaos. Derfor er både gaden og de unges identitetsudvikling gensidigt
påvirkende af hinanden. I fokusgruppe 1 og fokusgruppe 5 fortæller pigen og drengene om
deres steder i Urbanplanen, og de refererer udelukkende til “vi”, når der bliver spurgt ind til
deres hverdagsliv (Bilag 4:7;12; Bilag 8:1). Deres identitetsskabelse sker derfor inden for den
gruppe af venner, som de bruger deres tid sammen med. Det har betydning for arbejdet med
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de unge, at hver enkelt fokusgruppe ser sig selv som en ensartede grupper og ikke som individer.
Et andet fortolkningspunkt knyttet til de unges hverdagsliv, som bliver italesat af kultursociolog
Marianne Gullestad (1989) er det faktum at deres hverdagsliv ikke er knyttet til en aktivitet,
men er en tværgående forbindelse mellem deres institutionelle forpligtelser, som skole og fritidsklub og de unges familieliv og venskaber (Gullestad 1989:23). Derfor er hverdagslivet, et
godt udgangspunkt for dialog. Hvis de unge skal være medskabere i fremtidens udvikling af
offentlige byrum, skal der afprøves nye metoder. Det er et faktum, at de unge ikke deltager i
de klassiske borgermøder (Bilag 13) for at tilkendegive deres meninger og holdninger, derfor
skal de unge mødes i øjenhøjde og være med til at identificere deres egne behov. Hvis områdefornyelsen Sundby i samarbejde med de unge kan italesætte hverdagens holdepunkter,
kan det medvirke til at hverdagslivets ellers kedsommelige konnotation, kan genoplives og
deraf skabe en større interesse fra de unges side.
Nærværende undersøgelse har sat fokus på hverdagslivet som udgangspunkt for dialog med
de unge. Disse erfaringer, kan ses som læringsstrategier til områdefornyelsen Sundby og
hvordan de fremadrettet kan imødegå de unge på bedst mulig vis. Næste afsnit vil udgøre
specialets diskussion. Her vil de sociale, fysiske og rytmiske perspektiver blive diskuteret.
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DISKUSSION

6. Det fremtidige arbejde med ungegruppers
hverdagsliv
Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af fysiske, sociale og rytmiske forhold og dets
anvendelsesmuligheder for områdefornyelsen Sundby eller andre institutioner, som ønsker at
bruge unges hverdagsliv som kilde til viden. Den viden indebærer de unges hverdagslivsbrug.
Det er interessant at diskutere hvorvidt viden herom kan anvendes i en fremtidig inddragelsesproces.
Fysiske forhold
Der har vist sig at være forskelle i, hvordan forskellige unge bruger gaden i deres hverdagsliv.
Den største kontrast er mellem pigerne, som tilhører den yngre del af ungegruppen og drengene, der tilhører den ældre del af ungegruppen. Kontrasten mellem de to grupper er, at pigerne gerne vil ses i gadebilledet og at drengene gerne vil gemme sig og være på steder, hvor
voksne ikke kan kontrollere deres adfærd. Arkitekt og Ph.d. Bianca Hermansen, som har forsket i hvordan byen er udformet, har præsenteret, at byen på mange måder er indrettet til
maskulint brug og at mænd og drenge som oftest er de dominerende i byens rum (Bilag 13).
At mændene og drengenes brug er dominerende, er i form af de mange fysiske aktivitetsmuligheder, som byrummet tilbyder, som for eksempel kan være skateboardramper (Hermansen
2015:46). Hermansen refererer til en statistik, som viser at kun 6% af børn og unge skater, og
her kan vi stille os undrende overfor hvorfor det fortsat er den aktivitet, der vinder byrummets
plads. Fordi skateramperne ikke som udgangspunkt appellerer til flertallet af piger, vil mange
af pigerne slet ikke besøge de byrum, hvor der er skateramper, fordi de ikke ved hvad de skal
foretage sig på steder, når nu den planlagte aktivitet ikke interesserer dem (Hermansen
2015:51). Det kan være en udfordring at få tilgodeset begge kønsperspektiver i planlægningen
af gode byrum, men hvis stederne skal inkludere alle, skal der tænkes over hvordan praksissen ændres, så det i lige så høj grad bliver pigernes aktivitetsbehov, der vinder indpas i byrummet. Englandsparken appellerer til fysiske aktiviteter i form af basketball og fodbold. Men
hvor er de hyggelige kroge med ordentlige byinventar, som appellerer til de unge piger? De
er der ikke endnu. Derfor skal piger, som drenge, inddrages i hvordan de fysiske og sociale
byrum, skal se ud.
De analytiske fund i nærværende speciale viser også, at når de unge drenge samles i Englandsparken, er de ofte højlydte og det er de selv bevidste om (Bilag 4:26). Pigerne i fokusgruppeinterviewene vil gerne hygge og dyrke eksisterende sociale relationer (Bilag 4:26; Bilag
5:10; Bilag 6:11; Bilag 7:2). Analysen har knyttet denne forskel til et kønsperspektiv, men der
kan også være en anden faktor, der har en indvirkning på dette. Denne faktor er, at de unge

77

drenge tilhører en minoritetsgruppe. De unge drenge har alle en ikke-vestlig baggrund og det
påvirker hvordan de bliver set på i det offentlige rum (Bilag 13). I modsætning til Hermansens
forskning, viser nærværende undersøgelse at den ældre ungegruppe af drenge, ikke vil ses i
byrummet, men når de unge er tilstede på deres ikke-steder markerer de en dominerende
adfærd. Dreng 1 nævner i fokusgruppe 1, at han er én af de få, af sine venner, der går i skole
(Bilag 4:16). Det vidner om at gruppen med de unge drenge også er en udsat gruppe. Der kan
derfor knyttes et marginaliseringsaspekt til gruppen af de unge drenge. Det er også en af
grundene til, at der bliver iværksat boligsociale helhedsplaner. Det er et forsøg på at mobilisere
en udsat beboergruppe (Løkke 2018).
Den boligsociale helhedsplan er en institution med meninger og erfaringer om hvordan de
unge skal inddrages:
BS: Det vi faktisk laver her, når vi mødes her hver tirsdag er jo at vi prøver og lave sådan projekter ala det. Men hvor det er de unge, der kører det hele selv. Fordi faktisk fordi at erfaringer med
at jamen det der med at lave det med at vi tager ud og hører hvad synes de unge, hvad synes
de gamle, hvad synes familierne. så kommer der nogle professionelle og så siger de og lytter de:
arh men så skal du lige, også skal de tilbage også har de sådan arkitekter, der laver alt mulig
mega fedt også er der aldrig nogle der bruger det. Det var ikke lige det man stod og synes var
fedt og havde brug for. Så prøver jeg og tænkte, hvis vi nu cutter hele det der og laver noget, så
er det de unge altid der finder ud af men vi vil godt, have en arkitekt til at komme med en vurdering af hvordan man kan gøre det her fedt, men så var det dem selv, der skulle beslutte det hele
og udvælge det. Så det ligesom var dem, der havde magten til det hele. Og de professionelle
kom kun ind i forhold til, og nu laver vi jo sådan andre ting. Men det ville jeg til hver en tid sige
ala, jamen lav Englandsparken fed, ja endelig, men gør det sammen med de unge (Bilag 4:39).

Den boligsociale medarbejder giver udtryk for at når udviklingstiltag finder sted, sker det sjældent i ønske med de unges behov. Byudviklere og arkitekter formår ikke at realisere de unges
ønsker. De udvikler flot arkitektur, som ikke bliver brugt i praksis. Det er et udtryk for at den
boligsociale medarbejder kritiserer den brugerinddraget proces, som ofte finder sted i byudviklingsprojekter, men som ikke stemmer overens med brugerne. Den boligsociale medarbejder mener at de unges brug i højere grad skal være i fokus, så nye fysiske tiltag i byrummet
ikke står ubrugt hen. Det vidner om, at det er en udfordring at inddrage en gruppes brug. Den
boligsociale medarbejder mener at de unge helt skal styre processen selv og være involveret
hele vejen, så voksen-aktører ikke overtager processen og ender med at udforme steder, der
opfordrer til brug, der ikke stemmer overens med de unges behov i byrummet. Den boligsociale helhedsplan forsøger at mobilisere de unge, ved at invitere dem ind i sekretariatet, hvor
de på ugentlige møder er med til at have en dialog om udfordringer og behov i Urbanplanen
(Bilag 4).
Sociale forhold
Undersøgelsen af unges hverdagsliv, har vist en stærk social relation internt i de forskellige
ungegrupper. Deres socialitet er både forankret til deres steder, men også til deres relationer
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med hinanden. Der har været særligt fremtrædende at de to unge drengegrupper fra fokusgruppe 1 og 5, knytter deres socialitet til deres venner og deres særlige ikke-steder. I praksis
kan der være udfordringer forbundet med at tilgodese ungegruppernes stærke socialitet, da
den ofte fastholdes som en negativ form for socialitet. Inddragelse af de unges brug af offentlige rum kan være en udfordring for områdefornyelsen Sundby, da de har en lang række formaliteter de skal opfylde, når de forskellige puljemidler skal uddeles. Det kan være en udfordring for de unge at søge puljemidler, hvis ikke deres behov falder ind under kvarterplanens
kriterier til puljemidler, som blandt andet kan være at skabe et bedre udgangspunkt for at
mødes på tværs af forskellige borgere (Københavns Kommune 2018b). Det kan medføre at
nogle grupper, særligt grupper med ikke-vestlig baggrund, ikke får del i områdefornyelsens
puljemidler, da deres formål ikke er legitimeret i det danske samfund (Fallov 2013:9). Tiltag,
der dyrker etniske formål og er rettet til beboere med ikke-vestlig baggrund strider imod områdebaserede indsatsers formål om at alle skal inkluderes (Fallov 2013:9). Der kan det diskuteres hvorvidt de unges behov for ikke-steder i deres hverdag kan prioriteres i områdefornyelsen Sundby, da det strider mod at skabe en tryg park. Når de unge samles i store grupper
og er højlydte (Bilag 4:26: Bilag 8:3), kan det tolkes som normafvigende adfærd, hvis dem der
oplever det ikke har kendskab til den sociale omgangstone mellem de unge drenge. Under
fokusgruppe 5 oplevede vi, at pædagogen der var til stede og en af drengene, som tidligere
deltog i fokusgruppe 1 formidlede de unge drenges sociale omgangstone til os (Bilag 8:1,3).
Vi er på den måde repræsentanter for det normative blik, der anskuer den normafvigende
adfærd, som skal oversættes af de unges tillidsrepræsentant pædagogen. Det normative blik,
som vi repræsenterer indebærer at unge brug, der involvere udad reagerende adfærd strider
mod det der at betragte som den normale adfærd (Christensen & Berg 2016:54;65). Vi repræsenterer det normative blik på den måde, at vi kommer udefra som undersøgere af de unges
steder og socialitet. Det kan være svært for områdefornyelsen Sundby, at forstå denne kultur
den ungegruppering har og tilgodese den ungegruppering i områdefornyelsen, når mange
oplever ungegrupperings adfærd som værende utryg. Derfor kan den ungegrupperings brug
af gaden, være svær for områdefornyelsen at begrebsliggøre og legitimere, da de ikke har
indgående kendskab til denne grupperings hverdagsliv. Det kan være en udfordring for områdefornyelsen Sundby at inddrage de unges behov og legitimere ungegruppernes brug af gaden, fordi de unge er medvirkende til at gøre steder utrygge. Derfor opretholdes deres diskursive opfattelser af at ungegrupperingerne er Djævle fremfor Engle (Valentine 1996).
I modsætning til at ungegrupperne ofte sammenlignes med Djævle, kan nærværende undersøgelses yngre pigegruppe vurderes at være de såkaldte Engle. De opholder sig på de polerede og planlagte steder og deres adfærd blender ind med hvad der er og betragte, som den
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normale adfærd på deres steder. De yngre piger fra fokusgruppe 3, går som beskrevet i pigeklub hver søndag og pigerne vil gerne pleje deres relationer, der hvor byrummet faciliteres
(Bilag 6:5; Bilag 13:2). At de ældre ungegrupper er og betragte, som en marginaliseret utilpassede unge, kan til dels overføres til den yngre pigegruppe. De yngre piger, kan vurderes
at være marginaliserede i forhold til de ældre ungegruppers dominerende adfærd og tilstedeværelse på gaden. Selvom de yngre piger ifølge undersøgelsen har interesse i at være på
steder med planlagte aktiviteter og hyggelige steder, er de fortsat kun besøgende på de ældre
ungegruppers ikke-steder. På den måde er de yngre piger, ekskluderet. Men eftersom at undersøgelsen ligeledes at vist, at der uden de helt store dilemmaer, godt kan sameksistere
både hundeluftere og ældre ungegrupper i Englandsparken kan dette indtænkes, når områdefornyelsen skal tilgodese alle i byrummene. Derfor vurderer vi, at i arbejdet med at tilgodese
unges behov i byrummene, er det vigtigt for inddragelsens forløb og output, at de unge bliver
inddraget som en samlet gruppe. Som undersøgelsen har fremvist, ligger de unge deres identitet over i den fælles socialitet, som de har som gruppe. Derfor skal hverdagslivsbrugen italesættes i en gruppe af unge. Fokusgrupperne har været oplagte til at indfange deres fælles
erfaringer og fælles tanker på nogle af deres steder. Selvom undersøgelsen har vist klare
forskelle i hvordan forskellige ungegrupper bruger deres steder, er der fortsat en stærk “vi”følelse i deres udtalelser.
Som Gullestad ligeledes påpeger er hverdagslivet udgangspunktet for at tale om ens virkelighedsopfattelser (Gullestad 1989:26), hvilket er en måde at imødegå de unge, og forsøge at
ændre diskursen om at de unge henholdsvis fremstilles, som Engle eller Djævle i byrummene.
Denne diskursive holdning til Engle og Djævle handler ifølge os i lige så høj grad om manglende kendskab til den målgruppe, der arbejdes med. Opfattelsen af ungegrupperne i Urbanplanen, er blandt andet blevet reproduceret i Tryghed og Trivsel undersøgelsen fra 2015, som
vi tidligere har omtalt (Landsbyggefonden 2015:1). Sådan en undersøgelse er i den grad medvirkende til at fastholde ungegrupperne i diskursen om Engle og Djævle. I nærværende undersøgelse, har vi været i tæt kontakt med ungegrupperne både gennem planlagte fokusgrupper og spontane afholdte fokusgrupper. Da vi afholdte fokusgruppe 5 på deres ikke-sted på
Langstien, blev vi efter få minutter accepteret af gruppen, fordi vi havde en åben indgangsvinkel til deres hverdagsliv. Spørgsmålene tog udelukkende udgangspunkt i, hvad de foretog sig
på stederne. Vi var særlige opmærksomme på ikke at tilgå de unge med forudindtagede opfattelser af deres tilstedeværelse. Særligt blev denne situation blødt op, fordi vi forud for fokusgruppe 5 havde afholdt en tidligere fokusgruppe (Bilag 4), og deraf blev godkendt af de
drenge vi tidligere havde haft en samtale med. Derfor appellerer vores undersøgelse i den
grad til at gøre op med de fastholdte vaner ved skrivebordet og derfor forsøge at komme mere
ud i miljøet og deraf skabe tillid til ungegrupperne. Hvis diskursen om Engle og Djævle skal
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brydes, kan vi kun opfordre områdefornyelsen Sundby til at tage ud i miljøerne og være tilstede
sammen med ungegrupperne. De ansatte i områdefornyelsen Sundby skal gøre sig bekendt
med de unge, så de kan opbygge en relation til dem og derved forsøge at frarive sig opfattelserne af dem, som farlige eller som det teoretiske perspektiv anfægter, nemlig Djævlene.
Nærværende undersøgelse har vist at der nuancer i hvordan ungegrupper anses. Fokusgruppeinterviewene har givet indsigt i at, ens geografiske forankring påvirker hvornår de unge føler
sig utrygge. Når de unge kender til stedets kultur med ungegrupper på gaden mindsker det
opfattelsen af unge som Djævle. Når de unge har kendskab til ungegruppers hverdagsliv,
mindsker det utryghedsfølelsen (Bilag 6:8f).
En udfordring ved områdefornyelsen Sundbys formål om inklusion og de unge grupperingers
ønske om, at være på ikke-steder er, at de på mange måder står i kontrast til hinanden. Områdefornyelsen Sundby vil gerne inkludere alle og kalder deres kvarterplan “Sundby for alle”
(Københavns Kommune 2017), men de unge tilhører en gruppe, der ikke har lyst til at være
del af: Sundby for alle. Her kan der stilles spørgsmålstegn ved hvem alle er. Undersøgelsen
har vist, at der er flere grupperinger blandt de unge, der har et hverdagsliv sammen i Urbanplanen. Det kan argumentere for at betegnelsen og forståelsen af alle, i et inklusionsperspektiv, skal udvides, så der tages højde for, at der er forskelle i hvordan gaden ønskes brugt
blandt de unge i Urbanplanen. Et modargument hertil er at de unges brug ikke for en hver en
pris kan tilgodeses, hvis det bryder den danske lovgivning, som eksempelvis hashsalg, og
skaber utryghed i området (Bilag 4:15). Det viser at det kan være en udfordring at inddrage
denne ungegruppe, da deres brug af offentlige steder, strider imod områdefornyelsen Sundbys formål om at skabe inkluderende byrum. På den anden side kan det være en udfordring,
at de unges socialitet ikke bliver formidlet til den resterende beboergruppe. Derfor bliver reproduktionen af ungegrupper som utryghedsskabende ikke brudt (Christensen & Berg
2016:93). Derfor skal man i arbejdet med de unge være opmærksomme på at forsøge at afdække deres motiver for den adfærd frem for at opretholde ungegrupper som utryghedsskabende i det offentlige byrum.
Rytmiske forhold
Unges hverdagsbrug af offentlige steder har ligeledes vist rytmiske perspektiver. De rytmiske
perspektiveres potentiale til anvendelse i områdefornyelsen Sundby, har flere forskellige udfordringer. Vi har igennem undersøgelsen erfaret at Englandsparken indleder til multifunktionel brug i et tidsligt perspektiv. De forskellige funktioner kan anvendes forskelligt på dagen.
Derfor skal offentlige steder have flere funktioner, så flere forskellige ungegrupper kan bruge
byrummet. Englandsparken kan godt udgøre et byrum for alle. Men der skal der tages højde
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for, at alle ikke betyder at alle grupper skal være der på samme tid, men at byrummet er
udformet til forskellige rytmer over en dag og mellem årstider.
Indeværende undersøgelse har ligeledes vist at gaden kan udgøre et ikke-sted og et sted på
forskellige tider af døgnet. Drengene bruger Englandsparken om aftenen som et ikke-sted og
hundelufterne og andre besøgende bruger det som et sted i dagtimerne. Lefebvres (2004)
rytmeanalyse pointe har dermed bidraget til Jones (2000) og Matthews, Limb & Taylor
(2000;2003) teori om forståelsen af unges steder. Vi har derigennem fået en forståelse for at
gaden kan skifte udtryk over tid. Vi har i undersøgelsen erfaret, at gaden som udgør steder
og ikke-steder har et tidsligt aspekt. Denne erfaring kan områdefornyelsen Sundby anvende i
deres fremtidige arbejde med de unge. Rytmeanalysen har dermed kunne bidrage til at få en
forståelse for at de teoretiske perspektiver om unges brug af gaden (Matthews, Limb & Taylor
2000; Matthews 2003) kan anvendes sammen med et rytme perspektiv (Lefebvre 2004).
Denne forståelse kan inddrages i områdefornyelsen Sundbys opfattelse, når de skal arbejde
med de unge. Et sted er dynamisk og de kan udvikle til flere forskellige former for brug, der
kan dominere på forskellige tidspunkter af døgnet. De unges brug er dynamisk og konstant til
forhandling. Det kan have konsekvenser for inkluderingen. Det stiller krav til områdefornyelsen
Sundby om hele tiden at indsamle viden om hvordan de unges brug er, før de begynder at
inddrage dem i inddragelsesprojekter (Københavns Kommune 2017:30;42).
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KONKLUSION

7. Konklusion
Nærværende speciale har undersøgt hvordan forskellige grupper af unge bruger offentlige
byrum i deres hverdagsliv i Urbanplanen. Undersøgelsen har vist at der er forskellige interessenter, som har til opgave at mobilisere de unge som medskabere af byen. En af interessenterne er områdefornyelsen Sundby, hvis opgave er at tilgodese de unge i udviklingen af fysiske
projekter. Der kan være en række udfordringer med at inddrage de unge i områdefornyelsens
projekter på grund af de fastholdte diskurser om at de unge i henholdsvis optræder i de offentlige byrum, som Engle og Djævle. En anden interessent er den boligsociale helhedsplan
Partnerskabet, hvis opgave er at mobilisere de unge socialt. Det gør de blandt andet ved at
afholde ugentlige møder med de unge, hvor dagsordenen tager udgangspunkt i de unges
behov. Pædagogen er ligeledes en interessent i de unges hverdagsliv, da pædagogen er en
del af deres hverdag, når de kommer på klubberne. Tilsammen ønsker alle interessenterne at
de unge skal tage del i eget hverdagsliv ud fra egne oplevelser og behov.
Undersøgelsen har vist, at der findes forskellige ungegrupperinger i Urbanplanen. De unge,
der udgør empirisk grundlag i undersøgelsen er repræsentanter for to ungegrupperinger. Ungegrupperne er henholdsvis en gruppe ældre unge i alderen 16-18 år og en gruppe af yngre
piger fra 13-15 år. Størstedelen af deltagerne har ikke-vestlig baggrund og kan karakteriseres
som en gruppe, der ønsker at frarive sig fra voksne.
Alle vores fokusgruppedeltagere bruger størstedelen af deres hverdagsliv på gaden. Offentlige steder kan karakteriseres som et tredje sted, der udgør en hybrid af overgangen fra barn
til voksen. Gaden danner rammer for de unges hverdagsliv og de udfolder deres identitet på
gaden sammen med deres venner. Særligt tre steder i Urbanplanen udgør gaden for dem.
Dette er Englandsparken, Langstien og Solvang Bibliotek. Særligt den ældre gruppering bruger Englandsparken på grund af dens fysiske udtryk i form af et henlagt halvtag og parkens
gode muligheder for at udfolde de ældre drenges socialitet. Den yngre gruppering bruger Solvang Bibliotek, fordi deres socialitet passer ind i den allerede eksisterende norm. De ældre
drenge ser Solvang Bibliotek, som et fristed hvor de kan være indendørs, og hvor der er mulighed for at cirkulere ind og ud. Langstien tiltrækker begge grupperinger både på grund af
den fysiske udformning og miljø. Langstien er et flerfunktionelt sted, som bliver brugt af mange
forskellige brugergrupper i og omkring Urbanplanen. Ifølge den boligsociale medarbejder fra
Partnerskabet i Urbanplanen, er det særligt boligens størrelse og ungegruppernes forældres
økonomiske situation, som medvirker til at ungegrupperne bruger gaden, som en udvidet dagligstue. De unges brug af gaden er påvirket af ungegruppernes brug af sociale medier. Undersøgelsen har vist, at når ungegrupperne mødes på gaden er det ikke tilfældigt. De arrangerer deres møder på gaden via de sociale medier.
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Rytmeanalysen har givet indblik i hvordan Englandsparken bliver brugt over en dag samt hvordan ungegrupperne er bevidste om hvilke rytmer, der udspiller sig på steder. De rytmiske
forhold påvirker ungegruppernes hverdagslivsbrug. De indretter deres hverdagslivsbrug efter
hvilken tid på døgnet og hvilken årstid det er. Om sommeren bruger flere af ungegrupperne
deres udendørssteder, hvorimod at ungegrupperne om vinteren i højere grad bruger indendørssteder.
De unges socialitet udspringer af hvor de er vokset op og bor. Undersøgelsen har vist at ungegrupperne har forskellige geografiske afgrænsninger. Drengene bruger størstedelen af deres hverdag i og omkring Urbanplanen, og opfatter Englandsparken som en del af Urbanplanen. Det viser at de har en udvidet geografisk forståelse af Urbanplanen. Pigerne har en større
geografisk forståelse, da de også bruger steder, som ligger udenfor Sundby. Karakteristisk for
begge ungegrupper er, at de vægter socialiteten med deres venner frem for individualitet.
Gaden udgør et socialt sted for de unge. De udvikler deres identitet sammen og det, at være
en del af en gruppe er altafgørende for begge ungegrupper. De unge bruger ikke gaden alene,
men altid som en del af en socialitet med deres venner.
Undersøgelsen har fremvist, at gaden kan opdeles i henholdsvis steder og ikke-steder. Ungegrupperne fra Urbanplanen tiltrækkes af forskellige steder og det har vist en kønsmæssig
forskel. De polerede og planlagte steder, tiltrækkes i højere grad af pigerne på grund af stedernes klare formål, hvor ikke-stederne tiltrækker de unge drenge, da det udgør en platform,
hvor de unge selv kan forme ikke-stedets brug og udtryk. Stederne og ikke-stederne har også
et rytmeanalytisk perspektiv, da de unges steder både kan udgøre et sted for pigerne og et
ikke-sted for drengene. Et sted kan både udgøre et sted og et ikke-sted, men på forskellige
tidspunkter af døgnet. Undersøgelsen har vist forskelle i ungegruppernes ønske om aktivitetstilbud på deres steder og ikke-steder. De yngre piger tiltrækkes i højere grad af planlagte
aktiviteter, som de bliver inviteret til. Ligeledes vægter pigerne byrummenes fysiske byinventar
højere end drengene. Pigerne sætter pris på, at det fysiske udtryk er opdateret, indbyder til
brug og at der er mulighed for at socialisere sig. De ældre drenge derimod vil hellere være på
deres ikke-steder uden planlagte aktiviteter, hvor de ser en mulighed for at indtage stedet og
præge det.
Undersøgelsen om de de unges hverdagslivsbrug har vist, at der er udfordringer forbundet
med at tilgodese de unges behov i ændringen af Englandsparken. Undersøgelsens ældre
ungegruppes behov kollidere med områdefornyelsen Sundbys ønske om en åben og tryg
park. Gruppen der udgør de unge pigers socialitet og behov stemmer overens med område-
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fornyelsens idéer til Englandsparken. Derfor skal områdefornyelsen Sundby være opmærksomme på, at der findes flere ungegrupper med forskellige behov. De unge er samlet set en
gruppe, der skaber byrum hver dag ved at være tilstede på steder og ikke-steder.
Specialet har vist forskelle i hvordan ungegrupperne udøver social kontrol over deres steder.
Særligt de ældre drenge har vist sig at udøve en stærk kontrol i Englandsparken både på
grund af deres talstærke fremmøde og gennem deres sociale kontrol. Hvis de ældre unge
bliver konfronteret af fremmede, som spørger til deres tilstedeværelse negligerer de deres
konfrontation, fordi de har den største sociale kontrol over ikke-stedet. De unge afviger derimod, fra deres ikke-sted, hvis der kommer ældre unge fra Urbanplanen og vil anvende ikkestedet. Hvor de ældre drenge okkuperer ikke-steder er de yngre piger besøgende på drengenes ikke-steder. Pigerne kommer der kun, hvis de bliver inviteret af drengene, hvilket de sjældent gør. Pigerne bliver aldrig fuldbyrdige medlemmer af ungegruppen, som kontrollerer ikkestederme.
Hverdagslivet har i nærværende speciale vist sig at være en brugbar metode i ønsket om, at
forstå og klarlægge de unges hverdagslivsbrug på deres steder. Fokusgruppemetoden har
været anvendelig i målet om at gøre de unges hverdagssteder synlige. De har nemt ved at
fortælle om de steder de besøger hver dag, men derimod sværere ved at italesætte og reflektere over deres valg og gøren, når de er på stederne. De unges identitetsudvikling bliver lagt
i hænderne på gruppens identitet. Ligeledes har hverdagslivet den fordel at tage udgangspunkt i hele deres hverdagsliv og ikke kun knyttet til en aktivitet.
Undersøgelsen har bidraget med viden om ungegruppers fysiske, sociale og rytmiske forhold
på offentlige steder. Den viden kan i et fremtidigt arbejde med ungegruppers hverdagsliv bidrage til en forståelse om, at der flere forskellige ungegrupper med forskellige karakteristika.
Den ældre ungegruppe kan anskues som en marginaliseret gruppe, hvis adfærd bliver beskuet som normafvigende. Ligeledes kan den yngre pigegruppe anskues som marginaliseret
i forhold til drengenes dominans på ikke-stederne, hvor pigerne er besøgende. Områdefornyelsen Sundby skal arbejde med hvordan ungegrupper opfattes i byrummet og gennem indsigt
i de unges hverdagsliv forsøge at nedbryde nogle af negative forestillinger, der er om unges
tilstedeværelse på offentlige steder. Den boligsociale helhedsplan arbejder ud fra tesen om,
at de unges behov skal være grundstenen i inddragelsesprojekter. Derfor appelleres der til, at
de unge selv skal initiere fysiske projekter. Eftersom de unge gerne vil være på ikke-steder i
ly for voksnes kontrol kan der være udfordringer forbundet med tilgodese dem i områdefornyelsens formål om at projekter skal inkludere alle. Områdefornyelsen Sundby kan anvende
rytmeperspektivet, som har bidraget til forståelsen af, at et sted kan udgøre multifunktionel
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brug på forskellige tider af døgnet. Steder skal muliggøre at forskellige grupper kan være der
på forskellige tidspunkter, og ikke nødvendigvis på samme tid.
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