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Hvordan forvalter københavnske unge social og etnisk heterogenitet? Hvordan skaber de som deltagere i
praksisfællesskaber orden og mening i den sproglige forskellighed og gør den til en betydningsressource i

sociale og stilistiske praksisser? 

Disse og andre spørgsmål søger Stilistisk Praksis at give svar på i kraft af resultaterne fra en etnografisk og
sproglig undersøgelse foretaget blandt unge på Nørrebro.

Bogen undersøger, hvordan identitetsprocessen ser ud for eleverne på en multietnisk skole i en tid præget af
traditionsopbrud, omskiftelige fremtidsperspektiver og øget fysisk og social mobilitet. Der fokuseres på det,
der kendetegner den komplekse og sammensatte sproglige virkelighed, eleverne befinder sig i. Forfatteren

behandler således en lang række sammenhængende sociolingvistiske temaer, fx sociolingvistik i
senmoderniteten, praksisfællesskaber, identiteter og spørgsmålet om stil og stilistiske praksisser.  
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