Förortsdrömmar
Förortsdrömmar är resultatet av forskning som bedrivits under två
decennier och är den tredje i en serie av böcker som specifikt närmar sig
tillvaron för boende i landets förorter. Den första, Reserverad demokrati:
Representation i ett mångetniskt Sverige (Boréa, 2005), rör frågor
om demokrati och delaktighet, medan den andra, Skola i samverkan:
Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan (Gleerups, 2011, med
Fredrik Hertzberg), kretsar kring skolan som lokal samverkansarena.
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Under 2018 är han bland annat aktuell med böckerna Skolan, marknaden
och framtiden (redigerad med Andreas Fejes), Gränsöverskridande socialt
arbete (redaktör), Manifest – för ett socialt arbete i tiden (redigerad med
Philip Lalander) och Adult Education and the Formation of Citizens –
A Critical Interrogation (med Andreas Fejes, Maria Olson och Fredrik
Sandberg).

Ungdomar, utanförskap
och viljan till inkludering

Situationen i landets förorter och särskilt för unga förortsbor har under
det senaste decenniet blivit allt mer prekär. Från att ha beskrivits som en
internationell förebild när det gäller välfärds- och integrationspolitik så
har Sverige allt mer omtalats som ett skräckexempel. I både omvärlden
och i Sverige har uppmärksamhet riktats mot ett skenande utanförskapsproblem, ett tillstånd där städernas periferier allt mer avskiljs från
resten av det svenska samhället.
I Förortsdrömmar presenteras aktuell forskning om villkoren för unga
förortsbor. Boken utmanar dominerande berättelser om förortens utanförskapsproblem. Med en rad olika fördjupningar påvisas hur dessa
problembilder banar väg för åtgärder som är ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar växande strukturella ojämlikheter i
skymundan. I boken efterlyses ett skifte av perspektiv: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer som skapar
ojämlikheter.
Boken vänder sig till forskare och studerande inom det samhälls- och
utbildningsvetenskapliga området, verksamma inom skola, polis, socialtjänst och andra verksamhetsområden som i sitt arbete kommer i
kontakt med ungdomar, samt politiker och en intresserad allmänhet.
Boken har en tvärvetenskaplig ansats och samlar författare med olika disciplinär bakgrund, från sociologi, socialt arbete och pedagogik
till kulturgeografi, etnicitets- och migrationsstudier. Bokens kapitel är
skrivna av Magnus Dahlstedt, tillsammans med Sofia Sania Ali, Zulmir
Bečević, David Ekholm, Barzoo Eliassi, Andreas Fejes, James Frempong, Christophe Foultier, Fredrik Hertzberg, Vanja Lozic, Kenneth
Petersson, Mekonnen Tesfahuney och Aleksandra Ålund.
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