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UNGE OG ALKOHOL 
- fest eller misbrug?
På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus  
denne gang på et højaktuelt emne: unges alkoholkultur. 

Gang på gang har den danske ungdom sat rekord i forbrug af alkohol – og begge køn er helt 
fremme i skoene.  De fleste unge betragter alkohol som en naturlig bestanddel af deres tilværelse, 
og alkohol har en afgørende indflydelse på ungdomskulturen. Den præger de unges omgangs-
former, fællesskaber, kønsrelationer og trivsel. Alkoholen sætter sig tydelige spor blandt unge i 
forskellige sociale og etniske grupperinger. 

 

Blandt voksne hersker der en vis bekymring over de unges alkoholvaner, men samtidig er der også 
en accept af, at de unge drikker. Alkohol er da også et udbredt rus- og nydelsesmiddel blandt de 
voksne selv. Faktisk så udbredt at mange unge ser brugen af alkohol som en integreret del af deres 
voksentilblivelse og deres tilegnelse af voksenvaner. Det er således umuligt at forstå og beskæft-
ige sig med danske unge i dag uden at tage højde for den rolle, som alkoholen spiller i ung-
domslivet.

På konferencen sættes om formiddagen fokus på de unges egne rationaler og bevæggrunde for at 
drikke alkohol, mens eftermiddagen drejer sig om, hvordan institutioner og voksne kan, skal og 
bør forholde sig til unges alkoholforbrug og alkoholkultur. Her sættes også fokus på de kon-
sekvenser, som alkoholen kan have for udsatte unge.

Konferencen henvender sig til folk på alle niveauer, der arbejder blandt og med unge: Behandlere, 
lærere, pædagoger, politi, militær, vejledere, organisationsfolk, foreningsaktive, erhvervsfolk, ad-
ministratorer, politikere osv., og den byder på en særlig mulighed for at netværke og blive infor-
meret tværgående, fordi vi inviterer deltagere fra alle de uddannelser, organiseringer og andre 
sammenhænge, hvor de unge færdes.



PROGRAM

09.30 – 10.00  Morgenkaffe

10.00 – 10.15  Velkomst og introduktion til konferencen ved centerleder Noemi  
 Katznelson

10.15 – 11.30  Beruselseskulturen blandt danske unge  
 Oplæg ved Lektor Jakob Demant, Center for Rusmiddelforskning

 Oplægget vil tage udgangspunkt i de sociale betydninger og omstændigheder  
 omkring alkoholbrug for unge og unge voksne, herunder betydningen af køn,  
 drikkestil og alder, for derigennem at lægge op til en diskussion af arbejdet med  
 forskellige grupper af unge. 

11.30 – 12.00  Spørgsmål fra salen samt dialog mellem Jakob Demant og Noemi Katznelson

12.00 -13.00  Frokost med quiz: Fup eller fakta om unges alkoholforbrug

13.00 – 14.30  Hvad virker og hvad virker ikke? Erfaringer med at begrænse og regulere unges  
 brug af alkohol

 Panel med indspark fra: Specialkonsulent Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen,  
 Sekretariatschef Anett Wiingaard, Gode Alkoholkultur og  
 Viceinspektør Jakob Hansen, Aurehøj Gymnasium

 Panelet styres og interviewes af Jes Stein Pedersen, DR

14.30 – 15.00  Kaffe og kage

15.00 – 15.50  Unge og rusmidler – at balancere mellem fællesskab og mistrivsel 
 Oplæg ved lektor Jens Christian Nielsen

 Oplægget vil tage udgangspunkt i ’Når det er svært at være ung i DK’, der er  
 en stor undersøgelse af unges trivsel og mistrivsel, som Center for Ungdoms  
 forskning laver i samarbejde med Egmont Fonden

15.50 – 16.00  Tak for denne gang ved Noemi Katznelson



PRÆSENTATION

Oplægsholdere: 

Kit Broholm: Specialkonsulent i Sundhedstyrelsen. En af landets førende eksperter i alkoholbe-
handling, og forfatter og medforfatter til en række rapporter om børns og unges alkoholforbrug.

Jakob Demant: Ph.d. og Adjunkt  ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, forfatter 
til en række anerkendte internationale artikler om unges brug af stoffer og alkohol i et sociologisk 
perspektiv. Jakob har været en del af de to hidtil mest omfattende undersøgelser af rusmiddel-
brug blandt danske unge. Blandt de senest udkomne er bogen  „Stoffer og natteliv“.

Jakob Hansen: Vicerektor på Aurehøj Gymnasium

Noemi Katznelson: Ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved 
CeFU. Noemi arbejder med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med uds-
koling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge. 

Jens Christian Nielsen: Ph.d. og lektor i ungdomsforskning, forskningsleder ved CeFU og leder af 
DPU’s forskningsprogram i ungdomsforskning. Han har gennem en årrække forsket i unge, ung-
dom og ungdomslivet, herunder især unges trivsel og risikoadfærd, unges fritidsliv og de-
mokratiske deltagelse og unges arbejdsliv og kompetenceudvikling. 

Anett Wiingård: Sekretariatschef i Goda, God Alkoholkultur. Anett har siden stiftelsen af GODA i 
1993 udarbejdet undervisningsmaterialer om alkohol til grund- og ungdomsuddannelser, samt 
iværksat kampagner og informationsindsatser. GODA’s formål er at skabe en alkoholkultur, hvor 
mindreårige ikke drikker, og hvor de ældre unge har et ansvarligt og moderat forbrug. 

Center for Ungdomsforsknings konference d. 18. maj 2011  



Tid:    Onsdag d. 18. maj 2011 kl. 9.30 - 16.00.

Sted:    Festsalen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
   Bygning A
   Tuborgvej 164
   2400 København NV

Pris:    Kr. 1.800,- inkl. frokost og kaffe.  
 
   For medlemsorganisationer 5 fripladser og derefter kr. 900.

Tilmelding:    Tilmelding senest 9. maj 2011 via hjemmesiden www.cefu.dk
   Framelding efter tilmeldingsfristen medfører fuld betaling.
   Der er plads til max. 300 deltagere. Ved sen tilmelding
   risikeres, at konferencen er overtegnet.

Yderligere information: Mette Stigaard mest@dpu.dk eller 88 88 90 74

   CeFU forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger.

Kontakt:    Center for Ungdomsforskning
   Aarhus Universitet 
   Campus København
   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
   Tuborgvej 164
   2400 København NV
   Tlf.: + 45 88 88 90 74
   Fax: + 45 88 88 97 07
   www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning er en forskningsenhed på Danmarks Pædagogiske  
Universitetsskole. Vi forsker i unges liv, læring, uddannelse, arbejde og integration.  
Derudover samler og formidler vi forskningsbaseret viden om unge samt statistisk  
dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår. Centret er tæt knyttet  
til en forening med medlemmer fra forskellige centrale institutioner, organisationer  
og virksomheder i Danmark. Vi modtager gerne henvendelser fra alle, der interesserer  
sig for ungdomsforskning.

PRAKTISK
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