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Først ramte de dødelige skud ved Krudttønden. Derefter ved synagogen. Efter timers tøven udpegede det 
officielle Danmark ugerningerne som ’terrorisme’. Gerningsmanden havde et politisk sigte og fik derfor 
betegnelsen ’terrorist’. Samtidig indikerer hans korte livshistorie, at han først sent i livet blev radikaliseret. 
Indtil da havde han tilsyneladende været en ung voldelig kriminel, der nok befandt sig på kanten af samfundet, 
og ofte så stort på dets spilleregler, men uden en egentlig mission om at omstyrte samfundet og skabe en anden 
samfundsmodel.

Vi er i dag i fare for at miste grebet om en gruppe af de allermest udsatte unge. Samfundsudviklingen producerer 
nye muligheder, men også nye marginaliseringsformer. Og en voksende gruppe unge bliver ikke positivt 
integreret i vores samfundsinstitutioner, men lever i stedet et liv på kanten af samfundet, uanset om der er tale 
om unge kriminelle eller unge hjemløse, psykisk syge, misbrugere etc. Hovedparten af disse unge drømmer 
om en helt normal tilværelse, men har ikke ressourcerne til at virkeliggøre drømmen. Andre kobler sig på 
subkulturer, der præges af normer og værdier, som kan være med til at give dem et alternativt livsindhold. Det 
er undtagelsen, at unge i sådanne subkulturer radikaliseres – endsige bliver terrorister – men samlet set peger 
det på et behov for at sætte fokus på unge, som indgår i fællesskaber på kanten af samfundet, og som står uden 
for de etablerede fællesskaber. Unge, som oplever en slags ’modborgerskab’ frem for et medborgerskab. 

Når vi taler om nutidens unge, taler vi ofte om en generation, der ikke kender til begrebet ungdomsoprør. 
Mange er tilpassede og passer sit. Nok viser undersøgelser, at ungdommen er politisk engageret, men for 
voksengenerationen fremstår dette engagement ofte vagt og uhåndgribeligt. Undtagelserne findes på de politiske 
yderfløje: de højreradikale og autonome udviser et tydeligt politisk engagement. Men disse grupper opfattes 
i vid udstrækning som ballademagere uden potentiale til at rekruttere bredt i ungdommen. For jihadisterne 
ser det anderledes ud – de betragtes i visse kredse som en trussel mod den bestående samfundsmodel. Men 
selvom vi her ser konturerne af noget, der kunne være et ungdomsoprør, er det ikke lige det ungdomsoprør, vi 
havde håbet på.  

På denne konference sætter vi fokus på sammenhængen mellem udstødelse og oprør. Vi undersøger, hvilke 
former for oprør der kan konstateres blandt de unge: Hvad oprørene er rettet imod, hvad der er drivkraften 
bag dem, og hvilken rækkevidde de har. Vi undersøger også, hvad det er for nogle unge, der gør oprør: Hvor i 
samfundet de befinder sig, hvilke fællesskaber de indgår i, og hvad der har været med til at gøre dem oprørske. 
Hvor ungdomsoprøret i 1968 overvejende udsprang af middelklassen, synes de unge oprørere i dag, som fx 
gerningsmanden ved Krudttønden og synagogen, at befinde sig blandt samfundets mest marginaliserede 
grupper. Vi er derfor også interesserede i at undersøge sammenhængen mellem marginalisering og oprør – 
samt oprørets potentiale til at sprede sig til bredere grupper af unge. 

Kom og hør de spændende indlæg og deltag i diskussionen på konferencen. Det lyriske makkerpar, beatpoeten 
Claus Høxbroe og rapperen Stik Op, agerer fluen på væggen, lytter med under konferencen og opsummerer 
dagens tanker og overvejelser i henholdsvis freestyle rap og improviseret beatpoesi. 
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PROGRAM

09:30-9:45 Ankomst og morgenmad

09:45-10:00 Velkomst og introduktion til konferencen ved leder af Cefu, Noemi Katznelson, og    
 souschef ved Cefu, Niels Ulrik Sørensen

10:00-10:45 “Riots, Resistance & Resignation: Some Reflections from the UK”. Oplæg ved  
 Robert MacDonald, Professor ved Teesside University og gæsteprofessor ved Cefu

10:45-11:00 Spørgsmål og dialog faciliteret af Niels Ulrik Sørensen

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00  “Hvem er de unge på kanten af det danske samfund - Om hverdagsliv,   
 ungdomskultur og indsatser, der gør en positiv forskel”. Oplæg ved Noemi   
 Katznelson, lektor  og leder af Cefu

12:00-12:15 Spørgsmål og dialog faciliteret af Niels Ulrik Sørensen

12:15-13:15 Frokost

13:15-14:00 “Modborgerskab, modkultur og bander”. Oplæg ved sociolog Aydin Soei

14:00-14:15 Spørgsmål og dialog faciliteret af Niels Ulrik Sørensen

14:15-14:30 Pause

14:30-15:15 ”Når det selvfølgelige bliver væk: Unges marginalisering - oprør og/eller tab  
 af det selvfølgelige i hverdagen”. Oplæg ved Johannes Andersen, lektor i politologi  
 ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet

15:15-15:30 Spørgsmål og dialog faciliteret af Niels Ulrik Sørensen

15:30-15:45 Høxbroe & Stik Op opsummerer dagens tanker og overvejelser i freestyle rap og   
 improviseret beatpoesi

15.45-16.00:  Farvel og tak ved Niels Ulrik Sørensen og Noemi Katznelson



PRÆSENTATION

 OPLÆGSHOLDERE:

Aydin Soei er sociolog og forfatter til bøgerne ’Skyld’ og ’Vrede unge mænd’. Han har speciale i udsatte unge 
og risikofaktorer i forhold til kriminalitet, og har desuden en særlig stor viden om integration, kriminalitet, 
radikalisering og det gode ungdomsliv. 

Claus Høxbroe er beatpoet. Han er manden bag digtsamlingerne ‛Hylet fra gaden’, ‛Solsorten er en skrigende 
lort ved daggry’, ‛Tilpas Utilpasset’, ‛Helt igennem gennemtjekket’, ‛Alt for meget af den gode’, ‛Før flyene 
styrter’, ‛Hvor kraverne vendes’ og ‘Duerne lurer fra oven’. Høxbroe har optrådt over 1.000 gange i hele Norden, 
og når han ikke skriver eller læser op, underviser han i kreativ skrivning eller indspiller spoken word plader 
med forskellige bands. Claus Høxbroe blev tildelt Dan Turèll Prisen 2011.

Johannes Andersen er cand.mag. i samfundsfag og nordisk sprog og litteratur og lektor i politologi ved 
Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Han forsker i ungdomskultur, samfundstendenser, 
vælgeradfærd, demokrati og politik. Aktiv i en række sammenhænge, bl.a. musik, teater og foreningsliv..

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved Cefu. Han arbejder med unges 
trivsel, livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for 
unges trivsel. Niels Ulrik arrangerer desuden Cefu’s konferencer. 

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved Cefu. Hun 
har arbejdet med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, 
erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge. 

Robert MacDonald er professor fra School of Social Sciences and Law ved Teesside University og 
gæsteprofessor ved Cefu. Robert MacDonald beskæftiger sig med unge, og i særdeleshed med udsatte unge og 
deres transitioner gennem uddannelse og arbejde. Derudover sidder Robert MacDonald bl.a. i redaktionen på 
det største tidsskrift på ungdomsforskningsområdet, tidsskriftet Journal of Youth Studies.

Stik Op er rapper, tekstforfatter og cand. mag. i retorik. Han har udgivet plader med hiphopgrupperne 
Sphaeren og Ashtiani Drops og indspillet numre med kollegaer som Jokeren, Clemens og Per Vers. Rappen 
har bragt Stik Op Jakob vidt omkring, og han har blandt andet optrådt til freestyle gudstjenester i Brorsons 
Kirken, holdt rapworkshops for lærere og pædagoger og udgivet et undervisningsmateriale om rytmisk sprog



PRAKTISK

Tid   D. 19. maj kl. 9.30 – 16.00

Sted  Axelborg ,Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Pris   1995 kr. inklusiv forplejning

Tilmelding  Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 15 maj 2015

  For ikke-medlemmer: tilmelding via https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFU2015

  For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: 

  Henvendelse til  Louise Holm Abildgaard for de første 10 pladser på 

  abildgaard@learning.aau.dk. Øvrige medlemstilmeldinger til en reduceret pris af   
  1595 kr. via https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFU2015 

  For alle gælder det, at framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af   
  fuldt deltagergebyr. 

Yderligere information Louise Holm Abildgaard på abildgaard@learning.aau.dk eller Mette Stigaard   
  Stenkjær på mss@learning.aau.dk

Kontakt   Center for Ungdomsforskning       
  Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi    
  A.C. Meyers Vænge 15          
  2450 København SV          
  Tlf.: + 45 2029 4629

  www.cefu.dk

  www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning

  

Center for Ungdomsforskning er et forskningscenter ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet 
København. Vi forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. Derudover samler og formidler vi 
forskningsbaseret viden om unge samt statistisk dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår.

Cefu udgør et dynamisk og udadvendt forskningsmiljø, der samarbejder med offentlige såvel som private 
aktører. Bag Cefu står en forening, hvis medlemmer er med til at sikre, at den viden, vi udvikler, er relevant 
og kan forankres i praksis. Vi modtager gerne henvendelser fra institutioner, foreninger, organisationer, 
virksomheder m.m., der interesserer sig for ungdomsforskning, og som ønsker at blive medlem af foreningen.
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