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Forord ved bestyrelsesformand
Thomas Bach
”Jeg går ikke ind for kæft og trit, men for retning”. Det var Lise Egholms kommentar til optøjerne
blandt unge indvandrere i starten af 2008. Den karismatiske skoleleder på Rådmandsgades
Skole på Nørrebro i København efterlyser i et interview, at mødet mellem forældre, offentlige
institutioner og unge er båret værdier og rammer for hvordan de unge bliver en del af et fællesskab, som de kan være solidarisk med og ikke reagere så voldsomt imod.
Center for Ungdomsforskning har gennem hele sin levetid og også i 2007 dokumenteret, hvor
vigtigt fællesskaber er for unge i en kompleks og fragmenteret hverdag. Hvor meget der er på
spil i unges valg af uddannelse, livsstil og venskaber, og hvor meget – eller hvor lidt – retning vi
giver de unge i de mange valg, de står overfor.
I disse år er der i særlig grad fokus på unges uddannelse. Regeringens ambitiøse målsætning
om, at mindst 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 får i de kommende år stor betydning for, hvordan kommuner, uddannelsesinstitutioner og unge kommer til
at mødes.
Spørgsmålet er så, om det er den retning, skolelederen efterlyser.
Det bliver spændende at følge, hvordan det massive uddannelsesfokus får betydning for andre
dele af ungdomslivet. Hvordan de unges arbejds- og fritidsliv påvirkes, om sammenhængen
mellem uddannelsessystemet og det sociale system udvikles, og om unges trivsel og engagement i samfundet følger med uddannelsesfrekvensen opad.

Strategiske indsatsområder
Det er klart, at med en udvikling i ungdomslivet følger også behovet for, at Center for Ungdomsforskning udvikler sig. Derfor har CeFU’s bestyrelse også igangsat en proces, hvor vi kigger på
centerets primære forskningsområder:
-

Unge og uddannelse

-

Unge og arbejde

-

Unge og demokratisk deltagelse

-

Unge og marginalisering

-

Unge, sundhed og livsstil
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En af ambitionerne er fortsat at være førsteleverandør af relevant forskning på de specifikke
dele af ungdomsområdet. Men i særdeleshed er det vigtigt også at se på, hvordan de forskellige
indsatsområder spiller sammen og påvirker hinanden. Det kræver en grundlæggende tværgående tilgang til forskningen, men også en selvstændighed og handlekraft til at se på tværs.

Center for Ungdomsforskning i udvikling
En vigtig brik i den selvstændighed kom i sommeren 2007, da en langvarig strid med RUC om
økonomien i forbindelse med CeFUs flytning til DPU endelig blev afgjort i retten. Det betyder, at
de midler som vi indtil nu har måttet holde tilbage i tilfælde af en tabt retssag, kan anvendes til
at igangsætte nye initiativer.
Et af de vigtigste af den art er en længe ønsket ny og forbedret hjemmeside, som både
indholds- og designmæssigt har fået et løft. Det nye cefu.dk er blevet til efter en proces med
udgangspunkt i centerets forsknings- og formidlingsmæssige profil – en profil som også indgår
i bestyrelsens arbejde med en opdateret strategi.
Udover en økonomisk selvstændighed og en stærkere ekstern profil har bestyrelsen også
genåbnet den tilbagevendende diskussion om Foreningen Center for Ungdomsforsknings
medlemskreds. Vi har fortsat en flot medlemskreds på 27 offentlige myndigheder, private
virksomheder og frivillige interesseorganisationer, der støtter centerets aktiviteter med medlemskontingent, engageret deltagelse og ved at rekvirere forskningsprojekter. Men det er også
bestyrelsens mål at foreningens medlemskreds indeholder yderligere relevante virksomheder,
organisationer og institutioner, der kunne bidrage til og nyde godt af Center for Ungdomsforskning.
Det er således med Center for Ungdomsforskning som med ungdommen, at der skal være
retning. Det vil jeg gerne takke bestyrelsen og medlemmerne for deres indspark til. Men også
en stor tak til medarbejderne, der hele tiden formår at stille de rigtige spørgsmål og give kvalificerede svar på, hvordan ungdomslivet udvikler sig. Og endelig en tak til centerleder Birgitte
Simonsen for den gode sparring og tidligere formand Michael Andersen for at overlade en
veldrevet forening og et kompetent og udviklingsparat Center for Ungdomsforskning.
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Foreningen Center for
Ungdomsforskning
Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket var et dansk forskningscenter, hvor
der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et forskningscenter,
hvor der initieres forskning i unges levevis, livsvilkår og samspil med centrale samfundsmæssige organiseringer og institutioner.
Bag Center for Ungdomsforskning står en kreds af danske institutioner, organisationer og virksomheder. Gennem medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning repræsenterer
de vigtige interesser i forhold til de unge og er samtidig demokratisk grundlag for forskningscentret. Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets forskning,
de deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres løbende for de
nyeste resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen.

Foreningens medlemskreds
Ved indgangen til 2008 består Foreningens medlemskreds af 27 medlemmer:
•

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

•

Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

•

Dansk Industri (DI)

•

Dansk Metal

•

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

•

Dansk Folkeoplysnings Samråd

•

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)

•

Fagligt Fællesforbund (3F)

•

Forsvarets Personeltjeneste

•

Frie Kostskolers Fællesråd

•

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

•

GODA – Foreningen Gode Alkoholdninger
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•

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

•

HK/Danmark

•

Integrationsministeriet

•

Københavns Kommune, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning

•

Københavns Tekniske Skole

•

Lederforeningen af VUC

•

Rigspolitiet

•

Socialministeriet

•

Trygfonden

•

Undervisningsministeriet

•

UU Region København

•

UU Region Nordjylland

•

UU Region Midtjylland

•

UU Region Sjælland

•

UU Netværk 9

Ændringer i foreningens medlemskreds
I 2007 blev optaget 2 nye medlemmer:
•

Københavns Tekniske Skole

•

Lederforeningen af VUC

I 2007 har følgende meldt sig ud:
•

Uddannelsesnævnet for Handel og Kontor

•

Novo Nordisk

10
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Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne
og centrets medarbejdere får indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder, som favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning.
Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 9 medlemmer. Formand for
bestyrelsen Thomas Bach er repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og næstformand Allan Baumann er repræsentant for Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL). I
bestyrelsen sidder i øvrigt Henrik W. Olsen for Dansk Metal, Birgitte Nielsen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Thomas Kirkeskov for Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen
for Frie Kostskolers Fællesråd, Anett Wiingaard for GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger,
Peter Madsen for Gymnasieskolernes Lærerforening, Jørgen Harlev for Rigspolitiet samt Niels
Christian Andersen for UU-Regionerne.

Der er i 2007 afholdt 6 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling:

14.02.07 Bestyrelsesmøde afholdt hos Dansk Metal
26.03.07 Generalforsamling i Foreningen Center for Ungdomsforskning afholdt på Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole. Konstituerende bestyrelsesmøde.
29.05.07 Bestyrelsesmøde afholdt hos Rigspolitiet
14.08.07 Bestyrelsesmøde afholdt hos BUPL
06.11.07

Bestyrelsesmøde afholdt hos DGI

11.12.07

Bestyrelsesmøde afholdt hos GL

11
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Center for Ungdomsforskning
Center for Ungdomsforskning (CeFU) har siden oprettelsen i 2000 sat fokus på unges integration, overgange og deltagelse i samfundets organisationer og institutioner.
CeFU’s formål er at analysere de måder, som unge indgår i samfundsinstitutionerne på, og at
indsamle den eksisterende viden derom. CeFU har til opgave at være med til:
•

at afkode unges adfærds-, bevidstheds- og identitetsformer

•

at koordinere den eksisterende ungdomsforskning i Danmark

•

at formidle ungdomsforskning til et bredere publikum bestående af uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere, organisationer og andre interesserede

•

gennem statistisk materiale at dokumentere unges holdninger, adfærd og levevilkår

Forskningsområder
Centrets forskning omfatter fem forskningsområder, som belyses tværvidenskabeligt, primært
gennem sociologiske, kultursociologiske, pædagogiske og socialpsykologiske vinkler. De fem
områder er:
•

Unge og uddannelse

•

Unge og arbejde

•

Unge og demokratisk deltagelse

•

Unge og marginalisering

•

Unge, sundhed og livsstil

Centrets forskningsprofil og de enkelte fokusområder tages løbende op til revision. I det seneste år har centret bevidst satset på at styrke forskningen i unges sundhed og trivsel. Området
livsstil er dermed blevet udvidet til også at omfatte fokus på sundhed. Tilsvarende har centret
haft et øget fokus på forskningen i og om unge med minoritetsbaggrund.

12
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Centrets medarbejdere ultimo 2007
Faste medarbejdere
Birgitte Simonsen, professor og centerleder
Jens Christian Nielsen, Ph.d., lektor og forskningsleder
Noemi Katznelson, Ph.d., lektor og forskningsleder
Janne Juul, forskningskoordinator
Niels Ulrik Sørensen, Ph.d., lektor og projektleder. Redaktør for tidsskriftet ”Ungdomsforskning”
Bibi Hølge-Hazelton, lektor

Stipendiater og projektansatte
Anne Kofod, Kandidat-stipendiat
Henriette Lind Holmegaard, videnskabelig medarbejder
Mette Pless, Kandidat-stipendiat
Niels-Henrik M. Hansen, Ph.d.-stipendiat
Nina Bach Ludvigsen, videnskabelig medarbejder
Nina Wittendorff, Ph.d.stipendiat
Susanne Murning, videnskabelig medarbejder
Tallat Shakoor, videnskabelig medarbejder

Tilknyttede forskere
Knud Illeris, professor, Learning Lab Denmark, DPU.
Lars Ulriksen, lektor, Institut for Curriculumforskning, DPU.

13
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Afsluttede forskningsprojekter i 2007
Unges vej mod ungdomsuddannelserne
Unges vej mod ungdomsuddannelserne er den afsluttende rapport om unges overgang fra
grundskolen til henholdsvis en ungdomsuddannelse, 10. klasse, produktionsskole, arbejdsløshed eller arbejde. Dermed afsluttes en 3-årig forløbsundersøgelse for Undervisningsministeriet. Rapporten giver de unges blik på overgangen fra niende klasse, valget af det videre forløb,
vejledningen, brobygningsaktiviteterne, forældrenes rolle og fremtidige uddannelses- og jobønsker. I mindre omfang indgår også forældrenes og vejledernes perspektiv.
Projektet afsluttet primo 2007. Forskere: Noemi Katznelson og Mette Pless

Gadedrenge
Rapporten sætter fokus på mødet mellem politi og unge og afdækker også baggrunden for
møderne. Rapporten går tæt på drengenes generelle situation, forestillinger, vilkår og tilbyder
et indblik i deres verden. Rapporten indkredser ligeledes politifolkenes baggrundsopfattelser
af drengenes adfærd og situation, samt hvilke mødesituationer der er mellem drenge og politi
og til dels også andre borgere. Projektet afsluttet medio 2007.
Forskere: Rie Wellendorf, Metin Cakmak og Noemi Katznelson

Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med spiseforstyrrelser: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og BingeEating Disorder
Center for Ungdomsforskning samarbejder med AIDA – Behandlingscenter for mennesker med
spiseforstyrrelser og Center for Skov, Landskab og Planlægning, Den Kongelige Veterinær
& Landbohøjskole, om at undersøge, hvorvidt naturen og friluftslivet kan hjælpe unge med
spiseforstyrrelser til at få det bedre. Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere
tre typer af friluftsprogrammer for unge med spiseforstyrrelser, med henblik på at styrke
deltagerne fysisk, psykisk, socialt og kulturelt. Projektet afsluttet medio 2007.
Forskere: Tine Filges og Birgitte Simonsen.

14
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Unge og stoffer på arbejdspladserne - en undersøgelse
af unges brug af narkotika i arbejdslivet
Samarbejde mellem 3F og Center for Ungdomsforskning om en undersøgelse af stofbrug
blandt unge i arbejdslivet. 3F har en formodning om, at det særligt blandt unge mænd er udbredt med brug af narkotiske stoffer på arbejdspladsen, som følge af det moderne arbejdslivs
høje krav til præstation, tempo og fysisk formåen. Dertil kommer, at der indenfor nogle arbejdspladser kan være en kultur, der nogle steder understøtter denne (præstationsfremmende
og/eller rekreative) brug af stimulerende midler. Center for Ungdomsforsknings undersøgelse
stiller, ud fra de unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet, skarpt på årsager og sammenhænge til hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere belyser
undersøgelsen holdninger til brug af stoffer på arbejdspladsen, og hvad unge mener, der kan
gøres ved det. Projektet afsluttet medio 2007.
Forskere: Jens Christian Nielsen og forskningsmedarbejder Pia Olsen (ekstern konsulent).

Kulturanalyse af de merkantile uddannelser
Fagbevægelsen er en af de institutioner, der gennem de senere år har oplevet, at unge er
eksponenter for nogle nye værdier og holdninger: Dels tager unge i mindre grad medlemskab
af en fagforening for en selvfølge, dels forholder de sig kritisk til den faglige varetagelse af
deres interesser på arbejdsmarkedet. Forskningsprojektet sætter fokus på de unge, der læser
henholdsvis HG1, HG2, Handelsgymnasiet (HHX) samt nogle udvalgte grafiske grunduddannelser. Med dem som afsæt, belyser undersøgelsen de unges interesser, holdninger og værdier.
Undersøgelsen skal på et overordnet plan anvendes som et værktøj i forbindelse med dialogen
om og udmøntningen af HK’s ungdomspolitik. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem HK
og Center for Ungdomsforskning. Projektet afsluttes medio 2007.
Forskere: Anne Kofod og Henriette Tolstrup Holmegaard.

Reducing early school leaving by an integrated approach
Center for Ungdomsforskning er dansk partner i et 2-årigt tværeuropæisk projekt i EU-regi,
Leonardo da Vinci programmet. Det forskningsmæssige sigte er at blive klogere på de svage og
marginaliserede grupper især indenfor det erhvervs-rettede uddannelsessystem, med henblik
på at forebygge frafald. Projektet retter særligt fokus på unge med psyko-sociale problemer,
unge der ønsker lærepladser indenfor områder hvor det ikke er muligt, unge der har problemer
med færdigheder i fysik, matematik og engelsk og unge med en anden etnisk baggrund end
dansk. Projektet afsluttet ultimo 2007.
Forsker: Birgitte Simonsen.
15
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De måske egnede - udsatte unge på erhvervsuddannelserne
Forskningsprojektet handler om fastholdelse af udsatte unge på erhvervsuddannelserne.
Undersøgelsen zoomer ind på konkrete erfaringer med og vurderinger af forskellige
fastholdelses¬tiltag. Fokus i analysen er på de udfordringer, som de udsatte unge, lærerne og
ledelsen står over for, hvis flere af de unge skal gennemføre en uddannelse. Projektet afsluttet
ultimo 2007.
Forsker: Noemi Katznelson og Pia Olsen (ekstern videnskabelig medarbejder)

Etniske minoritetsunges tryghed og utryghed
Forskningsprojektet bidrager til at afdække etniske minoritetsunges drømme om og forståelse
af det normale og trygge liv i senmoderniteten, som grundlag for tilrettelæggelse af en evt.
fremtidig indsats. Fokus bliver rettet mod den voksende gruppe ”almindelige” unge med anden
etnisk baggrund end dansk, der alligevel oplever nogle problemer. Der er tale om en sammensat
gruppe af unge, som har mange forskellige baggrunde – kulturelt, religiøst, socialt og fordelt på
etnisk gruppe – og som derfor ikke uden videre lader sig rubricere. Dette vil ske ud fra en antagelse om, at enhver succesfuld deltagelse i det danske samfund nødvendigvis må være baseret
på en basal tryghed i de unges hverdag. Hvis denne ikke er til stede mangler grundlaget for en
god integration. Brugen af begreberne tryghed/ikke-tryghed har også den fordel, at det åbner
blikket på denne gruppe af unge, og ikke begrænser det til et spørgsmål om, hvor ”dansk” man er
eller ikke er. Projektet afsluttet ultimo 2007
Forskere: Tallat Shakoor, Rie Wellendorf Riis og Birgitte Simonsen.

Studier i voldelig religiøs radikalisme: Trosforestillinger,
narrativer og ideologier blandt radikaliserede unge
Center for Ungdomsforskning deltager i et større forskningssamarbejde imellem forskere i
England, Frankrig, Tyskland og Danmark. Forskningsprojektet er opslået og finansieret af EU
Kommissionen, som i kølvandet på en forstærket indsats overfor terrorisme ønsker en nuanceret identificering og adressering af faktorer og årsager til voldelig religiøs radikalisme. Fokus
for projektet er at udforske trosforestillinger, narrativer og ideologier som kan føre til voldelig
religiøs radikalisering blandt unge i Europa. Projektet afsluttet ultimo 2007.
Forskere: Tallat Shakoor (CeFU), Ahmed Asad (Center for Konfliktløsning) samt øvrige forskere
fra England, Frankrig og Tyskland.

16
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Igangværende forskning i 2007
Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i Center for Ungdomsforsknings arbejde.

Unge og uddannelse

HTX, Intelligensreserven og tek-nat-uddannelserne
Projektet undersøger HTX-elevers interesser, forestillinger og forventninger til uddannelsen.
Forskningsprojektet vil gå i dybden med elevernes begrundelser og motivationer for valg af
HTX, deres forventninger til uddannelsen og dens læringsmæssige indhold samt elevernes
forestillinger omkring, hvad de skal efter uddannelsen. Disse interesser, forestillinger og forventninger analyseres i relation til den konkrete praksis eleverne oplever på HTX.
Projektet vil akkumulere viden omkring, hvilke indhold og arbejdsformer eleverne møder på
HTX, i relation til hvordan disse udvikler, inkluderer og ekskluderer elevernes interesser for
de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derudover vil projektet fokusere på, hvorfor
HTX er bedre til at rekruttere elever fra uddannelsesfremmede miljøer, og hvorfor der er et
større frafald på HTX end på det almene gymnasium. Endelig vil et forskningsområde være den
lave andel af piger på HTX. Spørgsmålene vil blive undersøgt gennem tre empiriske nedslag:
En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, en analyse af bekendtgørelser, læreplaner og
informationsmateriale samt interview med ledere, lærere og elever. Projektet afsluttes medio
2008.
Forskere: Henriette Tolstrup Holmegaard og Lars Ulriksen.

Hvordan kan vi forholde os til den sociale arvs negative
betydning i de gymnasiale uddannelser?
Unge, som kommer fra en gymnasiefremmed baggrund, har i nogle tilfælde vanskeligere end
deres kammerater ved at finde sig til rette i de gymnasiale uddannelser. Projektet skal samle
og producere forskningsbaseret viden om hvilke forhold, som bidrager til disse vanskeligheder.
Formålet er at formulere et handlingskatalog, som skoler og lærere kan bruge for at forsøge at
afhjælpe nogle af vanskelighederne. Undersøgelsen omfatter alle fire gymnasiale uddannelser:
stx, hhx, htx, hf. Projektet afsluttes medio 2008.
Forskere: Lars Ulriksen, Birgitte Simonsen og Susanne Murning (CeFU), Aase Bitsch Ebbensgaard (Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion, Syddansk Universitet).
17
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Udsatte unges transition fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre
Kandidatstipendiat-projekt. I projektet følges en gruppe uddannelsesmæssigt udsatte unge,
i den sårbare overgang fra grundskole og videre i deres uddannelses- og arbejdsforløb. En af
projektets hovedinteresser er at belyse de unges oplevelser - og erfaringer – med uddannelse,
og ikke mindst hvordan de unges fremtidsdrømme og uddannelsesstrategier udvikler sig
undervejs i forløbet. Centralt i projektet, står mødet med ungdomsuddannelserne, og spørgsmålet om, hvordan ungdomsuddannelserne er med- og modspiller i de unges forsøg på at finde
fodfæste i uddannelsessystemet. Samtidig afdækkes de uddannelsespolitiske bevægelser og
initiativer relateret til den markante politiske målsætning, om at sikre ’uddannelse til alle unge’.
I projektet analyseres hvilke forståelser af uddannelse, uddannelsesvalg og unge, der præger
uddannelsespolitikken, og det belyses hvordan disse relaterer sig til de unges egne forståelser
og strategier i relation til uddannelse (og arbejde). Afsluttes januar 2009.
Forsker: Mette Pless

Følgeforskning i forbindelse med projekt gennemført af
EUC Nord, Produktionsskoler i Vendsyssel, UU centre i
Vendsyssel
Titlen på projektet som vi skal følge er: Erhvervsskole efter behov. Der planlægges en række
udviklingsinitiativer hvor målene er at skabe rammer og betingelser for en positiv overgang
fra produktionsskolen til erhvervsskole-systemet. Der vil bl.a. blive arbejdet med forholdene:
Uddannelsesparathed – hvilke kompetencer kræver det hos eleverne? Hvordan vidensdeler
produktionsskolesystem og erhvervsuddannelsessystem? Hvilke kompetencer er det ønskeligt
at lærerne udvikler eller videreudvikler? CeFU’s rolle bliver dokumentation, analyse og afholdelse af workshops. Projektet afsluttes primo 2010.
Forskere: Susanne Murning og Birgitte Simonsen

Unge og marginalisering

Identitet, emotioner, læring og hørehæmmede.
3-årigt ph.d.-projekt. Projektet analyserer konsekvenserne af hørehandicappedes handicap
– med fokus på emotioners rolle i opretholdelsen af sociale relationer og unge hørehæmmedes
livskvalitet. Projektets hovedinteresse er, hvorledes hørehæmmede refleksivt arbejder med
følgerne af deres handicap - og dermed fokuserer det på de hørehæmmedes oplevelser og strategier for at leve med deres hørehandicap. Derved fjernes blikket også fra den ”traditionelle”
fokusering på de negative aspekter/følger ved et handicap og flyttes over på de ressourcer,
som unge hørehæmmede også råder over. Projektet vil med andre ord forsøge at opstille et
perspektiv, hvor de sociale mekanismer og konstruktioner, der er på spil, og som volder de unge
18
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hørehæmmede problemer, kan analyseres og diskuteres. Projektet vil oparbejde et empirisk
materiale om unge hørehæmmede. De er som gruppe ikke særligt velbelyst, hverken i dansk eller international handicapforskning, og der mangler på et helt basalt plan viden om deres vilkår
og trivsel, hvilket projektet vil forsøge at afhjælpe. Projektet afsluttes april 2008.
Forsker: Niels Henrik-Hansen.

Unge, sundhed og livsstil

Youth & Gambling. Kortlægning og analyse samt forebyggelse af nye (hypermoderne) former for pengespil
- herunder gennemgang af læringsmulighederne ved
differentierede oplysningsformer.
3-årigt forskningsrådsprojekt om betydningen af nye former for (hypermoderne) pengespil
blandt unge. Projektet vil have særligt fokus på de nye muligheder internettet giver for pengespil, som f.eks. poker. Forskningsprojektet vil via en spørgeskemaundersøgelse afdække, hvor
udbredt pengespil er blandt unge. Ved også at følge en større gruppe af unge, der spiller pengespil, undersøges det, hvordan betydningen af pengespil udvikler sig hos unge over tid. Projektet
er påbegyndt september 2006 og forventes afsluttet august 2009.
Forskere Jens Christian Nielsen (projektleder), Nina Wittendorff (stipendiat på projektet), Niels
Ulrik Sørensen og Birgitte Simonsen

Unge og spil – fascination og identitet.
3-årigt ph.d. projekt. Projektet omhandler unges brug af spil som del af den moderne ungdomskultur. Spil defineres bredt, således at både traditionelle pengespil og computerspil inddrages,
og forskellige medier trækkes ind. Projektet har fokus på at undersøge, hvordan unge konstruerer og iscenesætter identitet i og omkring spil, samt hvordan spil er en platform for de
unges sociale fællesskaber. Projektet bygger på et empirisk materiale bestående af en række
kvalitative interviews med unge i alderen 15—25 år, samt undersøgelser foretaget på en række
uddannelsesinstitutioner, hvor der indgår spørgeskemaer, holdningsøvelser og case studies
med de unge. Projektet indgår i ovennævnte projekt Youth & Gambling. Projektet afsluttes
ultimo juli 2009.
Forsker: Nina Wittendorff
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Non-formelle læreprocesser i unges fritidsliv mellem
frirum og kompetenceudvikling.
Kandidatstipendiat-projekt. Projektet skal belyse unges fritidsliv og non-formelle læreprocesser, dvs. bredt defineret som den tid, der ikke omfatter formel uddannelse eller faglært arbejde.
Det ønskes belyst, hvordan fritidslivet udgør et rum for kompetenceudvikling og kvalificering.
Afsluttes medio 2008
Forsker: Anne Kofod

Unges fritid og trivsel på Frederiksberg
Undersøgelse af Frederiksberg Kommunes 6.-10. kl. elevers hverdag, fritid og trivsel. Projektet
er baseret på en surveyundersøgelse blandt 1.300 skoleelever i Frederiksberg Kommune suppleret med tematiske fokusgruppeinterview. Projektet afsluttes ultimo marts 2008.
Forskere: Nina Bach Ludvigsen, Jens Christian Nielsen og Niels-Henrik M. Hansen

Når det er svært at være ung i DK - en undersøgelse af
årsager til unges trivsel og mistrivsel
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad der forårsager mistrivsel blandt
15-24-årige unge, hvilke former denne mistrivsel tager, samt hvad den betyder for de unge på
sigt. Projektet skal endvidere udvikle konkrete ideer til, hvordan der kan tages hånd om de
unge, der mistrives, og hvad der kan modvirke og forebygge mistrivsel blandt unge. Projektet vil
basere sig på en surveyundersøgelse, der skal afdække udbredelse af og sammenhænge mellem forskellige former for mistrivsel. Surveyundersøgelsen vil blive udbygget med kvalitative
interview og samtaler med udvalgte unge, der i undersøgelsen tilkendegiver at mistrives eller
potentielt kunne være i risiko for at mistrives. Projektet er støttet af en bevilling fra Egmont
Fonden. Forskningsprojektet vil blive afsluttet ultimo 2009.
Forskere: Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson og Nina Bach Ludvigsen
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Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning i 2007
Tidsskriftet Ungdomsforskning
Udkom første gang i 2000, og på det tidspunkt alene som et elektronisk tidsskrift på hjemmesiden www.cefu.dk. Fra 2002 er tidsskriftet ligeledes udkommet i en trykt udgave med fire
temanumre pr. år. Niels Ulrik Sørensen, ph.d., adjunkt er redaktør af tidsskriftet.
I 2007 udkom tidsskriftet med følgende temanumre:
Nr. 1

Unges rum			

Nr. 2

Unges ord

Nr. 3

Unge, ulighed og uddannelse		

Nr. 4

Ungdomsfilm

Rapporter
Cakmak, Metin og Rie Wellendorf: Gadedrenge – yngre etniske drenge i gadebilledet og deres
møde med politi og borgere. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet.
Hølge-Hazelton B. og Tulinius C.: Evaluering af projektet: Når børn har brug for en særlig indsats.
Træning af praktiserende læger gennem supervision. Forskningsenheden for Almen Praksis i
København/Sundhedsministeriet.
Hølge-Hazelton B.: Nye tider- nye læger. Profession, køn og generation i almen praksis. Forskningsenheden for Almen praksis. Nov.
Illeris, Knud, Jens Christian Nielsen og Dorthe Skov Jeppesen: Hard Fun - personlig kompetenceudvikling – Evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen. København:
Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet 2007.
Katznelson, Noemi: De måske egnede i erhvervsuddannelserne – om frafald og fastholdelse på
EUC Syd. Erhvervsskolernes forlag, Odense.
Katznelson, Noemi og Pless, Mette: Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Tredje rapport om
unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. CeFU,
Danmarks Pædagogiske Universitet.
Nielsen, Jens Christian og Pia Olsen: Unge og stoffer på arbejdspladsen – En undersøgelse for
3F af unges narkotikabrug i arbejdslivet. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark,
DPU.
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Shakoor, Tallat & Wellendorf Riis, Rie: Tryghed blandt unge nydanskere. Trygfonden & Center for
Ungdomsforskning, København.

Artikler
Holmegaard, Henriette: Rigtige piger interesserer sig ikke for teknik og naturvidenskab – eller
gør de? Tidsskriftet Ungdomsforskning nr. 3, 2007
Hølge-Hazelton, Bibi: Subjektive perspektiver på kræft i det unge voksenliv. Klinisk Sygepleje
(04: 5-11) 2007
Katznelson, Noemi og Pless, Mette: ”Parents, choice of education and guidance – on parents’
direct and indirect influence on youths’ choices” (2007). Bidrag til antologi, red. Plant, R. P., Ways:
Guidance in the Nordic Countries. DPUs forlag: Danmarks Pædagogiske Universitet.
Katznelson, Noemi og Pless, Mette:”Realistiske drømme om fremtiden”. I: Ungdomsforskning.
2007, vol. 6, nr. 3, september, Center for Ungdomsforskning
Murning, Susanne; Ulriksen, Lars; Ebbensgaard, Aase B.; Simonsen, Birgitte: Fra gymnasiefremmed til student. Indstik til Gymnasieskolen nr.19 2007
Nielsen, Jens Christian: ”Unge frivillige – begejstres og udvikles, ikke bindes”. I: AGORA 2007
- Tavs viden. København: Learning Lab Denmark DPU.
Nielsen, Jens Christian; Wittendorff, Nina og Niels Ulrik Sørensen: Unge og pengespil. I: Social
Politik. Nr. 5, 2007. København: Socialpolitisk Forlag.
Pless, Mette: Unges veje mod ungdomsuddannelserne, I Vejlederen nr.4 2007, Dansk Vejlederforening.
Pless, Mette & Noemi Katznelson: Uddannelse til alle unge? I Månedsmagasinet SKOLEN, nr. 10,
Forlaget Notorius A/S
Sørensen, Niels Ulrik: “Where the ordinary ends and the extreme begins – Aesthetics and
masculinties among young men”. In H.S. Jensen, M. Juelskjær, T. Moser. T. Schilhab (red.) Learning
Bodies. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag (In print). 31 s.
Sørensen, Niels Ulrik: Detours for Heterosexuality - Young Boys viewing Male Bodies in Pornography. In S.-A. Månsson, L. Löfgren-Mårtensson, S. Knudsen (red.) Generation P? –Youth and
Pornography. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 16 s.
Sørensen, Niels Ulrik: Bare billeder? – Konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter i unge
drenges brug af pornografi og mainstreamet pornografi. In: A.D. Sørensen, S.V. Knudsen (red.)
Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier). TemaNord:545. København: Nordisk
Ministerråd. 100 s.
Sørensen, Niels Ulrik: En legeplads, cyberspace og andre rum. I Ungdomsforskning vol. 6, nr. 1,
København: Center for Ungdomsforskning

22

aarsberetning_2007.indd 22

12-03-2008 15:14:50

Sørensen, Niels Ulrik: Stuearrest. I: Ungdomsforskning vol. 6, nr. 1, København: Center for Ungdomsforskning
Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase B.; Simonsen, Birgitte: Fra gymnasiefremmed til student. Kronik i Gymnasieskolen nr.16 (20.9.2007)
Ulriksen, Lars og Holmegaard, Henriette T.: Rigtige piger går ikke på htx, men piger er glade for
at gå der. MONA nr.2.
Wittendorff, Nina Monefeldt: Et rum af oplevelser. I Ungdomsforskning nr. 1, årg. 6, 2007, Center
for Ungdomsforskning.
Wittendorff, Nina Monefeldt, Jens Christian Nielsen & Niels Ulrik Sørensen: Unge og pengespil.
Social Politik nr. 5, 2007, Socialpolitisk Forening, København.
Wittendorff, Nina Monefeldt: Anmeldelse til NordNytt, Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik af Unge, fester og alkohol. Af Peter Gundelach og Margaretha Järvinen (red.). København,
Akademisk Forlag. 2006 (in print)
Wittendorff, Nina Monefeldt: Anmeldelse til NordNytt, Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik af Normalitet. Af Thomas Hylland Eriksen og Jan-Kåre Breivik (red.). Universitetsforlaget,
Oslo 2006 (in print)

Papers
Hølge-Hazelton B.: Subjective perspectives on cancer in the young adulthood. Coventry University
Hølge-Hazelton B.: Critical perspectives on presentations of youth. Coventry University
Hølge-Hazelton B.: Paper til workshoppen: Fremtidens praktiserende læge. Lægedage/Bella
Centeret 15/11
Kofod, Anne: The Myth of the Messed-up Generation. Work with Young people – International
Conference. 14.-15./6 2007, Leicester, UK (ikke publiceret)
Pless, Mette: Bourdieus felt- og habitusbegreber som analyseredskaber studie af unges uddannelsesvalg. Paper til phd. Kursus ’Moderne Sociologisk Teori’, 20-21. november, CBS Copenhagen

Tidsskriftet Ungdomsforskning
Hvert nummer har et oplag på 1200 eksemplarer og har ca. 800 abonnenter.

23

aarsberetning_2007.indd 23

12-03-2008 15:14:51

Tillidshverv, netværk- og
konferencedeltagelse
Hverv og deltagelse i europæiske netværk
Kofod, Anne: European Network of youth Knowledge (EuNYK). Europa Kommissionen er vært
for dette netværk, som har til opgave at koordinere viden om unge, der kan formidles til og
omsættes i Europa Kommissions politiske arbejde. Bruxelles 12. marts 2007
Shakoor, Tallat: Deltagelse i EU’s Studies on violent radicalization. Change Institute, England,
Tyskland, Frankrig og Danmark Jan. -Juli 2007.
Simonsen, Birgitte har gennemført en foredragsrejse på universiteter i Japan, Korea og Kina fra
1.11 – 1.12 2007
Sørensen, Niels Ulrik: National redaktør på NORMA – Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier, Universitetsforlaget i Oslo. 2 udgivelser årligt. Løbende redaktionsarbejde og to møder
årligt i Linköping og Oslo.
Wittendorff, Nina Monefeldt: Deltager i Youth & Generation Network, European Sociological
Association.
Wittendorff, Nina Monefeldt: Deltager I netværket Forum för Skolan som kulturmiljö och
arbetsplats, Uppsala Universitet.
Wittendorff, Nina Monefeldt: Spel på Internet & Preventionsarbete med inriktning mot ungdomar med spelproblem. SNSUS: Nordisk Stiftelse för att motverka spelberoende. København,
21.-22. maj 2007. Paper: Youth & Gambling – gambling in mainstream youth culture.
Wittendorff, Nina Monefeldt: Conflict, Citizenship and Civil Society. European Sociological Association 8th Conference, Glasgow, 3. – 6. September 2007.
Paper: Poker – to be in synch in the game.

Hverv og deltagelse i danske netværk
Bibi Hølge-Hazelton er medlem af styregruppen for Netværk for Humanistisk Kræftforskning
2007-, støttet af Kræftens Bekæmpelse
Bibi Hølge-Hazelton er medlem af tværfaglig cancerforskergruppe fra Århus, Odense, København og Vejle, støttet af Novo Nordisk Fond
Bibi Hølge-Hazelton er medlem af supervisionsgruppe for forskere med tilknytning til sundhedsvidenskab, Panum Instituttet/KU/DPU 200424
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Bibi Hølge-Hazelton er medlem af netværket Køn, Konstruktivisme, Diskurs (KKD) med medlemmer fra RUC og DPU
Birgitte Simonsen, Jens Christian Nielsen, Noemi Katznelson, Susanne Murning og Henriette
Tolstrup Holmegaard. Medlemmer af Erhvervspædagogisk forskernetværk. Formålet med
netværket er at opsamle viden om forskning i erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelsernes pædagogik. De deltagende institutioner er Center for Ungdomsforskning, DPU / Inst. for
Curricumforskning, DPU / Århus Universitet / Ålborg Universitet / RUC / DEL. Netværket er
finansieret af en bevilling fra Undervisningsministeriet.
Birgitte Simonsen, Jens Christian Nielsen, Noemi Katznelson, Susanne Murning og Henriette
Tolstrup Holmegaard. Medlemmer af Erhvervspædagogisk Praktikernetværk. Formålet med
netværket er at skabe samarbejde mellem forsknings¬institutioner og praktikere indenfor
det erhvervspædagogiske felt. Netværket er støttet økonomisk af Undervisningsministeriet.
Deltagere i netværket er FS - Foreningen af Skoleledere // Erhvervsuddannelsescentre fra hele
landet // Center for Ungdomsforskning, DPU // Institut for Curricumforskning, DPU // AU //
Ålborg Universitet // RUC.
Jens Christian Nielsen. Medlem af Anti Doping Danmarks Oplysnings- og Uddannelsesudvalg.
Jens Christian Nielsen. Medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes bevillingsnævn for uddannelsespuljen for frivillige.
Jens Christian Nielsen. Medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes følgegruppe for Projekt
Medborgerskab - Unge som aktive frivillige.
Jens Christian Nielsen. Deltager i følgegruppen for InterReg II-netværksprojekt - utbildningsanordnare inom fritidssektorn, der har til formål at udvikle fælles uddannelsesinitiativ over
Øresund inden for fritidssektoren. Deltagere er: Frederiksberg kommune, Lunds kommune,
Lunds Universitet, CVU-STORK , Fröbelseminariet, Viskadalens folkhögskola og Center for
Ungdomsforskning, DPU.
Jens Christian Nielsen. Medlem af det faglige ekspertpanel Evaluering af Forsøg med Fritidspas, der gennemføres af Oxford Research.
Niels Ulrik Sørensen er medlem af Medierådet for børn og unge under Kulturministeren. 4-5
møder årligt.
Niels Ulrik Sørensen er medlem af bestyrelsen i Netværk for forskning om mænd og maskuliniteter ved Roskilde Universitetscenter. 4-5 møder årligt.
Niels Ulrik Sørensen er medlem af KRAKA-prisbestyrelsen, der uddeler prisen til årets værk
indenfor kønsforskningen på vegne af Foreningen for Kønsforskning i Danmark. 1-2 måder årligt
samt uddeling på Årskonferencen i Foreningen for Kønsforskning.
Niels Ulrik Sørensen er redaktør af Ungdomsforskning, Center for Ungdomsforskning. 4 udgivelser årligt. Løbende redaktørarbejde.
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Noemi Katznelson har deltaget som medlem af arbejdsgruppe i Undervisningsministeriet om
unge med særlig behov for vejledning ifm. en lovgivningsændring på vejledningsområdet.
Noemi Katznelson har deltaget i ekspertgruppe under Socialministeriet om udarbejdelse af
strategi til håndtering af unges sociale problemer.
Noemi Katznelson er personligt udpeget medlem af det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeriet.
Noemi Katznelson deltager i styregruppe i Højskolernes Hus if. udviklingsprojekt om samarbejde mellem højskoler og det formelle uddannelsessystem.
Noemi Katznelson deltager i en følgegruppe i Socialministeriet om særligt udsatte unges boligsituation sammen med AKF og Kuben.
Noemi Katznelson har deltaget i undervisningsministeriel arbejdsgruppe om ’bedre overgangen
til de videregående uddannelser’. Blev indstillet til arbejdsgruppen af Universiteternes Rektorkollegium.
Tallat Shakoor er medredaktør af Tidsskrift for Islamforskning.

Internationalt samarbejde og deltagelse i udenlandske
konferencer
Hølge-Hazelton B.: Conference on Methodological challenges in anthropological and qualitative
health Aarhus Universitet 3/11
Hølge-Hazelton B.: Third International Congress of Qualitative Inquiry. University of Illonois at
Urbana-Champaign. 2-5 maj.
Katznelson, Noemi: IAEVG – International Association for Educational and Vocational Guidance
– ‘Guidance and Diversity Research and Application’, Padova 4.-6. september 2007.
Kofod, Anne: Work with Young people – International Conference. 14.-15./6 2007, Leicester, UK
Nielsen, Jens Christian: Oplæg om ”Hva er status på forskning om unges fritid i Danmark” på
Barne- og Likestillingsdepartementets forskerkonferanse 2007: Forskning omkring barns og
unges fritid i Norge. Leangkollen 1.-2. oktober 2007.
Nielsen, Jens Christian: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskaps konference: Är ungdomar viktiga i samhälle? Om ungdomars sociale situation och hälse. Stockholm 25. maj 2007.
Sørensen, Niels Ulrik: ”Menn, likeverd og velferd – Nordisk konferanse om menn, mannsroller og
kjønnslikestilling”. Arrangeret af Nordisk Ministerråd og Barne- og likestillingsdepartementet i
Norge. SAS Radisson Hotell Scandinavia, Oslo, den 6. februar 2007.
Sørensen, Niels Ulrik: ”Gaming on the Internet & Prevention of youth gambling problems”.
Arrangeret af Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende. DGI-Byen,
København, 21.-22. maj 2007.
26
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Dokumentation og formidling
CeFU’s hjemmeside (www.cefu.dk)
En projektgruppe har i 2007 arbejdet med etableringen af en ny hjemmeside til CeFU. Den nye
hjemmeside bliver offentliggjort primo 2008.

Offentlighedsarbejde og public service
Centret modtager dagligt henvendelser fra unge selv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser,
foreninger og medier med forespørgsler om unges værdier og adfærd, formidling af ungdomsforskningen og foredragsvirksomhed. Centret prioriterer henvendelserne højt som en del af
den public service-forpligtelse, der er en del af Centrets formål. Centrets medarbejdere deltager jævnligt i interviews i de trykte og elektroniske medier og udbreder kendskabet til Centret
og dets forskning.
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Konferencer
Centret afholder hvert år en række konferencer. Konferencerne har forskellige målgrupper
– medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning, forskere samt praktikere og
andre med interesse for ungdomsforskning.

Medlemskonferencer
26.03.07: ”Et kalejdoskopisk indblik i udvalgte dele af centrets aktuelle forskning”. 80 deltog i
konferencen.
05.12.07: ”Har unge spindoktorer? Stil og trends i ungdomskulturerne”. 120 deltog i konferencen.

Åbne konferencer:
15.05.07: ”Hvad bliver der af drengene? Er drengene de nye tabere i uddannelsessamfundet…?”.
320 deltog i konferencen.
09.10.07: ”Hvordan kan vi afbøde den negative sociale arv i de gymnasiale uddannelser?” Afslutningskonference for forskningsprojekt, CeFU og GL. 160 deltog i konferencen.

CeFU siger - registrant over CeFu i
pressen 2007
Registreringerne over CeFU i pressen findes på følgende adresse: http://www.cefu.dk.
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Konferenceoplæg, foredrag og
konsulentvirksomhed
Dato
Bagsværd
8. januar

Forsker
Susanne Murning

Arrangement
”Unges forestillinger om uddannelse og
arbejde”. Oplæg for vejledere på Novo
Nordisk.

Horsens
9. januar

Mette Pless

”Unge på vej mod ungdomsuddannelserne”
Opstartskonference: Alle unge i gang, Ny
Horsens Kommune

Odense
12. januar

Anne Kofod

”Hvad er det de unge vil have?
- (klub)unges hverdagsliv i det 21. århundrede”
Symposium: Landsorganisationen for
ungdomsskoleledere

Rudersdal
20. januar
København
25. januar

Jens Christian
Nielsen
Niels Ulrik Sørensen

Gentofte,
januar

Tallat Shakoor

Ung i DK – trivsel, fællesskab og fremtid.
Oplæg for Ung i Rudersdal.
”Bare billeder? Køn, krop og seksualitet i
unge drenges brug af pornografi”, Oplæg til
Hertoft-eftermiddag, Dansk Forening for
Klinisk Sexologi på Rigshospitalet
Tryghed blandt unge nydanskere. Gentofte
Seminarium.

Odense
15. februar

Niels Ulrik Sørensen

”Nye ludomaniformer og ungdomskultur”,
sparring med medarbejdere ved Center for
Ludomani, Odense

Odense
27. februar

Henriette T.
Holmegaard, Lars
Ulriksen og Birgitte Simonsen

Htx, intelligensreserven og tek-nat uddannelserne. Konference – præsentation af de
kvantitative resultater fra htx-projektet

København 8. marts

Birgitte Simonsen

København 8. marts

Anne Kofod

Om Unge og foreningsliv, Learning Lab,
Agora
Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv.
Learning Lab, Agora 2007

København 12.marts

Birgitte Simonsen

Youth at Risk – Oplæg på Erasmus Mundus
program for internationale studerende
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Ballerup 15. marts

Jens Christian
Nielsen

”Mobile unge & velmenende voksne. Om
de udfordringer unge stiller til de faglige
organisationer”. Organisators café-møde
om unge og faglig organisering.

Helsingør
17. marts

Anne Kofod og
Jens Christian
Nielsen

”Tidens unge – nu og fremover”
Klubkonference. Helsingør Kommune

Horsens
20. marts

Noemi Katznelson

”Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse”. Oplæg for UU – region Horsens.

Horsens
23. marts

Anne Kofod

”Ungdom, fritid og fællesskab”
46. ungdomsskolekonference

København
26. marts

Anne Kofod

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv.
Medlemskonference, Center for
Ungomsforskning

København
26. marts

Susanne Murning

Portrætskitse af unge med
uddannelsesfremmed baggrund på
stx. Medlemskonference, Center for
ungdomsforskning

Århus
29. marts

Anne Kofod

Brøndby
29. marts

Niels Ulrik
Sørensen

Kolding
30. marts

Lars Ulriksen

”Unge og biblioteker”
Temadag: ”Spørg dem – de bider ikke”
Århus Kommunes biblioteker
”Brainstorming om motionsdoping”, sparring
med Anti-Doping Danmark, Idrættens Hus,
Brøndby
Fokus på erfaringer set i lyset af
FS-forskningsprojektet. Htx 25 års
jubilæumsårsmøde.

Århus
11. april

Mette Pless

”Unges valg og veje i uddannelsessystemet”
Vejledningsseminar, Århus UU

Fredericia
18. april

Henriette T.
Holmegaard

”Viden på tværs – om pædagoger i
tværfagligt samarbejde”.

Avedøre
18. april

Susanne Murning

”Klasserumskultur og gymnasiefremmede
elever”. Avedøre Gymnasium, pædagogisk
dag.

Bredsten,
26. april
Jørlunde
27. april

Noemi Katznelson

”95 % hvem og hvordan”. Oplæg på
produktionsskoleforeningens årsmøde
”Unge, foreninger og fagligt arbejde”. Oplæg
på Dansk Metals Svendekonference.

Århus
28. april

Niels Ulrik
Sørensen

”Unge, køn og pornografi”. Oplæg
på årskonferencen i Foreningen for
Kønsforskning, Aarhus Universitet

København
7. maj

Niels Ulrik
Sørensen

”Unge, kultur og livsstil”, Oplæg på
konferencen ”Kroppen – hvem bestemmer?”
ved Etisk Råd og Børnerådet

Jens Christian
Nielsen
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Odense
8. maj

Anne Kofod

København
10. maj

Jens Christian
Nielsen

København
11. maj

Lars Ulriksen

Djurs
12. maj
København
15. maj

Anne Kofod

Odense
30. maj

Jens Christian
Nielsen

”Unge og frivillighed”. Oplæg og workshop
på Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde
og Center for frivilligt socialt arbejdes
frivillighedskonference 2007.

København
31. maj

Niels-Henrik M.
Hansen

Horsens
31. maj

Jens Christian
Nielsen

”Unge handicappedes livskvalitet og
udfordringer” Praktikere, Foreningen af
Danske Døvblinde
”De krævende unge? Om de udfordringer
unge stiller til arbejdspladser og deres
ledelse”. Oplæg for FADL – Foreningen af
Danske Lægestuderendes sekretariater.

Århus
31. maj

Noemi Katznelson

Århus
31. maj

Jens Christian
Nielsen

Århus
1. juni

Henriette T.
Holmegaard

St. Malo, France 6. juni

Birgitte Simonsen

Århus
7. juni

Niels Ulrik
Sørensen

”Unge, køn og pornografi”. Oplæg på
Lysthuset – Center for Seksuel Sundhed,
Århus

Hørsholm
10. juni

Tallat Shakoor

Tryghed blandt unge nydanskere. Seminar
for tolke.

Charlottenlund
13. juni

Noemi Katznelson

”Unge på EUD”. Oplæg på for ledelsen på
Københavns Tekniske Skole.

Niels Ulrik
Sørensen

”Biblioteket ville være noget for mig, hvis…”
Generation Netværk – en temadag om
unge og deres medieforbrug. Odense
Centralbibliotek
”Nye tider for det frivillige
foreningsarbejde?”. Oplæg om unge
og foreningsarbejde for Netværk for
konsulenter i den frivillige sektor.
Htx – en succes med udfordringer.
Foreløbige resultater fra FS’
forskningsprojekt. Medlemsmøde i
Foreningen for Skoleledere ved de tekniske
skoler (FS)
”Unges hverdagsliv i det 21. århundrede”
Klubmedarbejderdag, Djurs Ungdomsskoler
”Drengeliv i forandring”. Oplæg ved
konferencen ”Hvad bliver der af drengene?”
ved Center for Ungdomsforskning, DPU,
AAU

”Vindere og tabere i det moderne
ungdomsliv”. Oplæg på CVU ALPHA.’s
Ungdomskonference.
”Mainstreamunge og risikoadfærd”. Oplæg
på CVU ALPHA’s Ungdomskonference.
”Viden på tværs – om tværfagligt
samarbejde og udsatte børn og
unge.” Oplæg på CVU ALPHA’s
Ungdomskonference.
Oplæg om projekter for udsatte unge i DK
på EU seminar
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København
24. juni

Jens Christian
Nielsen

”Unge og foreningsliv – nu og fremover”.
Oplæg på KFUM-spejderne i Danmarks
workshop: Fremtidens individ? Fremtidens
spejder?

Hundested
1. august

Henriette T.
Holmegaard

”Læringsmiljø og naturvidenskab på htx.
Kvaliteter og udfordringer”. Oplæg for
ansætte på Vibenhus og Valby Htx.

Søminestationen
3. august

Birgitte Simonsen

Introduktionsoplæg for UU – Holbæk

Sorø
7. august

Noemi Katznelson

”Hvor ligger hunden begravet”.
Paneldeltager på mini-sorø-møde for
modelkommunernes partnerskab og den
fælles udfordring.

Ebeltoft
15. august

Noemi Katznelson

”Unge og valg”. Oplæg for Dansk Byggeri.

Glostrup
16. august

Henriette T.
Holmegaard

”Køn og uddannelse – de stakkels
drenge eller?” Glostrup – kursus for
overbygningslærere i Glostrup Kommune

København
23. august

Jens Christian
Nielsen

”Unge i demokratiet – forbrugere eller
samfundsborgere”. Oplæg på DFS’s
Demokratiforum.

Kerteminde
31. august

Niels-Henrik M.
Hansen

”Unge hørehæmmedes integration og
eksklusion”
Unge hørehæmmede, kursus

Vejle
4. sept.

Mette Pless

”Unges veje mod ungdomsuddannelserne”
Vejledertræf, Efterskoleforeningen

Kolding
5. sept.

Birgitte Simonsen

Oplæg om ”Modernitet og ungdomskultur”
på Designskolen i Kolding

Fredericia
6. sept.

Niels-Henrik M.
Hansen

”Unge hørehæmmedes situation i
folkeskolen”
Kursus for lærere, SPP og fagpersonale

Kolding,
7. sept.

Noemi Katznelson

Nyborg
11. sept.

Noemi Katznelson

”De svære skolegang for udsatte
unge”. Oplæg for Socialministeriet ved
Socialpolitisk årsmøde 07.
”Ungdomskultur og uddannelse”. Oplæg på
årsmøde i Byggeriets uddannelser.

Køge
12. september

Henriette T.
Holmegaard

”Drenge i uddannelsessystemet – køns
betydning i uddannelsessystemet?” UUV
Køge Bugt

Næstved
14. sept.

Anne Kofod

”Unge og biblioteker”
Ung 2.0 – unge, kultur og biblioteket

Middelfart
17. sept.

Henriette T.
Holmegaard og
Lars Ulriksen

Htx, intelligensreserven og tek-natuddannelserne. Workshop for elever, lærere
og ledere ved htx.
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Kolding
26. sept.

Birgitte Simonsen

Oplæg om unges tryghed på
repræsentantskabsmøde i Trygfonden

Kolle Kolle
26. sept.
Glostrup
27. sept.
Idrættens hus, Brøndby
30.sept.

Birgitte Simonsen

Oplæg for FTF tænketank

Birgitte Simonsen

Oplæg på om unge indvandrerdrenges møde
med politiet
Oplæg på Kick- off møde om ”Godt
idrætsmiljø for unge”

Gentofte
4. oktober

Anne Kofod

København
4. oktober

Susanne Murning

København
9. oktober

Susanne
Murning, Lars
Ulriksen, Birgitte
Simonsen, Aase B.
Ebbensgaard

”Hvordan kan vi afbøde den
negative sociale arv i de gymnasiale
uddannelser?” Afslutningskonference for
forskningsprojekt, CeFU og GL.

København
10. oktober

Niels Ulrik
Sørensen

”Bare billeder? Køn, krop og seksualitet i
unge drenges brug af pornografi”. Oplæg
på konference ved Det kongelige Teater i
Operaen

Helsingør
12. oktober

Anne Kofod

”De krævende og forkælede unge?”
Pædagogisk Udviklingscenter, Helsingør

Bjerringbro
25. oktober

Mette Pless

”Unge på vej mod ungdomsuddannelserne
– veje og vildveje”
Vejledningsseminar, UU Randers

Birgitte Simonsen

Ry
26. oktober

”Unge og biblioteker”
Sjællandsregionens børne- og
voksenbibliotekarer
”Frafald, gennemførsel og videreførsel på
de gymnasiale uddannelser”. Studievalg
Københavns konference for gennemførsels
vejledere på de gymnasiale uddannelser.

”Køns betydning i uddannelsessystemet.
Flere drenge i Stx.” Oplæg for ansatte på
Horsens Gymnasium.

Roskilde
27. oktober

Jens Christian
Nielsen

”Den nye generation af festivalgæster”
– oplæg og workshop på FestivalDanmarks
seminar 2007.

København
29. oktober

Noemi Katznelson

”De måske egnede – om forskellige unge i
de erhvervsfaglige uddannelser”. Oplæg for
Undervisningsministeriet.

Gunma University, Japan.
30. oktober

Birgitte Simonsen

Seminar om produktionsskoler

Tsukuba University, Japan,
31.0ktober

Birgitte Simonsen

Gæsteforelæsning: Conditions and
Provisions of Education for At Risk
Students in Europe
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Frederiksberg
2. november

Jens Christian
Nielsen

”Et portræt af det moderne ungdomsliv”.
Oplæg og workshop . Temadag for
Frederiksberg Kommunes klubber.

Odense
2. november

Jens Christian
Nielsen

”Unge, idræt & foreningsliv”. Odense
Kommune og SIKO’s konference: Idrættens
betydning for Odense.

Chuji Island, South Korea
2.- 3. november

Birgitte Simonsen

Deltagelse I The Korean Society of Studies
in Education’s oderence.

Seoul National University.
5. november

Birgitte Simonsen

Seminar med lærere og studerende

Beijing, China
7. nov.

Birgitte Simonsen

Oplæg på ode med Ministry of Education,
National centre for Education Development
Research om Youth Education in Denmark.

Beijing China.
7. nov.

Birgitte Simonsen

Aften gæsteforelæsning på Beijing Youth
University: ”Youth at risk”

Kolding og Roskilde
6.- 7. nov.

Jens Christian
Nielsen

”Ung i Danmark – muligheder og
risici”. Oplæg på Ungdomsringens
dobbeltkonference om Unges mistrivsel.

Bornholm
7. november

Susanne Murning

”Fra gymnasiefremmed til student
– oplevelser og udfordringer”. Bornholm
Gymnasium, pædagogisk dag.

Beijing China
8. november

Birgitte Simonsen

Gæsteforelæsning på Beijing Normal
University, Centre of Teacher Education
Research

Beijing, China
9. november

Birgitte Simonsen

Seminar m.lærere på School of Education

København
12. november 2007

Anne Kofod

”Ungdomsperspektiv”
Slutkonference: Projekt
Øresundsuddannelse i pædagogisk arbejde
med unge, CVU København

Lyngby
18. November

Henriette T.
Holmegaard

“Køns betydning I uddannelsessystemet”.
Oplæg for Ballerup lærerforening.

Shanghai, China
18.november

Birgitte Simonsen

Gæsteforelæsning på East China Normal
University, Shanghai, School of Educational
Science. ”Education for Youth at Risk”

Middelfart
18. november

Jens Christian
Nielsen

” Unge, idræt & foreningsliv – Mobile unge
og velmenende voksne. Oplæg på DGI
konference: Megatrends

Nyborg
19. november

Susanne Murning

”Fra gymnasiefremmed til student
– oplevelser og udfordringer”.
Studievejlederkonference
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Hou (Odder)
20. november

Mette Pless

”95%-målsætningen: Perspektiver
og udfordringer ifht udsatte unge i
uddannelsessystemet”
Netværkskonference, DHI-netværket

Shanghai, China
20.november

Birgitte Simonsen

Seminar på East China Normal University,
Shanghai, School of Educational Science.
“The Youth Issue in Europe and China”

København
21. november

Noemi Katznelson

Axelborg, København
22. november

Jens Christian
Nielsen

”Unges veje mod ungdomsuddannelserne
og valg af erhvervsuddannlserne”.
Oplæg for Dansk Industri – det regionale
industripolitiske udvalg.
”Unge og storrummet”. Oplæg og deltagelse
i workshop på COWI og BAR FOKAs
konference ”Kom videre med dit storrum”.

København
26. november

Tallat Shakoor

Tryghed blandt unge nydanskere.
Københavns Kommunes Integrationskontor.

Korsør
26. november

Mette Pless

”Udsatte unge i uddannelsessystemet”
Opstartskonference for udviklingsprojekt
vedr. 95%-målsætningen i
uddannelsessystemet, Selandia Slagelse

Kalundborg
27. november

Noemi Katznelson

”Unge, valg og vejledning”. Oplæg for UU
Roskilde.

København
27. november

Mette Pless

København
29. november

Niels Ulrik
Sørensen

Paneldeltager i offentligt møde om
ungdomspolitik og uddannelse i
Københavns kommune, Produktionsskolen
KUBA og Den Rytmiske Daghøjskole
”Unge, køn og pornografi”. Forelæsning
på seminarrække om Seksualitet, kultur
og samfund på Institut for Sociologi,
Københavns Universitet

Nyborg
3. december

Jens Christian
Nielsen

”Ung i DK – en profil”. Oplæg på KL’s Ungekonference.

Nyborg
3. december

Noemi Katznelson

”Uddannelse til alle”. Oplæg på KL’s Ungekonference.

Middelfart
5. december

Jens Christian
Nielsen

”Unge som fremtidens medarbejdere – og
de udfordringer de stiller til arbejdspladser
og ledelse”. Oplæg på COOP Danmarks HR
medarbejderseminar 2007.

København
5. december

Henriette T.
Holmegaard

Unge på htx. Medlemskonference CeFU:
Har unge spindoktorer? Stil og trends i
ungsdomskulturerne.

København
5. december

Nina Wittendorff

Unge spillere – et spørgsmål om stil?
Medlemskonference CeFU: Har unge
spindoktorer?
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