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Center for Ungdomsforskning har fornøjelsen af på vores årlige majkonference at 
præsentere bogen UNGDOMSLIV, som er en bredt dækkende bog om de unge i 
Danmark i dag. Bogen er skrevet af: Knud Illeris, Noemi Katznelson, Jens Christian 
Nielsen, Niels Ulrik Sørensen og Birgitte Simonsen.

Bogen kommer rundt om alle de vigtige sider af ungdomslivet: uddannelse og 
vejledning, arbejds-, fritids- og foreningsliv – og trænger ind i en række af ungdomslivets 
brændpunkter: ungdomskulturerne, kønsrollerne, de sociale og etniske tilhørsforhold, 
og de mange former for risikoadfærd, der spænder lige fra misbrugsformer, spise-
forstyrrelser og selvskadende adfærd til ludomani, kriminalitet og de helt ekstreme 
former som vild bilkørsel og trainsurfing.

UNGDOMSLIV er en både psykologisk, sociologisk og kulturelt forankret redegørelse 
for de unges situation, der munder ud i en række bud på, hvad en sammenhængende, 
langsigtet og  imødekommende ungdomspolitik må indeholde. Bogen bør læses af 
lærere, vejledere, socialarbejdere, arbejdsledere, politikere og andre, der har med unge 
at gøre – og af de unge selv som en indsigtsfuld og solidarisk håndsrækning til at få hold 
på de mange komplicerede og ofte modsætningsfyldte forhold, der er bestemmende for 
deres tilværelse og muligheder. 

UNGDOMSLIV er skrevet af fem ungdomsforskere, der alle er ansat på eller tilknyttet 
Center for Ungdomsforskning, og den trækker både på de mange aktuelle forsknings-
projekter herfra og forfatternes mangeårige kontakter med alle sider af ungdomslivet.

Hver konferencedeltager modtager et eksemplar af bogen.

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder blandt unge: Erhvervsfolk, lærere, 
pædagoger, vejledere, organisationsfolk, foreningsaktive, administratorer, politikere 
osv. og på alle niveauer, og den byder på en særlig mulighed for at blive informeret 
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 – 10.30  Velkomst og introduktion til feltet ved leder af CeFU,  
Professor Birgitte simonsen

10.30 – 12.30  Individualisering, standardisering, kommercialisering.  
3 forskellige nøglebegreber i forståelsen af ungdomslivet. 
Panel med deltagelse af lektor noemi Katznelson,  
lektor jens christian nielsen, lektor niels Ulrik sørensen.

  Panelet styres og interviewes af jes stein Pedersen, dr. 
Pause indlægges i debatten.

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.15  Workshops med mulighed for debat og fordybelse

14.15 – 14.30 Kaffe og vand

14.30 – 15.15 Unges læring og identitetsudvikling v. Professor Knud illeris

15.15 – 15.30  Tak for denne gang



Præsentation

Oplægsholdere:

Birgitte simonsen er mag.art. og cand.mag. i pædagogik og sociologi, professor 
i ungdomsforskning og har siden starten i 2000 været leder af og stået i 
spidsen for udviklingen af Center for Ungdomsforskning. Arbejder bredt med 
ungdomsforskning, de unges bevidsthedsudvikling i det senmoderne samfund, 
integration af udsatte unge, og i de seneste år især problemerne omkring de 
unge nydanskeres situation og integration. 

noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning. 
Forskningsleder på Center for Ungdomsforskning, hvor hun arbejder med 
forandringer i ungdomskulturen, herunder de unges forhold til uddannelse, 
arbejde og vejledning. Projekter om udskoling fra grundskolen, erhvervs- 
uddannelserne og de mest udsatte unge.

jens christian nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. Forskningsleder 
på Center for Ungdomsforskning, hvor han gennem en årrække især har forsket 
i unges fritidsliv og demokratiske deltagelse, unges arbejdsliv og kompetence-
udvikling og unges trivsel og risikoadfærd. 

niels Ulrik sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. Ansat ved Center 
for Ungdomsforskning, hvor han især forsker i de unges forhold til kroppen, 
livsstil, risikoadfærd og trivsel. Forskningsprojekter om unge drenges brug af 
pornografi, pengespiladfærd og mistrivsel blandt unge.

Knud illeris professor i livslang læring ved Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, æresprofessor ved Teachers College, University of Columbia, New York, 
og desuden tilknyttet Center for Ungdomsforskning og Deutsches Institut  
für Erwachsenenbildung. Arbejder med læring i teori og praksis, fortrinsvis i 
relation til ungdoms- og voksenuddannelse og læring i arbejdslivet. 



Center for Ungdomsforskning – i daglig tale CeFU – er et forskningscenter placeret 
ved Institut for Pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) 
under Aarhus Universitet. Fysisk befinder vi os dog i København. 

På CeFU forsker vi i unges adfærd, bevidsthed og identitet, som på mange måder 
adskiller sig fra tidligere generationers. Hverdagen på uddannelsesinstitutionerne 
og arbejdsmarkedet såvel som i de demokratiske organisationer og foreninger 
præges i disse år af komplekse mønstre og brydninger. Det kan indimellem være 
svært at overskue og håndtere. Center for Ungdomsforsknings fornemste opgaver 
er derfor at:

•  afkode disse mønstre og brydninger ved at iværksætte forskning om unge 
•  dokumentere unges holdninger, adfærd og levevilkår gennem statistisk materiale 
•  samle og koordinere eksisterende ungdomsforskning i Danmark 
•  formidle ungdomsforskning til et bredere publikum af uddannelsesinstitutioner, 

beslutningstagere, organisationer og andre interesserede 

Centret har en forening bag sig – Foreningen Center for Ungdomsforskning.  
I foreningen sidder repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer og 
offentlige institutioner. Foreningen sikrer CeFU en forankring i samfundet, hvilket 
er afgørende for vores forskning. Centret optager løbende nye medlemmer.

center for  
UngdomsforsKning



tid:  Tirsdag d. 19. maj 2009 kl. 9.30 - 15.30.

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 1. maj 2009 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.  
Hver konferencedeltager modtager et eksemplar af bogen. 

  Yderligere
information:  Yderligere information:  

Janne Juul (jaju@dpu.dk) eller 88 88 90 74 
CeFU forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. 

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

PraKtisK
Tilmelding senest 1. maj 2009 via hjemmesiden www.cefu.dk 


