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Forord v. bestyrelsesformand Michael Andersen
2005 blev et rigtig godt år for Center for Ungdomsforskning (CeFU). Centret er nu
etableret som en fuldt samarbejdende del af Learning Lab Danmark (LLD) ved
Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), hvor centrets ansatte – efter en
periode med fysiske ombygninger i det forløbne år – har opnået mange faglige,
administrative og samarbejdsmæssige fordele. CeFU’s dygtige ledelse og
medarbejdere bidrager i hverdagen til at forskningsprojekter om – og for – unge
kan give det danske velfærdssamfund ny viden og konkrete anbefalinger om
hvordan og hvorfor nutidens unge skal anskues som en ressource – og ikke som
et problem.
Det er nu mere end 1 ½ år siden at Center for Ungdomsforskning – 1. juli 2004 –
fraflyttede Roskilde Universitetscenter (RUC). Der er imidlertid fortsat uenighed
mellem Foreningen CeFU og RUC om de økonomiske opgørelser i forbindelse med
fraflytningen. RUC har i starten af 2006 rejst stævning mod Foreningen Center for
Ungdomsforskning og alt tyder på at sagen nu skal afgøres ved domstolene.
Foreningen havde meget gerne undgået at det var kommet så vidt, men efter
rådgivning fra Foreningens advokat er bestyrelsen indstillet på at ”gå hele vejen”.
CeFU’s bestyrelse og leder har siden fraflytning fra RUC gensidigt støttet
hinanden i denne sag og vi tror på at sagen med domstolenes mellemkomst får
en – for Foreningen Center for Ungdomsforskning – tilfredsstillende afslutning.
Denne årsberetning viser at antallet af afsluttede forskningsprojekter,
igangværende aktiviteter og initiativer, udgivelser i form af tidsskrifter, rapporter,
artikler og bøger samt deltagelse og faglige indlæg på nationale og internationale
møder, seminarer og konferencer – fortsat - befinder sig på et meget
tilfredsstillende niveau. Center for Ungdomsforskning er i dag en anerkendt og
væsentlig aktør indenfor ungdomsforskning, såvel i Danmark som i flere
internationale sammenhænge.
Bestyrelsen har – sammen med centrets leder og medarbejdere - i det forløbne år
haft mange gode og inspirerende diskussioner om de mange – ofte meget
komplekse - problemfelter, der karakteriserer unges hverdagsliv. Det har været
inspirerende for bestyrelsesmedlemmerne på de 6 afholdte møder at få
præsenteret tendenser, resultater og metoder fra de enkelte forskningsprojekter,
som CeFU’s ansatte er involveret i eller som de har afsluttet i 2005. Årets sidste
bestyrelsesmøde blev afviklet som et visionsseminar, hvor CeFU’s bestyrelse og
ansatte bragte såvel nye visioner som konkrete forslag i spil. Mange af idéerne fra
visionsmødet er nu indskrevet i CeFU’s arbejdsplan 2006 og andre vil være med i
bagagen, når de kommende års handlingsplaner skal udarbejdes. Som det
fremgår af beretningen ønsker CeFU at styrke forskning i unges sundhed og
trivsel samt sætte mere fokus på forskning i og om unge med
minoritetsbaggrund. Den aktuelle samfundsdebat om forskellige livsværdier og
menneskesyn viser med al tydelighed at der mere end nogensinde før er brug for
viden, erkendelse og forståelse på disse områder – ikke mindst blandt de unge.
Foreningens medlemstal er glædeligvis stigende. Der er nu 25
foreningsmedlemmer – offentlige myndigheder, private virksomheder og frivillige
interesseorganisationer – som støtter CeFU’s aktiviteter. Foreningsmedlemmerne
bidrager med hver 50.000,- kr. årligt til centrets drift og udvikling. Det samlede
støttebeløb suppleres af rekvireret forskning, hvor rekvirenterne er ministerier,
interesseorganisationer og forskningsrådsbevillinger.
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Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne, centerleder Birgitte
Simonsen, centrets medarbejdere og alle samarbejdspartnere for et konstruktivt
samarbejde i 2005. Bestyrelsen ser med stor optimisme frem til nye opgaver og
udfordringer i 2006. De unge og samfundet har brug for en fortsat udvikling af
ungdomsforskningen i de kommende måneder og år!
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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, som gennem medlemskab af Foreningen Center
for Ungdomsforskning repræsenterer vigtige interesser i forhold til de unge og
fungerer samtidig som et demokratisk grundlag bag forskningscentret.
Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets
forskning, deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres
løbende for de nyeste resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen.

Foreningens medlemskreds
Ved indgangen til 2006 består Foreningens medlemskreds af 25 medlemmer:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
Center for Ungdomspædagogik
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
Dansk Industri
Dansk Metal
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)
Fagligt Fællesforbund (3F)
Frie Kostskolers Fællesråd
Forsvarets Personeltjeneste
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
GODA – Foreningen Gode Alkoholdninger
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
HK/Danmark
Københavns Kommune, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning
Novo Nordisk A/S
Rigspolitiet
Socialministeriet
Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet
Undervisningsministeriet
UU'erne Region Sjælland

Ændringer i foreningens medlemskreds
I 2005 blev optaget 3 nye medlemmer:
x

UU'erne Region Sjælland
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x
x

UU Netværk 9
Trygfonden

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 Michael Andersen er repræsentant for Danmarks IdrætsForbund 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, Rune
Bøgeskov Tørnkvist Nielsen for Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen for Frie
Kostskolers Fællesråd, Anett Wiingaard for GODA - Foreningen Gode
Alkoholvaner, Peter Madsen for Gymnasieskolernes Lærerforening samt Niels
Schmidt for Rigspolitiet.
Der er i 2005 afholdt 6 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling:
14.02.05
31.03.05
11.05.05
26.08.05
25.10.05
12.12.05

Bestyrelsesmøde afholdt hos Learning Lab Denmark, Danmarks
Pædagogiske Universitet.
Generalforsamling i Foreningen Center for Ungdomsforskning afholdt
på Grafisk Højskole.
Bestyrelsesmøde afholdt hos GODA (Foreningen Gode
Alkoholdninger).
Bestyrelsesmøde afholdt hos Learning Lab Denmark, Danmarks
Pædagogiske Universitet.
Bestyrelsesmøde afholdt på Politiskolen i Brøndby.
Bestyrelsesmøde afholdt hos Dansk Metal, København.

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:
x
x
x

x

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

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.

Centrets medarbejdere ultimo 2005
Faste medarbejdere
Birgitte Simonsen, professor og centerleder
Jens Christian Nielsen, Ph.d., lektor og forskningsleder
Noemi Katznelson, Ph.d., adjunkt og forskningsleder
Niels Ulrik Sørensen, Ph.d. og projektleder
Projektansatte
Niels-Henrik M. Hansen, Ph.d.-stipendiat, redaktør for tidsskriftet
Ungdomsforskning.
Susanne Branner Jespersen, forskningskoordinator
Anne Kofod, forskningsassistent
Mette Pless, forskningsassistent
Dorthe Skov Jeppesen, forskningsassistent
Tine Filges, forskningsassistent
Bent Bolding Vestergaard, forskningsassistent

Tilknyttede forskere
Bibi Hølge-Hazelton, Ph.d. og Post.doc, Roskilde Universitet. Forskningsenheden
for almen praksis i København, Københavns Universitet.
Knud Illeris, professor, Learning Lab Denmark.
Lars Ulriksen, lektor, Institut for Curriculumforskning, DPU.

AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER I 2005
x

Forskningsprojekt - Udsatte unge i et landområde. Finansieret af
landdistriktspuljen. Formålet med denne undersøgelse var at afdække
hvilke kulturelle, sociale og samfundsmæssige faktorer, der medvirker til,
at der er et stigende antal utilpassede unge i landområderne. Målet var at
udvikle nogle redskaber til at ændre vilkårene for de unge og bidrage til
lokalsamfundets fortsatte opretholdelse og udvikling. Projektet er afsluttet
i februar 2005. Forskere Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen.
Publikation: Udsatte unge i et landområde.
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x

Forskningsprojekt - Etniske minoritetsunges alkoholvaner og identitet.
Projekt støttet af Helsefonden. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i
hvordan etniske minoritetsunge, født og opvokset i Danmark med
muslimsk baggrund, forholder sig til forbudet i Koranen om ikke at drikke
alkohol. Det danske samfund bør kunne rumme og integrere unge, som
vælger ikke at drikke ved sociale aktiviteter. Det ville være paradoksalt
hvis alkohol blev en måde at bygge bro mellem etnisk danske unge og
etniske minoritetsunge. Projektet har bl.a. undersøgt, hvilke muligheder
der er for at udbrede bedre holdninger til alkohol blandt unge. Der er
væsentlige forskelle indenfor køn og etniske minoritetsunges adfærd i det
offentlige rum, og projektets formål har også været at indsamle viden til
at belyse dette aspekt. Forsker Maja Skrowny.
Publikation: Alkohol, identitet og fællesskaber - i et
integrationsperspektiv

x

Forskningsprojekt – Højskoledokumentation. Systematisering og
formidling af seks højskolers dokumentation og beskrivelse af deres
praksis. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen af
Folkehøjskoler i Danmark og Center for Ungdomsforskning. Forsker Anne
Kofod.

x

Forskningsprojekt - Det normale ungdomsliv. Projekt i samarbejde med
Ungdomsringen om, hvordan ganske almindelige unge i klubberne oplever
ungdomslivet. Ofte er der i medierne og i offentligheden fokus på de
såkaldt udsatte unge - dvs. unge, der af en eller anden grund skiller sig
ud. Det kan fx være i kraft deres etniske baggrund, boglige evner eller
misbrug. Men hvad med de såkaldt almindelige unge og deres
hverdagsliv? Hvorledes kan det almindelige ungdomsliv karakteriseres i et
samfund som det danske? Hvilke overvejelser og tanker gør det tavse
flertal af unge sig? Der findes en stor gruppe unge, som vi aldrig hører om
i medierne. Det er dem, der passer deres skolegang, og som ved flygtigt
øjekast lever et helt almindeligt ungdomsliv. Det er disse unge, denne
undersøgelse har arbejdet med. Målet med undersøgelsen var først og
fremmest at give en nutidig beskrivelse af de unges levevilkår i dag. Der
har været fokus på at tegne et helt billede, der rækker udover det rent
problematiserende og som inddrager flere områder af de unges liv. Målet
var også at give Ungdomsringen, og andre der arbejder med unge, et
værktøj hvorved man kan debattere og tilrettelægge nogle tilbud med
basis i de unges egne beskrivelser af deres liv. Forskere Anne Kofod og
Jens Christian Nielsen.
Publikation: Det normale ungdomsliv

x

Forskningsprojekt - HTX, gymnasieegnethed & dannelse.
Det har været gennemført to parallelle FoU-projekter
inden for de midler, Undervisningsministeriet har
afsat i forbindelse med gymnasiereformen: ’Tilegnelse af
gymnasieegnethed i htx’ og ’Udvikling af almen dannelse inden for en
teknologisk og naturvidenskabelig ramme på htx’. De to projekter har haft
forskelligt indholdsmæssigt fokus, men har haft samme grundstruktur, en
fælles styregruppe, og delvist sammenfald i den tilknyttede gruppe af
forskere.
Formålet med projekterne har været todelt. For det første har de fungeret
som indkredsning af nogle forhold inden for projekternes overskrifter. I
projektet om gymnasieegnethed var målet at afdække nogle af de
studiemæssige holdninger og forudsætninger, eleverne kommer med, og
de antagelser om eleverne, som findes hos lærerne og er indlejret i
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arbejdsformerne. På denne baggrund har det videre været målet at
indkredse nogle bud på, hvordan der kan arbejdes med progression, og
hvordan man i begyndelsen af htx-forløbet kan arbejde med elevernes
forudsætninger for at indgå i de arbejdsformer, som bruges på htx – ikke
mindst projektarbejdsformen. Forsker Lars Ulriksen.
x

Forskningsprojekt - Landsdækkende undersøgelse af frafald på
læreruddannelserne 2002 - 2005.
Undersøgelsen baserer sig primært på spørgeskemaoplysninger og
kortlægger, hvordan de studerende oplever studiemiljøet på
læreruddannelsen, samt hvilke grunde der er for at afbryde uddannelsen.
Samtlige studerende optaget i sommeren 2002 modtog et spøgeskema.
Studerende som afbrød uddannelsen registreredes og modtog
spørgeskemaer for at klarlægge begrundelser for studieafbrydelsen. På
baggrund af disse data søgte konsortiet at indkredse hvilke forhold, der
har betydning for frafaldet.
Center for Ungdomsforskning er tilknyttet projektet som sparringspartner.
Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Blaagaard
Seminarium, Vordingborg Seminarium og Århus Dag- og Aftenseminarium.
Styregruppen for projektet er Rektorforsamlingens Uddannelsesudvalg.
Forsker Lars Ulriksen.

IGANGVÆRENDE FORSKNING I 2005
Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i
Center for Ungdomsforsknings arbejde.
Unge og uddannelse
x Forskningsprojekt - Forventninger til universitetsstudier. Projektet vil
afdække disse tre perspektiver: de studerendes forudsætninger og
forventninger til studiet, og lærernes og universitetets forudsætninger og
forventninger. Målet med projektet er at få en bedre forståelse af de
forhold som spiller ind på de videregående uddannelser. Det er hensigten
at projektet skal give en mere nuanceret indsigt i de forestillinger, motiver
og interesser som ligger bag de studerendes studievalg og studiepraksis,
og samtidig en indsigt i de forskellige rationaler som ligger bag
uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning. Forsker Lars
Ulriksen.
x

Forskningsprojekt - Evaluering og forskning i forbindelse med forsøg med
brobygning. Evaluerings- og forskningsprojektet er igangsat i januar 2004
og afrapporteres i efteråret 2006. Projektet er en del af
Undervisningsministeriets projekt om ’forsøg med brobygning’, som
handler om udskolingen fra grundskolen. Projektet er finansieret af
Undervisningsministeriet og består af en række konkrete og lokale forsøg
med brobygning på i alt 40 skoleklasser rundt om i landet (i alt 800 1.000 unge). Forsøgene administreres og udvikles i samarbejde med
Kommunernes Landsforening. CeFUs rolle i forbindelse med projektet er at
udarbejde en forskningsbaseret evaluering. Det vil konkret sige et
kombineret evaluerings- og forskningsprojekt, der undersøger, hvilken
indflydelse brobygningsforsøgene har på de unges forudsætninger for at
træffe det rette valg af ungdomsuddannelse samt hvad der i bredere
forstand ligger til grund for de unges uddannelsesvalg. Denne del bygger
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på datamaterialet fra forsøgene med brobygning samt fra en
kontrolgruppe på 20 skoleklasser, der ikke medvirker i forsøgene. Samlet
set giver datamaterialet adgang til i alt 60 klasser (ca. 1200 – 1500 unge).
Forskere Noemi Katznelson og Mette Pless.
Midtvejspublikation: Niende klasse og hvad så? - en
midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra
grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde.
x

Forskningsprojekt - 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 erhvervsrettede
uddannelsessystem, med henblik på at forebygge frafald. Projektet vil
særlig rette 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 afsluttes medio 2006. Forsker
Birgitte Simonsen.

x

Hvordan kan vi forholde os til den sociale arvs negative betydning i de
gymnasiale uddannelser?
Nogle 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. Forventes afsluttet september 2007. Forskere: Lars Ulriksen, Birgitte
Simonsen og Susanne Murning (CeFU), Aase Bitsch Ebbensgaard (Institut
for Filosofi, Pædagogik og Religion, Syddansk Universitet).

Unge og marginalisering
x Forskningsprojekt - 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 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. Forsker Niels
Henrik-Hansen.
Unge, sundhed og livsstil
x Forskningsprojekt - Evaluering af Den Sundhedsfremmende
Ungdomsuddannelse. Et 2-årigt projekt i samarbejde med Fyns Amt.
Amtet har igangsat et projekt om ”Den sundhedsfremmende
Ungdomsuddannelse” som et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne
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i Svendborg. Projektet har til formål at udfordre og udvikle skolernes
rammer og de ansattes muligheder og roller i forhold til at iværksætte
sundhedsfremmende initiativer, der retter sig mod de unge. CeFU står for
evalueringen af projektet. Forskere Niels Ulrik Sørensen, Dorthe Skov
Jeppesen og Tine Filges.
x

Forskningsprojekt - Konstruktion af krop, seksualitet og køn i unge
drenges forbrug af pornografi. Projektet er en del af Nordisk institutt for
kvinne- og kjønnsforsknings (NIKK) store nordiske forskningsprojekt
"Unge, kjønn og pornografi i Norden”. Centrets delprojekt sigter mod at
medvirke til undersøgelsens afdækning af, hvilke kønsbilleder de nordiske
teenagere synes, pornografien skildrer, og hvad deres holdninger til disse
er. Det vil indgå i undersøgelsens anden del og bygge på kvalitative
dybdeinterviews med enkeltpersoner om deres opfattelser af, holdninger
til og syn på pornoficering. Projektet afsluttes ultimo 2005. Forsker Niels
Ulrik Sørensen.

x

Forskningsprojekt - Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med
spiseforstyrrelser: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Binge-Eating
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 afsluttes ultimo 2006.
Forsker Tine Filges

Unge og demokratisk deltagelse
x Forskningsprojekt - Unges kompetenceudvikling i foreningslivet.
Projekt støttet af DGI's forskningspulje. Forskningsprojektet har til formål
at give en forskningsbaseret viden om unges kompetenceudvikling i det
frivillige idrætsforeningsliv og dets uddannelsestilbud. Det vil undersøge
betydningen af unges deltagelse i idrætsforeningers frivillige
foreningsarbejde. Fokus vil særligt være på hvilken betydning
formaliserede uddannelsestilbud til unge frivillige ledere har for såvel
deres frivillige foreningsarbejde som deres øvrige liv. Der søges yderligere
midler og samarbejdspartnere, der vil indgå i projektet. Projektet afsluttes
medio 2006. Forsker Jens Christian Nielsen

UDGIVELSER FRA CENTER FOR
UNGDOMSFORSKNING I 2005
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. Ph.d.-stipendiat Niels-Henrik M. Hansen
er redaktør af tidsskriftet.
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I 2005 udkom tidsskriftet med følgende temanumre:
Krop og kultur
Unge og internettet
Alkohol, identitet og fællesskaber
Unges rejser

Afhandlinger
x

Sørensen, Niels Ulrik 2005. Meget mere end metroseksuel. Krop, køn og
identitet blandt unge mænd i den senmoderne massekultur. Forskerskolen
i Livslang Læring, Roskilde Universitetscenter.

Rapporter
x

x

x

x

x

x

x

Jeppesen, Dorthe Skov og Filges, Tine 2005. Foreløbig afrapportering af de
centrale resultater fra evalueringen af projekt ”Den Sundhedsfremmende
Ungdomsuddannelse” på Svendborgs ungdomsuddannelser. Center for
Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske
Universitet.
Katznelson, Noemi & Simonsen, Birgitte 2005: Udsatte unge i et
landområde. Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark //
Danmarks Pædagogiske Universitet.
Kofod, Anne & Nielsen, Jens Christian 2005: Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid. Center for Ungdomsforskning
// Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet.
Kofod, Anne 2005: Højskoledokumentation. Seks højskoler i et
skoledokumentationsprojekt. Udgivet af Foreningen af Danske
Folkehøjskoler 2005.
Pless, Mette & Katznelson, Noemi 2005: 9. klasse og hvad så? En
midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til
ungdomsuddannelse og arbejde. Center for Ungdomsforskning // Learning
Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet.
Skrowny, Maja 2005: Alkohol, identitet og fællesskaber - i et
integrationsperspektiv. Særnummer af tidsskriftet "Ungdomsforskning".
Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks
Pædagogiske Universitet.
Ulriksen, Lars 2005. ”Unges uddannelsesvalg”. Bilag 1 i Hvidbog om
naturvidenskabelige universitetsuddannelser – Status for KU-NAT og
anbefalinger til vejen videre frem. Center for Naturfagenes Didaktik, KUNAT, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Artikler
Filges, Tine 2005. Røg, slik og for lidt motion på ungdomsuddannelserne
Quarterly 01/04, Learning Lab Denmark 2005.
Filges, Tine 2005. Kroppen som monitor - at være ung i en kropskultur.
Ungdomsforskning Krop og kultur, årg. 4, nr. 1 2005, Center for
Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Filges, Tine 2005. Friluftsaktiviteter og spiseforstyrrelser, Ungdomsforskning
Unges rejser, årg. 4, nr. 4 2005. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab
Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Jespersen, Susanne Branner og Hansen, Gunna Funder 2005. Etniske
minoritetsunges livsvilkår i Danmark. I: Undersøgelse og anbefalinger vedrørende
etniske minoriteter i Kriminalforsorgen, s. 79-93.
Jespersen, Susanne Branner og Hansen, Gunna Funder 2005. Problemkatalog.
Baggrundsmateriale til AMU-kurset "Retshåndhævelse i forhold til unge". Statens
Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.
Kofod, Anne & Nielsen, Jens Christian 2005: Generation Fucked Up er en myte //
2005 // Issue. I: Quarterly – Learning Lab Denmark. Online Article // 2005 //
Issue # 3/4 Quarterly.
Kofod, Anne & Nielsen, Jens Christian 2005: The Myth of the Messed Up
Generation // 2005 // Issue. I: Quarterly – Learning Lab Denmark. Online Article
// 2005 // Issue # 3/4 Quarterly.
Kofod, Anne 2005: Ungdomskultur: Selvfede. Er nutidens unge en flok asociale
egotrippere? Politiken Analyse 27. september 2005
Nielsen, Jens Christian 2005: Fanget bag kasseapparatet. // 2005 // Issue # 1.
Quarterly, 05.
Nielsen, Jens Christian 2005: Trapped behind the desk. // 2005 // Issue # 1.
Quarterly, 05.
Nielsen, Jens Christian 2005: Generation fremtidsplan – mobile unge som
udfordring for det organiserede fritidsliv. I: Fokus på Folkeoplysning, nr. 2, april
2005, årgang 4.
Nielsen, Jens Christian 2005: Unge frivillige – begejstres og udvikles, ikke
bindes. I: Henrik Frostholm (red.) De kompetente frivillige. En antologi og
dannelse og kompetenceudvikling i det frivillige sociale arbejde. Center for
frivilligt socialt arbejde.
Nielsen, Jens Christian 2005: Frihed: Arbejdsetik. Er de unge for forkælede til at
ville arbejde? Artikel i Politiken 20. januar 2005, 2. sektion, side 7
Simonsen, Birgitte og Hansen, Niels-Henrik M.: Fremtidens udfordringer for
ungdomspolitikken. I: Hvad var der gang i? US-centret 05.
Simonsen, Birgitte: Young Adult Education.:I Internationale Encyclopedia of Adult
Education. Ed.: Leona English. Palgrave Macmillan. 2005
Simonsen, Birgitte: Det danske Ungdomsproblem. Frie Grundskoler nr. 11.05
Sørensen, Niels Ulrik 2005: Frontkæmpere. Metroseksuelle mænd er
kønskampens stormtropper. Politiken Analyse, 9. januar
Sørensen, Niels Ulrik 2005: Paradoks. Individualitet er et must i tidens
massekultur. Politiken Analyse, 11. august
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Sørensen, Niels Ulrik 2005. Understanding men's bodies in visual culture i
European Journal of Women's Studies. February, Volume 12, No 1, SAGE
Publications
Ulriksen, Lars 2005. Gymnasiereformen og elevforudsætningerne i Magasinet
Humaniora nr.2, 2005 udgivet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Undervisningsmateriale:
Papers:
Ulriksen, Lars 2005. Should Physics be Fun Paper for 11th biennial conference for
European Association for Research on Learning and Instruction (Nicosia, Cypern,
august 2005). Med Camilla Rump, Center for Naturfagenes Didaktik, Københavns
Universitet.

Tidsskriftet ungdomsforskning
Hvert nummer har et oplag på 3000 eksemplarer, og har ca. 800 abonnenter.

TILLIDSHVERV, NETVÆRKS- OG
KONFERENCEDELTAGELSE
Hverv og deltagelse i europæiske netværk
Anne Kofod: 11th meeting of Experts on Youth Research and Information.
Rådgivende funktion i forhold til Europarådet og EU-Kommissionen, hvor CeFu
repræsenterer Danmark. Strasbourg 15.-16. september 2005.
Birgitte Simonsen: Deltagelse i Leonardo da Vinci projekt RES INTEGRA. Andros,
Grækenland 3.-4. juni.
Niels Ulrik Sørensen: Deltagelse i baggrundsgruppemøde for the Nordic
Conference on Men and Masculinities 2006 i Turko Finland. Turko Finland 22.
april.

Hverv og deltagelse i danske netværk
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. Deltager i 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 ,
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Fröbelseminariet, Viskadalens folkhögskola og Center for Ungdomsforskning,
Learning Lab Denmark, DPU.
Birgitte Simonsen og Jens Christian Nielsen. 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 bevilling fra Undervisningsministeriet.
Birgitte Simonsen og Jens Christian Nielsen. Medlemmer af ErhvervsPædagogisk
Praktikernetværk. Formålet med netværket er at skabe samarbejde mellem
forskningsinstitutioner 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, Learning Lab, DPU // Institut for
Curricumforskning, DPU // AU // Ålborg Universitet // RUC.
Jens Christian Nielsen og Birgitte Simonsen. Medlemmer af Netværket Unges
Levevilkår (NUL), der har til formål at opsamle viden omkring unge og
pædagogiske initiativer rettet mod eller uddannelser rettet mod varetagelse af
arbejde mod unge De deltagende institutioner er Center for Ungdomsforskning //
Dansk Ungdoms Fællesråd // US-Centret // UFC-Børn & Unge // Ungdomsringen
// CVU-Storkøbenhavn, Videncenter for Ungdomspædagogik og -didaktik.
Niels Ulrik Sørensen. Medlem af Netværk for kulturforskning og kulturanalyse,
hjemmehørende ved Institut for Litteratur, kultur og medier ved Syddansk
Universitet. Middelfart 20.-21. januar og Middelfart 16. og 17. juni
Niels Ulrik Sørensen. Medlem af KRAKA-prisbestyrelsen, Foreningen for
Kønsforskning. Bestyrelsen uddeler hvert år prisen til årets værk indenfor
kønsforskningen i Danmark. Prisen uddeles under årskonferencen for Foreningen
for kønsforskning. Prisbestyrelsen afholder tre møder årligt.
Niels Ulrik Sørensen. Medlem af bestyrelse for Netværk for forskning i mænd og
maskuliniteter (NEMM). Foreningen afholder fire møder årligt.
Birgitte Simonsen deltager som ressourceperson i Læringsforum Østjylland Støttet af den Europæiske Socialfond med henblik på unge udsattes
læringsformer.
Noemi Katznelson sidder i bestyrelsen på daghøjskolen Vera.
Noemi Katznelson sidder i en faglig dialoggruppe for projektet "Dialog med og
information til unge - til forebyggelse af unges sociale problemer" organiseret af
Udviklings- og formidlingscenter for børn og unge (UFC).
Noemi Katznelson sidder i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og
erhvervsvejledning under Undervisningsministeriet.
Susanne Branner Jespersen: Deltagelse for og med Rigspolitiet i fokusgruppe for
øget hvervning af ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk.
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Internationalt samarbejde og deltagelse i udenlandske
konferencer
Lars Ulriksen: Deltagelse i konferencen ”Should Physics be Fun” 11th biennial
conference for European Association for Research on Learning and Instruction.
Nicosia, Cypern 23.08.2005.

DOKUMENTATION OG FORMIDLING
CeFU’s hjemmeside (www.cefu.dk)
Hjemmesiden har i 2005 haft ca. 300.000 besøgende. En stigning på 20% i
forhold til 2004. Antallet af unikke besøgende har i 2005 været godt 5500 i
gennemsnit pr. måned. En stigning på 10% i forhold til 2004.
Forskellen på unikke brugere og en almindelig besøgende er, at en besøgende
betegnes som unik første gang vedkommende besøger hjemmesiden – evt.
efterfølgende besøg registreres ikke som en unik bruger, men afspejles kun i det
samlede antal besøgende.
Som bruger kan man gratis abonnere på forskellige områder af hjemmesiden. Er
man abonnent får man pr. e-post besked, når der er sket ændringer på de sider
man ønsker at følge med i. I alt var der ved udgangen af 2005 tegnet 3481
elektroniske abonnementer på forskellige dele af hjemmesiden. I forhold til 2004
er det en nedgang på godt 10%. Nedgangen kan skyldes forringelsen af CeFUs
nyhedsklip-service (på hjemmesiden kaldet ”Pressen skriver”). Der arbejdes pt.
på en bedre løsning.

Koordinering af ungdomsforskningen i Danmark
En af Centrets opgaver er løbende at skabe overblik over den ungdomsforskning,
der finder sted på mange forskellige institutioner og medvirke til at afdække, hvor
der er udækkede forsknings- og udredningsbehov. I 2005 er
ungdomsforskernetværket løbende blevet udbygget og på cefu.dk findes en
oversigt over ungdomsforskere i Danmark, hvor forskernes forskningsprojekter,
forskningsområder og tilknytning er beskrevet.

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:
31.03.05: "Et kalejdoskopisk indblik i udvalgte dele af centrets aktuelle forskning
samt gæsteforelæsning". 40 deltog i konferencen.
09.11.05: "Unge i dag - hvad ved vi, hvad ved vi ikke - og hvordan afgøres det,
hvad der forskes i?" 106 deltog i konferencen.

Åbne konferencer:
24.05.05:

"Ungdomskultur, seksualitet og forbrug". 130 deltog i konferencen.

CEFU SIGER - REGISTRANT OVER CEFU I
PRESSEN 2005
Registreringerne over CeFU i pressen findes på følgende adresse:
http://www.cefu.dk/nyheder/cefu_siger/
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