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Intet ungt menneske, du møder på din vej, er et ubeskrevet blad. Vores samfund flyder over med begreber,
der beskriver nutidens ungdomsgeneration: Curlinggenerationen, Youtube-generationen og Generation Z er
blot et lille udpluk. Begreberne er gledet ind i vores sprog og præger vores syn på ungdommen.
Alligevel er det sjældent, vi forholder os til, hvad begreberne egentlig siger om ungdommen – og
om de overhovedet holder vand. På denne konference vil vi derfor tegne et bredt billede af nutidens
ungdomsgeneration, som den ser ud fra forskellige ungdomsforskeres perspektiver, og vi vil bruge dette
billede til at trykteste og diskutere nogle af de begreber om unge, vi så flittigt gør brug af.
På konferencen vil vi søge svar på spørgsmål som: Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan
man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen
sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne? Hvordan orienterer de
unge sig på uddannelserne, arbejdsmarkedet, i familierne, og hvilke krav stiller det til os som undervisere,
arbejdsgivere og forældre?
På konferencen vil vi således zoome ind på nutidens unge, men vi vil også tale om det samfund, de er en del af,
og som er med til at præge dem. Pilen peger således også tilbage mod os selv. Har man sagt curlinggeneration,
må man således også sige curlingforældre – men måske findes der bedre og mere dækkende begreber?
Kom og blive klogere og deltag i diskussionen på konferencen, hvor du kan møde alt fra den internationalt
kendte ungdomsforsker fra Australien, Dan Woodman, til livsstilsekspert og erklæret curlingmor, Christine
Feldthaus. Men også andre både internationale og danske ungdomsforskere vil bidrage til at tegne et billede
af nutidens ungdomsgeneration, ligesom at velkendte stemmer fra den danske offentlighed vil give deres
besyv med i en paneldebat.
Vi glæder os til at se dig.

PROGRAM

09.00 - 09.30 		

Ankomst og morgenmad

09.30 - 09.45 		
		

Velkomst og introduktion til konferencen ved v. centerleder Noemi 		
Katznelson, souschef Niels Ulrik Sørensen og formand Niels Glahn

09.45 - 10.45		
Generations and Intergenerational Relationships in Times of Change.
		
Oplæg v. Dan Woodman, University of Melbourne
10.45 - 11.00

Pause med kaffe og frugt

11.00 - 12.00
Børn og unges hverdagsliv: Ændringer over tre generationer. 			
		
Oplæg v. Kristoffer Chelsam Vogt, Universitetet i Bergen
12.00 - 13.00		

Frokost

13.00 - 14.00		
		

Nye ungeliv, forældreroller og curlingbegrebet til debat. Paneldebat med
Christine Feldthaus, Per Schulz Jørgensen, Hanne Knudsen og Noemi Katznelson

14.00 - 14.20 		

Pause med kaffe og kage

14.20 - 15.20		
		
		

Den sorte boks og sommerfugle nettet! Unges fortællinger om deres 		
veje og vildveje i overgangen til voksenlivet. Oplæg v. Jeanette Østergaard,
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

15.20 - 15.30		

Farvel og tak

PRÆSENTATION

OPLÆGSHOLDERE OG PANELDELTAGERE
Dan Woodman er lektor og leder af sociologi ved The School of Social and Political Sciences, University of
Melbourne. Han er desuden formand for The Australian Sociological Association. Han arbejder med generationssociologi, social forandring og variable ansættelsesmønstres betydning for unges relationer. Han har udgivet en række bøger om unge i et generationsperspektiv, herunder bogen ’Youth and Generation’ (Sage 2014)
Kristoffer Chelsom Vogt er post.doc. ved Sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen. Han forsker i,
hvordan familiens betydning i ungdommens liv har ændret sig over tid i takt med, at der er sket ændringer i
arbejdslivet og uddannelsessystemet. I sit seneste forskningsprojekt har Kristoffer arbejdet med de store ændringer, der er sket i børn og unges hverdagsliv i efterkrigstiden ud fra interview med tre generationer i familier
fra forskellige samfundslag.
Jeannette Østergaard er uddannet sociolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Jeanette er ansat som
Seniorforsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvor hun også er forskningsleder. Hendes
forskningsinteresser er unges hverdagsliv og trivsel, rusmidler og risikoadfærd samt unges transition til voksenlivet.
Christine Feldthaus er livsstilskommentator, tv-vært, foredragsholder og debattør. Mor til en hjemmeboende søn på 21 år. I oktober 2016 havde Christine premiere på DR2 temalørdagen ”En curlingmors bekendelser” – et ærligt og upoleret portræt af hendes morrolle og sønnen Alfreds respons, som har affødt en del debat.
Per Schultz Jørgensen er socialpsykolog, professor emeritus, dr.phil. Han arbejder med børne- og familieforskning og har været formand for Børnerådet. Hans seneste bøger handler om børns karakterdannelse,
blandt andet ’Robuste børn’ (2017).
Hanne Knudsen er ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsinstitut (DPU), Århus Universitet. Hun forsker i, hvordan nye praksisser og idealer i pædagogiske sammenhænge sætter grundlæggende
kategorier som borger, fællesskab og ansvar på spil. Hun har særligt interesseret sig for skolens forventninger
til forældrene og har skrevet flere tekster om det, bl.a. ”Hyperansvar: Når personligt ansvar gøres til genstand
for styring” og ”Bekymringsdistribution”.
Noemi Katznelson er ph.d. og professor MSO i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved
CeFU. Hun arbejder med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge.
Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU. Han arbejder med unges trivsel, livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for
unges trivsel.
Niels Glahn er generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening og har siden 2014 siddet som formand for
Foreningen Center for Ungdomsforskning. Som embedsmand i Undervisningsministeriet har han tidligere
arbejdet med både formelle og uformelle ungdomsuddannelser, og har i en periode arbejdet i Kosovo med at
etablere produktionshøjskoler og siden rådgive den lokale FN-mission om arbejdsmarkedsuddannelser.

PRAKTISK

Tid 			

16. maj 2017 kl. 9.00-15.30

Sted 			

UCC, Humletorvet 3, 1799 København V

Pris 			

1.995 kr. ekskl. moms inklusiv forplejning

Tilmelding 		
			
				

Skal ske senest den 5. maj 2017

				
				
				

For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: Henvendelse til 			
Nina Nisted (nin@learning.aau.dk) for de første 10 pladser. Angiv venligst 			
navn samt medlemsorganisation ved tilmelding.

				
				

Øvrige medlemstilmeldinger til en reduceret pris af 1.595 kr. ekskl. moms via 			
https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFUGoFiU

				
				

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

Yderligere information

Nina Nisted (nin@learning.aau.dk) eller Ida Maria Bjelke Bjarløv (imbb@learning.aau.dk)

Kontakt			
				
				
				
				
				

Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Tlf.: +45 2029 4629
www.cefu.dk
cefu@learning.aau.dk

For ikke-medlemmer: https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFUGoFiU

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter ved Institut for Læring og Filosofi
på Aalborg Universitet København. CeFU er et af Nordens førende og mest dagsordensættende
ungdomsforskningsmiljøer. Forskningen på CeFU er kendetegnet ved at være helhedsorienteret,
ungeinvolverende og praksisrelateret. Vi forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og
levevilkår. Derudover samler og formidler vi forskningsbaseret viden om unge samt statistisk
dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår.
CeFU udgør et dynamisk og udadvendt forskningsmiljø, der samarbejder med offentlige såvel
som private aktører. Bag CeFU står en forening, hvis medlemmer er med til at sikre, at den
viden, vi udvikler, er relevant og kan forankres i praksis. Vi modtager gerne henvendelser
fra institutioner, foreninger, organisationer, virksomheder m.m., der interesserer sig for
ungdomsforskning og som ønsker at blive medlem af foreningen.

