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Mistrivsel, mental usundhed, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv. 
Mange unge kæmper med en række af udfordringer, og udfordringsbilledet fremstår stadig mere 
urovækkende, hvilket skaber bekymring blandt voksne. Vi ser i disse år opkomsten af et væld af 
begreber, der forsøger at indfange de nye tendenser – men hvad er der egentlig på spil? Med denne 
konference sætter vi fokus på, hvordan vi i lyset af tendenserne kan forstå udsathed blandt unge i 
dag. 

Mange unge i Danmark trives og har det godt. Man fristes næsten til at sige, at unge aldrig har haft 
bedre muligheder end i dag. Men billedet forvirres af, at vi samtidigt også kan konstatere en voldsom 
stigning i unges selvoplevede mistrivsel. I den ene måling efter den anden rapporterer de unge om 
ekstreme grader af stress, om angst, om depression og om generelt ikke at have det godt. Der er ikke 
tale om isolerede grupper af unge. Samme tendenser går igen på både gymnasier, handelsskoler, 
erhvervsuddannelser og de forberedende uddannelser. Lærere, vejledere, pædagoger, psykologer og 
andre fagprofessionelle står derfor hver dag i udfordrende situationer med unge, som udviser tegn 
på mistrivsel. Men uden nødvendigvis at vide, hvad det egentlig er, der er på spil, og hvad det er det 
rigtige at gøre for at hjælpe de unge. Hvordan skal vi forstå dette dobbelttydige billede af de unges 
trivsel? Og hvad kan vi stille op? 

På konferencen går vi på jagt efter forståelser af udsathed blandt unge og tager temperaturen på 
udsatheden i et af verdens rigeste og mest privilegerede lande. Skal vi fortsat se de unge i lyset af 
mere klassiske forståelser af udsathed? Eller er vi nødt til at vende blikket for at kunne få øje på, hvad 
det nye er?

På konferencen vil vi lancere en helt ny interviewbog, hvor 11 danske og internationale forskere giver 
deres bud på udsathed blandt unge i dag. Der vil være oplæg og debat med deltagelse af flere af 
bogens forskere, ligesom vi vil inddrage perspektiver, erfaringer og synspunkter fra unge, som selv 
har kæmpet med udsathed og mistrivsel. Konferencen tager afsæt i et forskningsprojekt igangsat af 
Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Det Obelske Familiefond. 

På konferencen lancerer vi bogen ”Ny udsathed i ungdomslivet. 11 forskere om den stigende 
mistrivsel blandt unge”. Konferencedeltagerne vil modtage et eksemplar ved indtjekning.

På CeFU.dk kan du læse mere om Center for Ungdomsforskning

https://www.cefu.dk
https://www.cefu.dk


PROGRAM

09.00 - 09.30   Kom og få en croissant og en kop morgenkaffe    

09.30 - 09.45   Vi byder velkommen, introducerer dagens tema og fortæller kort om   
  CeFU   

09.45 - 10.20  Ny udsathed blandt unge – hvad er på spil? Oplæg ved Centerleder ved   
  Center for Ungdomsforskning professor Noemi Katznelson 

10.20 - 10.40   Pause – med frugt til kaffen

10.40 - 12.00   Hvad er udsathed, og hvor er den på vej hen? Samtale med lektor   
  Anders Petersen, AAU og lektor Morten Ejrnæs, AAU faciliteret af Mette   
  Pless, lektor ved Center for Ungdomsforskning

12.00 - 13.00  Skøn mad og godt selskab 

13.00 - 14.00  To unge fortæller om deres erfaringer med udsathed og mistrivsel   
  i samtale med Jesper Dessau, Psykiatriens Informationscenter.    
  Der vises klip fra dokumentarfilmene ”Ulykkelig blandt verdens lykkeligste” og  
  #IkkeGodtNok

14.00 - 14.20   Kaffepause med kage og frugt    

14.20 - 15.30  Hvordan arbejder vi med udsathed blandt unge i dag? Samtale med   
  professor MSO Line Lerche Mørck, DPU/AU og Ph.d.-stipendiat Signe   
  Fjordside, RUC, faciliteret af Anne Görlich, adjunkt ved Center for    
  Ungdomsforskning

15.30 - 15.45  Afslutning



PRÆSENTATION

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE

Morten Ejrnæs er mag. scient. soc. og lektor emeritus på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på 
Aalborg Universitet i København. Han forsker i sociale forhold og socialt arbejde, herunder i social-
pædagogisk faglighed, social arv, lighed, social integration og fattigdom. Morten Ejrnæs har med sin 
vedholdende kritik af begrebet social arv været en central stemme inden for såvel forskning som socialt 
arbejde i praksis.

Anders Petersen er ph.d. og lektor i sociologi på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg 
Universitet. Hans forskningsområder indbefatter bl.a. sociale patologier, social kritik, diagnosekultur, 
individualisme og sorg. I bogen Præstationssamfundet undersøges tesen om, at individet i vores samtid 
er underlagt et voldsomt præstationspres, som har store samfundsmæssige konsekvenser, bl.a. i form 
af psykisk mistrivsel.

Jesper Dessau er konsulent i psykiatriens informationscenter og har igennem de sidste 12 år arbejdet 
med at hjælpe unge med psykisk mistrivsel. Jesper er desuden instruktøren bag dokumentarfilmen 
”Ulykkelig blandt verdens lykkeligste”, der netop sætter fokus på det store antal unge som kæmper 
med psykisk mistrivsel.

Line Lerche Mørck er ph.d. og professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet. Hendes forskningsområde 
er børn, unge og voksne i marginale positioner, og hun arbejder med kombinationer af forskning og 
praksisudvikling. Centralt i hendes forskning står hendes teori om såkaldte grænsefællesskaber, som 
kan medvirke til læring og overskridelse af marginalisering.

Signe Fjordside er ph.d.-stipendiat og ansat på Roskilde Universitet. Hun forsker blandt andet om og 
med unge i udsatte positioner. Med forskningsprojektet ”Det ‘særlige’ som potentiel ressource” har  
Signe Fjordside været med til at sætte fokus på de ressourcer og styrker, som anbragte børn og unge 
har i kraft af deres vanskelige livsbetingelser.

Noemi Katznelson er professor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved CeFU. Noemi 
har i mange år forsket i udsatte unges situation både i og udenfor uddannelse og beskæftigelse og 
skrev ph.d om udsathed. Hendes forskningsfelt rækker samtidigt ind over unges forhold til uddannelse, 
arbejde, vejledning og motivation i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Noemi har derud-
over indgået i en række bestyrelser og ekspertudvalg som knytter an til udsathedsområdet – herunder 
ekspertudvalget bag FGU’en.

Mette Pless er ph.d. og lektor ved CeFU. Hendes forskning kredser om unges uddannelsesdeltagelse 
og overgange i uddannelsessystemet, både i relation til den bredere gruppe af unge, men især med 
fokus på de unge som befinder sig på kanten af uddannelsessystemet.

Anne Görlich er ph.d. og adjunkt ved CeFU. Hendes primære forskningsområde er udsatte og sårbare 
unge uden for uddannelsessystemet og hun deltager i forskningsprojekter, der undersøger og evalue-
rer tiltag, som kan hjælpe de unge til at starte og gennemføre en uddannelse.  



PRAKTISK

Tid    D. 25. november 2019 kl. 9.00 – 15.30
 
Sted    Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V

Pris    2.096 kr. ekskl. moms / 2.620 kr. inkl. Moms
    
    Prisen er med forplejning og bogen: ”Ny udsathed i ungdomslivet”

Tilmelding   Skal ske senest onsdag d. 20. november 2019

    For ikke-medlemmer: Tilmeld dig her.

    For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: Henvendelse til   
    Johanne Buus Mosegaard  for de første 10 pladser på      
    johannebm@hum.aau.dk. Angiv venligst navn samt medlemsorganisation ved  
    tilmelding. Øvrige medlemstilmeldinger til en reduceret pris af 1.676 kr. ekskl  
    moms / 2.095 kr. inkl. moms Tilmeld dig her.

    Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.   
    Hvis I som medlemsorganisation udebliver fra en friplads, udløser det et gebyr  
    på 500 kr. per udebleven deltager, såfremt der ikke er meldt afbud    
    inden onsdag d. 20. november 2019.   

Yderligere information Johanne Buus Mosegaard på johannebm@hum.aau.dk eller Mette Stigaard   
    Stenkjær på mss@hum.aau.dk

Kontakt  Center for Ungdomsforskning (CeFU)

    Aalborg Universitet København, Institut for Kultur og Læring
    A.C. Meyers Vænge 15, 
    2450 København SV 
    Tlf.: +45 2029 4629 
    www.cefu.dk

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

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

Læs om medlemskab af foreningen bag Center for Ungdomsforskning her

https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFUNU
mailto:johannebm%40hum.aau.dk?subject=
https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFUNU
mailto:johannebm%40hum.aau.dk?subject=
mailto:mss%40hum.aau.dk?subject=
https://www.cefu.dk/emner/bliv-medlem/bliv-medlem.aspx

