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Konference i anledning af 
Center for Ungdomsforsknings 20-års jubilæum

DET UPERFEKTE UNGDOMSLIV

D. 2 oktober 2020 kl. 14 – 16

Kom til vores jubilæumskonference med faglige og skarpe indlæg fra bl.a. 
uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, rektor på AAU Per 

Michael Johansen samt forskere fra Center for Ungdomsforskning 

 Kom og vær med til at hylde det uperfekte

http://www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning
http://www.cefu.dk


Det er gratis at deltage på jubilæumskonferencen.

Da det er afgørende, at alle kan føle sig trygge på dagen, er det vigtigt, at vi kender det præcise antal 
deltagere. Derfor vil vi gerne bede om, at du hurtigst muligt be- eller afkræfter, om du fortsat ønsker at 

deltage ved at skrive til os på cefutilmelding@hum.aau.dk

Be- eller afkræftelsen skal ske senest d. 25/9 kl.10.00

Tilmelding

Flere og flere unge presses af skyhøje krav til, hvordan de skal være, og deres liv skal leves. De senere år 
har præstationskulturen for alvor sat sit præg på ungdomslivet. De fleste områder af ungdomslivet er 
efterhånden blevet arenaer, hvor man skal præstere og vise sit værd. Og det er ikke længere godt nok 
at være god. Det perfekte er blevet det normale, og oplevelsen af utilstrækkelighed, stress og mistrivsel 
synes accelererende. Vi er ved at nå et mætningspunkt, og det er på høje tid at vende skuden.

I år fylder Center for Ungdomsforskning 20 år, og det vil vi bruge som en anledning til at sætte en helt ny 
dagsorden for ungdomslivet. Ved vores jubilæumskonference vil vi derfor hylde det uperfekte ungdoms-
liv. Vi vil sætte spot på det ungdomsliv, som ikke bevæger sig på en lige linje mod et fast defineret mål. Vi 
vil hylde det skæve, sammensatte og snørklede ungdomsliv. Omvejene og fejltagelserne – måske opleve-
de og lærte man noget undervejs? Men vi vil også hylde det jævne og stabile ungdomsliv, det ’normale’, 
som ikke gør noget større væsen af sig. Et ungdomsliv, som vi ofte overser, fordi vi har for travlt med at 
hylde det, der er unikt og stikker ud på den helt rigtige måde. Det skal være slut nu.

På jubilæumskonferencen tager vi livtag med mistrivslen. Vi diskuterer, hvordan vi kan ændre perspekti-
vet, så ambition ikke længere bliver lig perfektion. Mestring ikke længere lig præstation. Og vi vil under-
søge, hvordan vi kan bidrage til et ungdomsliv, hvor uro og frygt forvandles til fighterinstinkt og virkelyst. 
Hvor selvkritik bliver til tro på fællesskaber og samfundsengagement. Når vi kigger ud over ungdoms-
livet, kan vi se, at det allerede ulmer derude. Vi kan se unge, der trækker sig fra perfektionsidealer og 
præstationskultur. Unge, der vil noget andet. Unge, der vil hinanden og verden, og som kæmper en brav 
kamp for at gøre en forskel. 

Mette Stigaard Stenkjær
Forskningskoordinator 
Tlf.:  20 29 46 29
Mail: mss@hum.aau.dk

Center for Ungdomsforskning
Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet - København
A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV 

KontaktSted
Aalborg Universitet, 
Campus København
A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Kantineområdet

Ankomst mellem 13.30 og 14.00 
– seneste ankomsttidspunkt er 13.55
grundet ministerbesøg

mailto:cefutilmelding%40hum.aau.dk?subject=
mailto:mss%40hum.aau.dk?subject=


Rektor ved AAU Per Michael Johansen byder velkommen, og 
Centerleder Noemi Katznelson sætter temaet for dagen

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen taler 
om unge og trivsel på de videregående uddannelser

Oplæg og debat om perfektion og normalitet v. Souschef og Lektor 
Niels Ulrik Sørensen, Center for Ungdomsforskning

Oplevelse af og refleksioner over perfektion. Sangskriver og 
sanger KATINKA i samtale med Lektor Mette Lykke Nielsen

15.00-15.10 Pause

14.00 – 14.10  

14.10 – 14.20 

 
14.20 – 14.45 

14.45 – 15.00

 

Program

15.10 – 15.30

15.30 –  15.35

 
15.35 – 15.45

15.45 – 15.50

15.50 – 16.00

Perfektion - i en tid med ny udsathed i ungdomslivet? Oplæg v. 
Centerleder og professor Noemi Katznelson

CeFU gennem 20 år v. Centerleder og professor Noemi Katznelson
 
 
Velkommen til CeFUs nye formand v. dekan for Det Humanistiske 
Fakultet ved AAU, Henrik Halkier

Christine Ravn Lund, næstforkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd 
taler om det særlige CeFU

Afrunding og tak for i dag


