
UNGDOMMENS SENFØLGER AF 
PANDEMIEN  

Vaccinen rulles ud, og håbet om at vende tilbage til normalen vokser. 
Men det normale ungdomsliv har været suspenderet i mere end et år, 
så findes det overhovedet længere? Og hvis det gør, hvad er det så for 
en normal, der venter de unge derude? 
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Pandemien har i mere end et år vendt op og ned på næsten alt det, som definerer et ungdomsliv. 
Nok har visse unge oplevet samfundets nedlukning som et pusterum i et ungdomsliv, som ofte kan 
være hektisk og stressende. Men for mange har coronatiden været en kilde til afsavn, frustration og 
nedtrykthed. Samt en dyb usikkerhed om fremtiden – hvad venter os nu? Hvordan bliver vores liv? 
Hvordan bliver i morgen? 

Vi kan ikke give unge nogle sikre svar på disse spørgsmål. Modsat den sundhedsvidenskabelige 
forskning kan humaniora og samfundsvidenskaberne, som ungdomsforskningen er en del af, ikke 
levere en vaccine, der med to skud i armen løser situationen. I skrivende stund rulles vaccinen ud, og 
håbet om at vende tilbage til normalen vokser. Men vi ved ikke hvilken normal, der venter derude. 
Vi kender ikke pandemiens videre veje og vildveje – opstår der nye mutationer med nye smitterisici? 
Hvor mange vacciner ender vi med at få? Vi har heller ikke overblik over de samfundsmæssige 
konsekvenser: Hvordan påvirkes økonomien, jobmarkedet og demokratiet? 

Vi ved, at pandemien allerede har sat spor i unges fællesskaber, læring og trivsel. Men der er endnu 
ikke sat en streg over pandemien, og hvilke spor kommer den til at sætte fremover? Vi ved det ikke, 
ligesom vi heller ikke ved hvilke spor, der er midlertidige, og hvad der rækker videre ind i unges liv. Ja, 
hvad er senfølgerne af pandemien egentlig? Hvilke unge rammes hårdest, og hvad kan vi gøre for at 
hjælpe dem? Og kan vi som voksne ligefrem bidrage til, at de unge også tager noget positivt med sig 
fra pandemien – en dannelse i håndtering af kriser? Øget sammenhold? Samfundssind?

Det er disse spørgsmål, vi vil undersøge på denne konference. Vi vil bevæge os hele vejen rundt om 
ungdomslivet og kaste lyset mod unge i forskellige situationer og kontekster, og vi vil undersøge, 
hvordan forskellige grupper af unge er blevet påvirket af – og fortsat påvirkes af – pandemien. Men 
vi vil også gå på tværs og tale om de mønstre, der tegner sig bredt i ungdomslivet og på tværs af 
forskellige grupper af unge. 

Kom og hør en række tankevækkende oplæg og gå i dialog med en række spændende 
videnspersoner om dette vigtige tema, som både er brændende aktuelt, og som måske er med til at 
lægge sporene for fremtidens ungdomsliv. 

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

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


PROGRAM

10.00 - 10.15   Vi byder velkommen og fortæller om CeFU. Centerleder ved Center for   
  Ungdomsforskning, Professor Noemi Katznelson, og formand for Foreningen  
  bag CeFU, Torben Vind Rasmussen   

10.15 - 11.00   Ungdomsliv og corona hos naboerne. Oplæg ved Lektor Ingrid Henning   
  Loeb, Göteborg Universitet, og Seniorforsker Anders Bakken, OsloMet   

11.00 - 11.15  Pause

11.15 - 11.45   Ungdommen i coronaens tid: Tendenser og dilemmaer. Oplæg ved Professor  
  Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning

11.45- 12.05   Selvregulering og samfundssind i unges sociale liv. Oplæg og Interview ved  
  antropolog Malthe Rye Thomsen 

12.05 - 12.50  Frokostpause 

12.50 - 13.20  Den gode genåbning fra et ungeperspektiv. Ungepanel med formand for  
  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Ingrid Kjærgaard, formand for   
  Danske Skoleelever Esther Vyff Balslev Petersen, forperson for Danske   
  Studerendes Fællesråd Mike Gudbergsen, formand for Erhvervsskolernes   
  Elevorganisation Julie Madsen og repræsentant fra Modstrøm,  
  elevorganisation for den Forberedende Grunduddannelse.

13.20 - 13.50   Hvad skal skolerne være opmærksomme på, når eleverne vender tilbage?  
  Oplæg ved Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk  
  Universitet  

13.50 - 14.05  Pause

14.05 - 14.25  Civilsamfundets og foreningslivets rolle og muligheder under    
  nedlukningen og genåbningen. Oplæg og diskussion ved Professor Lars   
  Skov Henriksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg    
  Universitet.

14.25 - 14.50  Gruppearbejde: Hvad kan du og din institution gøre for at sikre den bedst  
  mulige genåbning?

14.50 - 15.10  147 essays om ungdomsliv i en coronatid - og hvem skal vi være særligt  
  opmærksomme på under genåbningen? Oplæg ved Gro Emmertsen Lund,  
  ph.d., Taos Associate og en del af NOISE; Network of Independent Scholars in  
  Education

15.10 - 15.15  Farvel og tak for i dag.  



PRAKTISK

Tid    D. 20. maj 2021 kl. 10.00 – 15.15
 
Sted    Konferencen afvikles online. Yderligere information sendes til deltagerne  
    på mail.

Pris    625 ,- inkl. moms.
    
Tilmelding   Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 14. maj 2021.

    For ikke-medlemmer: Tilmeld dig her.

    For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: 
    Medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning har 10 gratis pladser  
    til konferencen. For at benytte disse fripladser, skriv en mail til    
    lmea@hum.aau.dk med navn, mail og arbejdsplads for de(n) tilmeldte.

    Har I allerede benyttet jer af jeres 10 pladser til konferencen koster deltagelse  
    per person 500 ,- inkl. moms, og I tilmelder jer her.

    Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.   

Yderligere information Louise Matilda Enevoldsen Ahlskog på lmea@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.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning 
    www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter ved Institut for Kultur og læring 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.

https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFUUSaP
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https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFUUSaP
mailto:lmea%40hum.aau.dk?subject=
mailto:mss%40hum.aau.dk?subject=
http://www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning

