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Den svære ungdom – Unge i gråzonen
Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og  
arrangementer, som centeret har stået for sammen med det stadigt stigende aktivitetsniveau 
viser til fulde, at Dansk Ungdoms Fællesråd så rigtigt, da de i 1999 tog initiativet til centrets 
oprettelse og en baggrundsforening med medlemsorganisationer, der forgrener sig langt ud  
i samfundslivet. Det har været en betydelig styrke både nationalt og internationalt, at der  
har været et center, hvor der er samlet et bredt dækkende kendskab til ungdommens mange  
forskellige forhold og problemer.

Vi har valgt at fejre 10-års jubilæet med en konference, der koncentrerer sig om den del af de 
unge, der på den ene side ikke giver anledning til særforanstaltninger fra samfundets side, men 
alligevel har ganske store personlige problemer og udfordringer at kæmpe med. Dvs. unge, der 
befinder sig i en gråzone af mistrivsel. Det har vist sig at være en stor gruppe og samtidig en 
gruppe af helt afgørende betydning for samfundets samlede balance og sammenhængskraft.

Udgangspunktet for konferencen vil være bogen ”Den svære Ungdom”, der henvender sig til 
alle med interesse for ungdomslivet. Omdrejningspunktet for bogen er de mange unge, der ikke 
nødvendigvis har en diagnose, men alligevel er ramt et sted, hvor det gør rigtig ondt, og hvor 
det er svært at få smerten til at forsvinde. I bogen behandler 10 eksperter forskellige sider af 
disse unges mistrivsel og kommer med nogle bud på, hvordan voksenverdenen kan hjælpe dem 
med at vende mistrivslen til trivsel. 

Meningen med ”Den svære ungdom” er at gøre de voksne og voksenverdenen bedre i stand til 
at spotte tegn på mistrivsel blandt unge og vide noget mere om, hvordan man skal forholde sig 
til mistrivslen og positivt medvirke til at ruste unge bedre til at håndtere ungdomslivets 
problemstillinger og udfordringer.

”Den svære ungdom” udspringer af et igangværende forskningsprojekt ’Når det er svært at  
være ung i DK’, der belyser unges trivsel og mistrivsel. Projektet er muliggjort gennem en 
støttebevilling fra Egmont Fonden, og bogen er redigeret af forskerne Jens Christian Nielsen, 
Niels Ulrik Sørensen og Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning.

Hver konferencedeltager modtager et eksemplar af bogen.

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder blandt unge: Erhvervsfolk, lærere, pædagoger, 
vejledere, organisationsfolk, foreningsaktive, administratorer, politikere osv. Den tilbyder en god 
og målrettet mulighed for at blive informeret tværgående og på alle niveauer, fordi vi inviterer 
deltagere fra alle de uddannelser, organiseringer og andre sammenhænge, hvor de unge færdes.



Program
9.30 - 9.45 Morgenkaffe

9.45 - 10.15  Velkomst ved bestyrelsesformand for foreningen Center for Ungdomsforskning, 
Thomas Bach og leder af Center for Ungdomsforskning, lektor Noemi Katznelson

10.15 - 11.45  Hvor svært kan det være? Om unges trivsel og mistrivsel.  
Lektor Jens Christian Nielsen og lektor Niels Ulrik Sørensen interviewes af 
professor Birgitte Simonsen

11.45 - 12.30 Frokost 

12.30 - 13.30 Workshop med kaffe 

13.30 - 14.30  Skamfuld selvskade – unge der skærer i sig selv  
v. chefpsykolog Bo Møhl

14.30 - 14.45 Pause med frugt

14.45 - 15.45  Unge med misbrug fejler også noget andet  
v. overlæge, psykiater Henrik Rindum

15.45 Tak for denne gang v. Noemi Katznelson
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Præsentation
Oplægsholdere: 

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning. Hun er leder af  
Center for Ungdomsforskning, hvor hun arbejder med forandringer i ungdomskulturen, 
herunder de unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt projekter om udskoling 
fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge.

Jens Christian Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. Forskningsleder på Center for  
Ungdomsforskning, samt leder af DPU’s forskningsprogram i ungdomsforskning. Han har 
gennem en årrække forsket i unge, ungdom og ungdomslivet, herunder især unges trivsel og 
risikoadfærd, unges fritidsliv og demokratiske deltagelse og unges arbejdsliv og kompetence-
udvikling. Han er leder af forskningsprojektet „Når det er svært at være ung i DK“ om trivsel  
og mistrivsel blandt unge.

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. Ansat ved Center for Ungdoms-
forskning, hvor han især forsker i de unges forhold til kroppen, livsstil, risikoadfærd og trivsel. 
Seneste forskningsprojekter om unge drenges brug af pornografi, pengespiladfærd blandt unge 
samt unge og arbejdsmiljø. Deltager aktuelt i et større projekt om unges mistrivsel. 

Bo Møhl er uddannet cand. mag og cand. psych. fra Københavns Universitet. Han er ledende 
psykolog ved Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet. Han har stor erfaring med behandling af unge 
med selvskadende adfærd. Bo Møhl har skrevet artikler og bøger om en lang række klinisk 
psykologiske emner. I 2006 udgav han bogen ”At skære smerten bort – en bog om cutting og 
anden selvskade” på PsykiatriFondens Forlag, der skabte stor opsigt og opmærksomhed på en 
underbelyst mistrivselsadfærd.

Henrik Rindom er overlæge i psykiatri på Hvidovre Psykiatriske Center. Han er en af de førende 
eksperter inden for unge og misbrug. Han har været med til at opstarte Stofrådgivningen, der er 
et behandlingstilbud for unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Han er i dag 
tilknyttet på deltid som behandler af unge.
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Praktisk
Tilmelding senest 15. marts 2010 via hjemmesiden www.cefu.dk 

Tid: Onsdag d. 24. marts 2010 kl. 9:30 – 15:45 

Sted:  Festsalen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,  
Bygning A  
Tuborgvej 164 
2400 København NV

Pris:  Kr. 1.800,- inkl. frokost og kaffe.  
For medlemsorganisationer 5 fripladser og derefter kr. 900 pr. deltager.  
Hver konferencedeltager modtager et eksemplar af bogen „Den svære 
Ungdom“.

Tilmelding:  Tilmelding senest 15. marts 2010 via hjemmesiden www.cefu.dk 
Framelding efter tilmeldingsfristen medfører fuld betaling. Der er 
plads til max. 400 deltagere. Ved sen tilmelding kan risikeres, at 
konferencen er overtegnet.

Yderligere information:  Janne Juul: jaju@dpu.dk eller 88 88 90 74

Kontakt:  Center for Ungdomsforskning 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 
Tuborgvej 164 
2400 København NV 
Tlf.: +45 88 88 90 74  
Fax: + 45 88 88 97 25  
www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning er en forskningsenhed på Danmarks Pædagogiske  
Universitetsskole. Vi forsker i unges liv, læring, uddannelse, arbejde og integration.  
Derudover samler og formidler vi forskningsbaseret viden om unge samt statistisk  
dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår. Centret er tæt knyttet  
til en forening med medlemmer fra forskellige centrale institutioner, organisationer  
og virksomheder i Danmark. Vi modtager gerne henvendelser fra alle, der interesserer  
sig for ungdomsforskning.
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