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Hver femte ung får ikke en ungdomsuddannelse. Krisen har for alvor sat sit præg på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet sværere for unge 
at få job. Vi risikerer at skabe et nyt proletariat af unge, der hverken har uddannelse eller job. I den offentlige debat tales der om ”den tabte 
generation”, ”ungebomben” og ”motivationskrise blandt unge”. Men trods ungepakker og ungeindsatser befinder vi os stadig milevidt fra 
den ”95 % målsætning”, der skal sikre de unges integration i uddannelse og arbejde. 

På konferencen anlægger vi et helhedsperspektiv på de forståelser af unge, uddannelse og arbejde, som præger den aktuelle indsats for 
at få de unge integreret i uddannelse og arbejde. Vi retter et kritisk blik mod den overordnede politiske kurs, men gransker også en række 
konkrete tiltag, der lige nu er ved at blive implementeret i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, fx ungepakkerne. Og så hører vi 
nogle unge om, hvordan de oplever samfundets forsøg på at gøre dem til ’Generation Målrettet’.

Konferencen vil udfordre selvfølgelighederne i den aktuelle tilgang til unge, uddannelse og arbejde. Vi vil spørge, om uddannelse nu også 
er den eneste vej frem, eller om vi bør søge andre veje? Om vores forsøg på at styrke tidlig uddannelsesstart og hurtig gennemførsel i 
stedet skubber unge ud af uddannelsessystemet? Om vi er gået så langt i vores bestræbelser på at gøre uddannelse til et redskab for 
økonomisk konkurrenceevne, at vi har mistet blikket for de unges egne ønsker og behov? Og endelig spørger vi, hvad der kendetegner de 
unges egne strategier, reaktioner og modstandsformer, og hvordan vi kan håndtere dem? 

Konferencen giver ikke de endelige svar på spørgsmålene – men giver stof til eftertanke og leverer inputs til professionelle, praktikere, 
politikere og andre, der er optaget af de aktuelle udfordringer, der gør sig gældende for unges integration i uddannelse og arbejde.

Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fulgsang vil være konferencier og ordstyrer.



PROGRAM
09.30 – 09.45  Ankomst og morgenkaffe

09.45 – 10.00  Velkomst og introduktion til konferencen ved forskningsprogramleder Jens Christian Nielsen og centerleder Noemi  
 Katznelson

10.00 – 11.00  De unge i konkurrencestaten - Oplæg ved professor Ove Kaj Pedersen

 Konkurrencestaten producerer nye vindere og tabere. Beskæftigelseskrisen har sendt skrækvisionen om “de tabte  
 generationer” på banen igen. Men hvor galt står det til? Indlægget handler om ungdomsarbejdsløshed før og nu, om  
 restgruppeproblemet og om de nye udfordringer, som ungeindsatsen møder.  
 

 Afsluttes med debat med salen. 

11.00 – 11.15  Pause

11.15 - 12.15 De målrettede, de kritiske og de resignerende. Tilpasser ungdommen sig de  
 skærpede krav - eller lurer oprøret? - Oplæg ved udviklingsleder og lektor Camilla Hutters

 Unge mænds og kvinders tilgange til uddannelse og karriere er under forandring. Et stigende  
 antal unge mænd fravælger at tage en uddannelse, mens kvinderne føler sig pressede og  
 stressede på deres vej gennem uddannelsessystemet. Hvordan forholder forskellige unge mænd 
  og kvinder sig til den aktuelle uddannelsestænkning? Hvem tilpasser sig, hvem er i opposition,  
 og hvem går i stå? 

 Afsluttes med debat med salen. 

12.15 -13.15  Frokost 

13.15 – 14.45  Ungepanel: Generation Målrettet tager ordet - Fire unge, Mattias Tesfaye, Sofie Rye, Sanne Stephansen og Martin  
 Schäfer, diskuterer den aktuelle uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik med Jacob Fuglsang

 Hvordan opfatter de unge den herskende uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikker i forhold til unge? Hvad er  
 deres strategier, reaktioner og modstandsformer? Hvad skal der til for at få flere unge i uddannelse og arbejde?

14.45 – 15.00  Kaffe og kage

15.00 – 15.45  Hvis motivation er problemet - er ungepakkerne så svaret? - Oplæg ved centerleder og lektor Noemi Katznelson

 Er uddannelse eneste vej frem? Er ungepakken svaret? Unges uddannelses- og arbejdsbegreber er under forandring.  
 Polariseringen vokser, og afstanden mellem dem, der står på uddannelsesræset, og dem, der slynges af, vokser. Men 
 hvordan oplever de unge udviklingen? 

 Afsluttes med debat med salen. 

15.45 – 16.00  Tak for denne gang og på gensyn 



PRÆSENTATION
OPLÆGSHOLDERNE PÅ KONFERENCEN ER: 

Jacob Fuglsang er uddannelsesredaktør på Politiken.

Ove Kaj Pedersen er professor i komparativ politisk økonomi ved Department of Business and Politics, CBS. Han er adjungeret professor 
ved Århus og Aalborg Universitet og har udgivet bogen Konkurrencestaten, hvor den historiske og nuværende lovgivning om folkeskole og 
ungdomsuddannelser er beskrevet og analyseret.

Camilla Hutters er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og udviklingsleder ved CeFU. Hendes primære forskningsområde 
er unge og videregående uddannelse, hvor hun især fokuserer på unges valgprocesser, deres uddannelses- og karriereforløb og deres 
læringsudbytte og motivation.

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved CeFU. Noemi har arbejdet med unges 
forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge. I 
øjeblikket arbejder hun på en evaluering af ungepakken. 

Jens Christian Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning, forskningsleder ved CeFU og leder af DPU’s forskningsprogram i ungdoms-
forskning. 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 kompetenceudvikling. 

Mattias Tesfaye arbejder for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Sofie Rye er forkvinde for Yngresagen.

Sanne Stephansen er medlem af bestyrelsen for Roskilde Festival Højskole.

Martin Schäfer er formand for DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.



PRAKTISK
Tid     Tirsdag d. 8. november 2011 kl. 9.30 - 16.00. 

Sted     Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet – Campus Emdrup 
 Festsalen, Bygning A  
 Tuborgvej 164  
 2400 København NV 

Pris    Kr. 1.650,- inkl. frokost og kaffe  
 Konferencen er gratis for medlemmer af Foreningen CeFU.  
 Hvert medlem kan sende op til 10 deltagere og derefter deltagelse for halv pris.

Tilmelding     Tilmelding senest 1. november 2011 via hjemmesiden www.cefu.dk  
 Framelding efter tilmeldingsfristen medfører fuld betaling.  
 Der er plads til max. 300 deltagere. Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet. 

Yderligere information Mette Stigaard Stenkjær, mest@dpu.dk eller 87 16 35 45

 CeFU forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. 

Kontakt     Center for Ungdomsforskning  
 Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet – Campus Emdrup  
 Tuborgvej 164  
 2400 København NV  
 Tlf.: + 45 87 16 35 45 
 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 Foreningen Center for Ungdomsforskning med medlemmer fra centrale institutioner, organisationer 
og virksomheder i Danmark. Vi modtager gerne henvendelser fra alle, der interesserer sig for ungdomsforskning og som ønsker at blive 
medlemmer af foreningen.


