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Årsberetning 2003_______________________________________ 

Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 på Roskilde Universitetscenter under 
Institut for Uddannelsesforskning. Bag centret står Foreningen Center for Ungdomsforskning, hvis 
formål er at drive eller støtte forskning i unges livssituation i Danmark samt at indsamle og formid-
le viden herom. 
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Forord ved bestyrelsesformand Michael Andersen_______________ 

På generalforsamlingen marts 2003 meddelte daværende formand Bjarke Steen Johansen at han 
efter 3 år som formand ikke ville stille op til formandsposten på grund af andre opgaver. Jeg blev 
som repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund valgt som Bjarkes efterfølger og kunne overtage 
en velfungerende Forening som Bjarke var en af hovedkræfterne bag både med hensyn til skabel-
sen af selve organisationen og med hensyn til at rekruttere de første medlemmer til Foreningen. 
Jeg fik mao. meget forærende af Bjarke. Og det er jeg taknemmelig for. 
 
I bestyrelsen har vi i årets løb haft mange indholdsrige diskussioner der har bidraget til at udstikke 
pejlermærker for ungdomsforskningen og bidraget med konstruktiv kritik i forbindelse med de 
forskningsresultater CeFU løbende fremlægger i bestyrelsen. 
 
En af årets store begivenheder var den internationale ungdomsforskerkonference – NYRIS 8: 
Youth Voice and Noise - i juni 2003 som CeFU var vært for. Konferencen var besøgt af omkring 
150 forskere fra 16 lande og det var en enestående lejlighed til at placere CeFU på verdenskortet. 
 
Året har været præget af vokseværk i CeFU. I de 4 år CeFU har haft sit virke, er aktivitetsniveauet 
foreløbigt kulmineret i 2003. Men det har også betydet at det i løbet af efteråret 2003 stod klart 
for mig og lederen af CeFU at de betingelser som CeFU arbejder under, på Roskilde Universitets-
center er begrænsende for CeFU’s videre udvikling. Derfor blev centerlederen og jeg enig om at 
opsige samarbejdsaftalen mellem Foreningen Center for Ungdomsforskning og Roskilde Universi-
tetscenter repræsenteret ved Institut for Uddannelsesforskning (hvortil CeFU er tilknyttet). Hensig-
ten med opsigelsen var at fremskynde en genforhandling af aftalen som under alle 
omstændigheder skulle genforhandles ved udgangen af 2004. Denne genforhandling blev sat i 
gang ved udgangen af 2003. 
 
Foreningen har i løbet af 2003 måttet sige farvel til 3 medlemmer men har kunnet byde 2 nye 
medlemmer velkommen i Foreningen.  
 
Det finansielle grundlag for Center for Ungdomsforskning er i 2003 kommet fra rekvireret forsk-
ning, hvor rekvirenterne er ministerier, interesseorganisationer og forskningsrådsbevillinger. Hertil 
kommer naturligvis medlemsbidrag fra Foreningens medlemmer som i 2003 i lighed med tidligere 
år var på 50.000,- kr. pr. medlem. 
 
Endelig vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne, centerleder Birgitte Simonsen og medarbejde-
re samt tak til samtlige samarbejdspartnere for et konstruktivt samarbejde i 2003. Vi ser frem til 
de nye opgaver og udfordringer i 2004. 
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Foreningen Center for Ungdomsforskning_____________________ 

Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet på Roskilde Universitetscen-
ter. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket var et dansk 
forskningscenter, hvor der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et 
forskningscenter, hvor der initieres forskning i unges levevis, livsvilkår og samspil med centrale 
samfundsmæssige organiseringer og institutioner.  
 
Bag Center for Ungdomsforskning står en kreds af danske institutioner, organisationer og virksom-
heder, som gennem medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning repræsenterer vigti-
ge interesser i forhold til de unge og fungerer samtidig som et demokratisk grundlag bag 
forskningscentret. Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets forsk-
ning, deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres løbende for de nyeste 
resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen.  
 
Ved indgangen til år 2004 består Foreningens medlemskreds af 20 medlemmer:  

 
Beskæftigelsesministeriet, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Industri, Dansk 
Metal, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Ungdoms Fællesråd 
(DUF), BUPL-Forbundet for pædagoger og klubfolk, Forsvarets Værnepligt & Rekrut-
tering, Frie Kostskolers Fællesråd, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-
råd (FTF), GODA - Gode Alkoholdninger (optaget ultimo 2003 med virkning 1. 
januar 2004), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), HK-Danmark, Ministeriet for 
flygtninge, Indvandrere og Integration, Novo Nordisk A/S (optaget ultimo 2003 med 
virkning 1. januar 2004), NP|3 communication (har ændret navn til ”Recommen-
ded”), Rigspolitiet, Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), Socialministeriet samt 
Undervisningsministeriet.  

 
Ændringer i foreningens medlemskreds 
I 2003 blev GODA - Gode Alkoholdninger og Novo Nordisk A/S optaget som medlemmer med virk-
ning fra januar 2004. 
 
Dansk Tipstjeneste A/S, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt TDC har i 2003 
meldt sig ud af foreningen med virkning fra 1. januar 2004.  
 
Bestyrelsesarbejdet  
Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne og 
Centrets medarbejdere får indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder som 
favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning.  
 
Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 9 medlemmer. Formand for 
bestyrelsen Michael Andersen er repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund og næstformand er 
Jørgen S orm fra Forsvarets Værnepligt & Rekruttering. I bestyrelsen sidder i øvrigt Henrik W. Ol-t
sen fra Dansk Metal, Birgitte Nielsen fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Jacob Kragh Dal-
skov fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Allan Baumann fra BUPL - Forbundet for pædagoger 
og klubfolk, Line Thaudahl Jakobson (indtrådt medio året som suppleant for Connie Yilmaz Janzen) 
fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen fra Frie Kostskolers Fællesråd samt Niels Schmidt fra 
Rigspolitiet.  
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Der er i år 2003 afholdt 5 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling:  
 
11.03.03 Bestyrelsesmøde afholdt hos Rigspolitiet 
31.03.03 Generalforsamling og bestyrelsesmøde i Foreningen Center for Ungdoms 

forskning afholdt hos CeFU, RUC 
26.05.03 Bestyrelsesmøde afholdt hos CeFU, RUC 
01.09.03 Bestyrelsesmøde afholdt hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 
27.10.03 Bestyrelsesmøde afholdt hos de Frie Kostskolers Fællesråd 
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Dokumentation og formidling______________________________ 

CeFU’s hjemmeside (www.cefu.dk)  
Hjemmesiden blev i november 2003 testet af ”Bedst på Nettet” og fik tildelt fire netkroner af fem 
mulige. CeFU’s hjemmesiden blev bedømt i kategorien for uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. 
indebærer, at siden vurderes efter, om det er muligt for studerende at søge optagelse, udfylde 
tilmeldingsblanketter o. lign. online. CeFU’s hjemmeside passede således ikke helt ind i denne ka-
tegori, eftersom CeFU ikke er en uddannelsesinstitution. Til trods for dette blev www.cefu.dk vur-
deret som sjette bedst af omkring tres vurderede hjemmesider. 
 
Hjemmesiden har i 2003 i gennemsnit haft godt 13.000 besøgende pr. måned. I forhold til 2002 er 
det gennemsnitlige månedlige besøgstal steget med 86 procent.  
Som bruger kan man abonnere på forskellige områder af hjemmesiden. Er man abonnent får man 
pr. e-post besked, når der er sket ændringer på de sider man ønsker at følge med i. I alt var der 
ved udgangen af 2003 tegnet 3.125 elektroniske abonnementer på forskellige dele af hjemmesi-
den. I forhold til 2002 er det en stigning på 67 procent.  
 
Koordinering af ungdomsforskningen i Danmark  
En af Centrets væsentlige opgaver er løbende at skabe overblik over den ungdomsforskning, der 
finder sted på mange forskellige institutioner og medvirke til at afdække, hvor der er udækkede 
forsknings- og udredningsbehov.  
 
I 2003 er ungdomsforskernetværket løbende blevet udbygget og indeholder nu oplysninger om 
cirka 180 ungdomsforskere i Danmark. På cefu.dk findes en oversigt over ungdomsforskere i Dan-
mark, hvor forskernes forskningsprojekter, forskningsområder og tilknytning er beskrevet. På den-
ne offentlige udgave - cefu.dk - af forskernetværket er der ved udgange af 2003 registreret 62 
forskere. Ikke alle forskere i det samlede netværk ønsker deres navn og fagområde mv. oplyst på 
cefu.dk. 
 
Offentlighedsarbejde og public service  
Centret modtager dagligt henvendelser fra unge selv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, 
foreninger, medier etc., med forespørgsler om litteratur, henvisninger eller viden om unge. Centret 
prioriterer henvendelserne højt som en del af den public service forpligtelse, der er en del af Cent-
rets formål. Centrets medarbejdere deltager jævnligt i interviews i de trykte og elektroniske medier 
og udbreder kendskabet til Centret og dets forskning.  
 
 
Centrets medarbejdere ultimo 2003 
Faste medarbejdere 
Birgitte Simonsen, professor og centerleder 
Noemi Katznelson, Ph.d.-stipendiat og forskningskoordinator 
Per Alsøe, dokumentationskoordinator 
Jens Christian Nielsen, adjunkt, projektleder og forskningskoordinator 
Niels-Henrik M. Hansen, forskningsassistent, informationsmedarbejder edak ør /r t
Annette Lindorff, sekretær 
Liselotte Klint, studentermedarbejder 
Anja Vinthe  Jensen, studentermedarbejder r
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Projektmedarbejdere 
Andy Højholdt, forskningsassistent 
Anne Kofod, forskningsassistent 
Susanne Branner Jespersen, forskningsassistent 
Martin Molich, praktikant 
 
Tilknyttede forskere 
Bibi Hølge Hazelton, Ph.d. og forskningsadjunkt, Institut for Uddannelsesforskning 
Camilla Hutters, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring 
Finn M  Sommer, lektor, Institut for Uddannelsesforskning .
Jette Larsen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring 
Jo Krøger, Ph.d., ekstern lektor, Institut for Uddannelsesforskning 
Kevin Mogensen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring 
Kim Rasmussen, lektor, Institut for Uddannelsesforskning 
Knud Illeris, professor, Institut for Uddannelsesforskning 
Lars Ploug, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring 
Lars Ulriksen, lektor, Institut for Uddannelsesforskning 
Lene Larsen, adjunkt, Institut for Uddannelsesforskning 
Niels Ulrik Sørensen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring 
Pe er Koudahl, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring t
Steen Baagøe Nielsen, forskningsadjunkt, Institut for Uddannelsesforskning 
Søren Smidt, lektor, Institut for Uddannelsesforskning 
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Igangværende forskning__________________________________ 

Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i Center for Ungdoms-
forsknings arbejde. 
 
 
Unge og uddannelse  

• Fastholdelse i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 
Undersøgelsen vil i forskellige faser omhandle både Social og sundhedsuddannelsernes grundfor-
løb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Undersøgelsen omhandler de mange forhold der influerer på oplevelserne af uddannelserne blandt 
både de unge der fungerer i uddannelsen og de der er frafaldstruede. Hvordan oplever eleverne 
den realitet de møder i uddannelserne? Hvordan relaterer ungdomskulturen sig til lærernes for-
ventninger? Hvilke aspekter ved uddannelserne matcher elevernes forventninger og værdier i rela-
tion til uddannelserne og hvilke gør ikke? Hvilket samspil finder sted i mødet mellem lærerne og 
eleverne? 

- Forsker Lene Larsen 
 

• Forventninger til universitetsstudier 
Projektet vil afdække disse tre perspektiver: de studerendes forudsætninger og forventninger til 
studiet, og lærernes og universitetets forudsætninger og forventninger. Målet med projektet er at 
få en bedre forståelse af de forhold som spiller ind på de videregående uddannelser. Det er hen-
sigten at projektet skal give en mere nuanceret indsigt i de forestillinger, motiver og interesser 
som ligger bag de studerendes studievalg og studiepraksis, og samtidig en indsigt i de forskellige 
rationaler som ligger bag uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning. 

- Forsker Lars Ulriksen 
 

• Frafald på læreruddannelsen 
Center for Ungdomsforskning er tilknyttet projektet som sparringspartner. 
Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Blaagaard Seminarium, Vordingborg Semina-
rium og Århus Dag- og Aftenseminarium. Styregruppen for projektet er Rektorforsamlingens Ud-
dannelsesudvalg. 
Undersøgelsen baserer sig primært på spørgeskemaoplysninger, og skal kortlægge, hvordan de 
studerende oplever studiemiljøet på læreruddannelsen, samt hvilke grunde der er for at afbryde 
uddannelsen.  

- Forskere Lars Ulriksen & dokumentationskoordinator Per Alsøe 
 

• Kvinder i forsvar og politi  
Både politiet og forsvaret har et ønske om at dets personale i højere grad skal afspejle befolk-
ningssammensætningen, og ønsker derfor at øge andelen af blandt andet kvinder. I lyset af dette 
ønske om at fremme ligestilling har denne undersøgelse til formål at undersøge unge kvinder som 
målgruppe for rekruttering til arbejde i forsvar og politi. Projektet afdækker de centrale faktorer i 
rekrutteringsarbejdet og lægger dermed op til mulige nye veje i dette arbejde. 

- Forsker Susanne Branner Jespersen 
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• Unge, køn og karriere 
Projektet handler overordnet om 'gender-mainstreaming' af erhvervsvejledning af unge i den dan-
ske grundskole. Projektet fokuserer på om - og i givet fald hvordan - kønsperspektivet spiller ind i 
erhvervsvejledningen, med henblik på at bryde stereotype forestillinger, som skaber kønstraditio-
nelle uddannelses- og karrierevalg. 

- Forsker S een Baagøe Nielsen t  
 

• tUnges valg af videregående uddannelse (ph.d.-projek ) 
Betydningen af videregående uddannelse i unges liv 
Projektet følger 10 unge og deres proces med at vælge videregående uddannelse i årene efter 
studentereksamen. Undersøgelsens sigte er, at belyse hvilken betydning videregående uddannelse 
har i unges liv i dag, samt hvad unges uddannelsesvalg siger om den samfundsmæssige betydning 
af videregående uddannelse.  

- Forsker Camilla Hutters 
 
 
Unge og arbejde  

• Vejledning på tværs 
Et evalueringsprojekt omkring vejledning. Projektet hedder ”Vejledning på tværs” og er en del af 
Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforenings overordnede projekt om ”Kvalitet i 
Ungdomsvejledningen”. ”Vejledning på tværs” har fokus på samarbejdet og styrkelsen af det loka-
le vejledernetværk i Roskilde for at medvirke til at antallet af unge, der ikke gennemfører en ung-
domsuddannelse reduceres.  

- Forsker Noemi Katznelson 
 

• Ude i virkeligheden – læringsrum i to uddannelsers praktikforløb 
Ude i virkeligheden er den afsluttende rapport fra en forskningsprojekt, der er blevet til i samar-
bejde mellem CeFU og Kommunernes Landsforening, Forbundet af Offentlige Ansatte og Dansk 
Socialrådgiverforening. Forskningsprojektet belyser gennem et stort interviewmateriale de formelle 
og informelle læringsrum, som findes i hhv. sosu-hjælperuddannelsens og socialrådgiveruddannel-
sens praktikforløb.  
Både praktikanter og praktikvejledere fra de to uddannelser er blevet interviewet. Fra organisatio-
nernes side er tanken dels at skaffe større indsigt i, hvilken betydning praktikforløbet har for den 
enkelte praktikant og dels hvordan vejlederne oplever deres funktion i praktikforløbet. Derudover 
åbner forskningsdesignet for, at de to uddannelser gennem et systematisk studie af praktikdelen 
vil kunne lære af hinanden.  

- Forskere Jo Krøjer & Anne Kofod 
 
 
Unge og demokrati  

• Nye tider – nye foreningsformer? 
I mange foreninger og organisationer er opmærksomheden omkring unges foreningsdeltagelse og 
frivillige arbejde, blevet forstærket gennem de seneste år. Mange ungdomsorganisationer og for-
eninger melder om vanskeligheder med at tiltrække, involvere og fastholde unge i foreningerne og 
deres frivillige arbejde. Fra såvel politiske ungdomspartier og fagforeninger som idræts-, natur- og 
fritidsforeninger kommer der enslydende meldinger om forandringer i de unges deltagelse og en-
gagement: Unge opleves som mindre stabile, de vandrer ud og ind af foreningerne, de engagerer 
sig på nye måder og de er mindre tilbøjelige til at påtage sig de ulønnede lederhverv. Det er 
blandt andet disse meldinger det 2-årige forskningsprojekt Nye tider - nye foreninger? prøver at 
komme bagom. Gennem konkrete studier af idrætsforeninger, spejderforeninger, politiske ung-
domspartier og kulturelle foreninger undersøger forskningsprojektet tendenser i unges deltagelse 
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og engagement i foreninger og i udviklingen af forenings- og fællesskabsformer. 
- Forskere Jens Christian Nielsen, Andy Højhold  og Birgitte Simonsen. t

 
 
Unge og marginalisering  

• Ungdom og marginalisering i det senmoderne Danmark - om konsekvenserne af den øgede 
individualisering (ph.d -projekt) .

Dette forskningsprojekt er et ph.d.-projekt, der stiller skarpt på samspillet mellem den individuali-
seringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet og de konsekven-
ser det har for de unge der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til 
arbejdsmarkedet.  
Afhandlingen tager således afsæt i, at det i både uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken gen-
nem de seneste år har været et mål at udbrede viften af individuelt tilpassede muligheder for at 
kunne imødekomme unge med meget forskellige behov. 
Ph.d-projektet har til formål at undersøge, hvilke konsekvenser individualiseringen har for de "ud-
satte" unge. Allerede i udgangspunktet er individualiseringen med til at vanskeliggøre spørgsmålet 
om, hvilke unge der tilhører den såkaldte "restgruppe". Det er ikke som for år tilbage, hvor man i 
grove træk kunne finde frem til "restgruppen" ved at se på afgrænsede grupper som de ufaglærte 
og de arbejdsløse. I dag kan unge der af den ene eller anden grund er "udsatte" meget vel gem-
me sig i det ordinære uddannelsessystem (på erhvervsskolerne, handelsskolerne, gymnasierne) og 
på arbejdsmarkedet på grund af den øgede individualisering, den enorme bevægelighed og de 
mange sammenhænge der umiddelbart er gjort tilgængelige for alle unge. 

- Forsker Noemi Katznelson 
 
 
Unge og livsstil  

• Maskulinitet og massekul ur (ph.d.-projekt) t
Projektet om maskulinitet og massekultur bærer arbejdstitlen ”Den forfængelige mand - Maskulini-
tetens forandring i den senmoderne massekultur”. 
Det analyserer med udgangspunkt i livshistoriske interviews de forandringer i den mandlige køns-
identitet, der er en konsekvens af massekulturens udbredelse i det senmoderne Danmark. Projek-
tet identificerer især de forandringer, som er knyttet til den æstetisering af kulturen, der følger af 
denne udbredelse. 
Med henblik på en sådan identifikation vil den dels undersøge de æstetiske identitetspositioner, 
som massekulturen tilbyder manden i det senmoderne Danmark, og dels undersøge, hvordan han 
indarbejder disse positioner i sin kønsidentitet. 

- Forsker Niels Ulrik Sørensen 
 

• Hvad har de gang i? En profilanalyse af Gen oftes unge  t
Center for Ungdomsforskning har i samarbejde med Gentofte Kommune iværksat en kortlægning 
og profilering af kommunens unge. Undersøgelsen søger at beskrive de unge såvel statistisk som 
via fokusgruppeinterviews. I datamaterialet indgår der 1031 besvarelser samt 18 interviews med 
udsatte unge. Undersøgelsen forventes afsluttes medio marts 2004. 

- Forsker Niels-Henrik M. Hansen  
 

• Doping blandt unge idrætsudøvere (ph.d.-projekt) 
Projektet om ungdomskultur, livsstil og doping bærer arbejdstitlen: Doping blandt unge idrætsud-
øvere: et projekt omhandlende unge mænds risiko-bevidsthed, rationaler og handlinger i relation 
til brugen og opfattelsen af krop, sundhed og doping.  
Center for Ungdomsforskning ønsker ved at fokusere på de mandlige brugere af doping og deres 
sociale og kulturelle livsverden at komme til en større og bedre forståelse af baggrunden og moti-
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vationen for at bruge doping.  
Intentionen er at undersøge de unge mænds holdninger, kendskab og erfaringer til og med doping 
som en integreret del af deres livspraksis, deres livsverden, for at undersøge hvordan grupper af 
unge mænds brug af doping indgår og forstås som et socialt og kulturel udtryk. Det vil blive belyst 
hvordan doping indgår internt i de unge mænds venskabskredse, hvad der betinger at man i nogle 
kredse tager afstand fra doping, mens det i andre måske medvirker til at integrere den enkelte 
unge i det større fællesskab af mænd.  

- Forsker Kevin Mogensen 
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Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning i 2003_____________ 

 
Tidsskrift 
 
Tidsskriftet Ungdomsforskning udkom første gang i 2000, og på det tidspunkt alene som et elek-
tronisk tidsskrift på hjemmesiden www.cefu.dk. Fra 2002 er tidsskriftet ligeledes udkommet i en 
trykt udgave, med fire temanumre pr. år. Den trykte udgave af tidsskriftet har ca. 700 abonnenter 
mens den elektroniske udgave på cefu.dk har 212 abonnenter. Forskningsassistent Niels-Henrik M. 
Hansen overtog medio 2003 posten som redaktør af tidsskriftet efter ph.d.-stipendiat Niels Ulrik 
Sørensen. 
 
I 2003 udkom tidsskriftet med følgende temanumre: 
 

1 Unge og kriminalitet 
2 Unge i periferien 
3 Unge og miljø 
4 Unge og rusmidler 

 
Desuden udgav centret et særnummer af tidsskriftet Ungdomsforskning i april 2003 med titlen: 
Nye tider – nye foreningsformer? – et forskningsprojekt om ungdom & foreningsliv. (Red. Jens 
Christian Nielsen). 
 
 
Bøger 
 

• Perspektiver på ungdom & krop  
Unges kroppe er genstand for en omfattende omsværmelse, opmærksomhed og tilskrivning af 
betydning. Den unge idealiserede krop har ikke kun værdi blandt de unge; også andre grupper 
efterstræber ofte den ungdommelige krop som ideal. Men idealkroppen er sjældent identisk med 
hverdagskroppen, der tværtimod ofte er udgangspunkt for en række forskellige og modsatrettede 
følelser og erfaringer. Gennem ti tværvidenskabelige artikler giver bogen et rigt facetteret billede 
af problemfeltet. 

- Forsker Bibi Hølge-Hazel on (red.) t
 
Rapporter 
 

• Skibsofficer 
Rapporten er udgivet i samarbejde med Danmarks Rederiforening. Rapporten er en kortlægning 
og analyse af samspillet mellem søfartserhvervet og de unge med særlig henblik på rekruttering. 
Undersøgelsen viser de forskelligartede forventninger og forestillinger de unge aspiranter har om 
deres skole- og sejlperioder inden de starter på uddannelsen, samt hvordan de oplever det sociale 
miljø og faglige forhold, når de har været under uddannelse i et stykke tid. 

- Forsker Kevin Mogensen 
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• Ung-til-ung som forebyggende metode inden for feltet forebyggelse af alkohol- og stofmis-
brug  

Baggrunden for rapporten er konstateringen af, at en lang række forskellige forebyggelses-
projekter henviser til Ung-til-Ung metoden, uden der tilsyneladende eksisterer en grundig, viden-
skabelig (evidensbaseret) viden om metodens "effekter". Rapporten er udarbejdet i samarbejde 
med Sundhedsstyrelsen. 

- Forsker Bibi Hølge-Hazelton 
 

• Konflikt på gadeplan – når etnisk minoritetsungdom og politi mødes 
En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning går tæt på etnisk minoritetsungdoms møde 
med politiet. Karakteristisk for en del af møderne er, at de er med til at fastholde parternes negati-
ve opfattelse af hinanden. De oplever ofte konflikten som uløselig. Den grundlæggende fornem-
melse af konflikt fører i nogle tilfælde til at møderne eskalerer til åben konfrontation - som vi har 
set det i Vollsmose, Tåstrup, Nørrebro og Kokkedal. Rapporten går bag om konfrontationerne og 
giver både politi og unge taletid. 

- Forskere Susanne Branner Jespersen & Anthony Ansel-Henry 
 

• Hvad har de gang i? - en profilanalyse af Holbæks unge 2003 
Denne rapport skal medvirke til at give borgerne, herunder de unge, fagpersoner og beslutnings-
tagere i Holbæk et indblik i de unges hverdag, følelser og tanker om deres liv. Materialet i rappor-
ten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle Holbæks unge mellem 13 og 25 år har haft 
mulighed for at deltage samt en række fokusgruppe- interviews, hvor udvalgte unge har givet de-
res besyv med.  

- Forsker Niels Henrik M  Hansen .
 
 
Artikler 
 

• Uddannelse og zapperkultur? Af Birgitte Simonsen. I "KVAN - Et tidsskrift for læreruddan- 
nelsen og folkeskolen", nr.66, August 2003, 23. årgang. 
 

• Hvad skal de studerende lære i fysik? Et lærerperspektiv Af Lars Ulriksen. I Nils O. Ander- 
sen & Kjeld Bagger Laursen (red.): ”Studieforløbsundersøgelser i naturvidenskab – en antologi”. 
København: CND-KU skriftserie nr.2003-05, Københavns Universitet.  
 

• Ungdom, kost & diabetes Af Bibi Hølge-Hazelton. I Barndom 2003-08 (Peer-reviewed). 
 

• Forsvar for ph.d. afhandling Diabe es - en skole for livet. Af Bibi Hølge-Hazelton. I Nordiske  t
Udkast nr. 1 2003. 
 

• Ungdomsbegrebet Af Birgitte Simonsen. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og  
sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. 
 

• De nye unge - de nye voksne Af Birgitte Simonsen. I "Kompendium i pædagogik - til pæ- 
dagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. 
 

• Læring Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige  
uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. 
 

• Unges læreprocesser Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og  
sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. 

 Telefon 4674 2300  Telefax 4674 3070  cefu@ruc.dk  www.cefu.dk  cvr.nr. 10-01-88-38



 14

• Læringsforløb, læringsspring, stadier og modeller Af Knud Illeris. I "Kompendium i  
pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Sam-
fundslitteratur. 
 

• rHvad snakker vi om nå  vi siger ungdom? Af Birgitte Simonsen. I ”Perspektiver på unge &  
krop” Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. 
 

• Unge mænds krops og trafikrisiko Af Kevin Mogensen. I ”Perspektiver på unge & krop” Af:  
Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. 
 

• , rMal Fanden på væggen! Diabetes, ungdom  k op og køn Af Bibi Hølge-Hazelton. I ”Per- 
spektiver på ungdom & krop”, Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. 
 

•    t tThe Youth Movement - Challenging the trade union movemen and its you h work. Af Jens  
Christian Nielsen. I Niels Warring og Christian Helms Jørgensen (red.): "Adult Education and The 
Labour Market VII - Volume B". Roskilde Universitetsforlag.  
 

• tIndignation og indflydelse som mulighedshorison  - om fagligt aktive unges veje på arbejds 
markedet Af Jens Christian Nielsen. I Christian Helms Jørgensen og Niels Warring (red.): ”Demo-
krati og deltagelse i arbejdslivet”. Roskilde Universitetsforlag. 
 

•  Unge i bevægelse - en udfordring for det etablerede foreningsliv Af Jens Christian Nielsen.  
I ”Tidsskriftet Ungdomsforskning - særnummer april 2003”: Nye tider – Nye foreningsformer? Cen-
ter for Ungdomsforskning. 
 

•  tHvorfor beskæftige sig med ungdom og foreningsliv? En kommen eret oversigt over ud 
valgt forskning og dokumenta ion Af Andy Højholdt. I ”Tidsskriftet Ungdomsforskning - særnum-t
mer april 2003”: Nye tider – Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. 
 

• Samtale med ildsjæle og forskere Af Birgitte Simonsen. I ”Tidsskriftet Ungdoms forskning –  
særnummer april 2003”: Nye tider – Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. 
 

• Rusmidler i provinsen Af Niels-Henrik M. Hansen. I ”Ungdomsforskning” årg. 2, nr. 4 2003  
”Unge og rusmidler”. Center for Ungdomsforskning. 
 

• Er det blevet værre? Af Per Alsøe. I ”Ungdomsforskning” årg. 2, nr. 4 2003 ”Unge og rus 
midler”. Center for Ungdomsforskning. 
 

• Håb - trods alt Af Birgitte Simonsen. I ”Ungdomsforskning” årg. 2, nr. 3 2003 ”Unge og mil- 
jø”. Center for Ungdomsforskning. 
 

• Unges til- og fravalg af de sundhedsfaglige uddannelser og jobs Af Noemi Katznelson og   
Camilla Hutters. I FOFU-nyt årg. 5, nr. 1 & 2 2003 om Rekrutteringskrise i sundhedsvæsnet.  
 

• Hvad er de unges forventninger til arbejde? Af Noemi Katznelson. Artikel til P1-debat, syns- 
punkt www.dr.dk/p1debat/synspunkt d. 26. maj, 2003.  
 

• Mistillid mellem unge indvandrere og politiet. Af Susanne Branner Jespersen. I Synspunkt i  
Dansk Politi nr. 6, juni 2003. Med Anthony Ansel-Henry. 
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Konferencer____________________________________________ 

Centret afholder hvert år en række konferencer. Konferencerne har forskellige målgrupper – med-
lemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning, forskere samt praktikere og andre med 
interesse for ungdomsforskning. 
 
Medlemskonferencer 

• 31.03.03: Et kaleidoskopisk indblik i udvalgte dele af centrets aktuelle forskning   

-
tt r -

På konferencen blev følgende projekter præsenteret: Unge i tal af Per Alsøe. Hvad har de gang i? 
af Niels-Henrik M. Hansen. Nye tider – nye foreningsformer af Andy Højholdt og Jens Christian 
Nielsen. Fra fornemmelse til viden og handling af Lene Larsen. Møde mellem politi og unge nydan
skere af Anthony Ansel-Henry og Susanne Branner Jespersen. Rekru e ing af nye elever i finans
sektoren, samt fastholdelse og integration af nyuddannede yngre medarbejdere af Morten 
Smistrup. 
 

• 26.11.03 Ung-til-Ung. Om idealerne  myterne og realiteterne   ,
Ung-til-Ung er en bredt defineret og internationalt anvendt tilgang til at komme i kontakt med 
mange unge i forskellige sammenhænge: Ung-til-Ung som metode ved markedsføring af bestemte 
produkter, ved rekruttering til bestemte brancher, til fagforeninger og andre organisationer, og ved 
oplysning og rådgivning ved forebyggelse og bekæmpelse af f.eks. alkohol - og stofmisbrug. 
På konferencen blev det diskuteret hvad der virker og hvad der ikke virker. Hvad er ideal og hvad 
er realitet? Hvornår virker det og hvornår ikke? Hvad ved vi egentlig om det. Der var oplæg både 
fra forskere og fra folk, der er engageret i Ung-til-Ung arbejde i praksis. 
 
Forskertræf 

• 04.03.03: Vilkår for dansk ungdomsforskning 
CeFU’s forskertræf er et tilbagevendende netværksarrangement for forskere der arbejder med 
unge. Dette forskertræf tog afsæt i et oplæg af Gestur Gudmundsson, DPU, om udfordringer til 
ungdomsforskningen i dag. Dagen bød ellers på diskussioner om den på daværende tidspunkt 
forudstående Nordiske ungdomsforskningskonference og på erfaringsudveksling vedrørende: Idé-
generering og finansiering af forskningsprojekter; Forskningsdesign og metoder indenfor ung-
domsforskningen; og endelig formidling af forskningen til dens brugere. 
 
Åbne arrangementer 

• 13.05.03: Kvalitet i Ungdomslivet – målinger eller virkelighed   
Hvordan vurderer man hvad der er kvalitet i ungdomslivet – kan det måles og hvem skal i givet 
fald opstille målene. Pædagoger fra vuggestue til videregående uddannelse formodes at kunne 
forholde sig til spørgsmålet: er det du laver kvalitet? Også den sociale og den frivillige sektor kon-
fronteres med spørgsmålet. Arbejdet med mennesker har stor afstand fra indsats til resultat. Hvad 
er livskvalitet? Hvad synes unge selv? 
Oplæg af: Peter Dahler-Larsen, Ph.D, er professor i evaluering på Institut for Statskundskab, 
Syddansk Universitet, Odense. Gestur Gudmundsson er gæstelektor, Ph.D, i pædagogisk sociologi 
ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Lars Ulriksen, Ph.D, er lektor i uddannelsesforskning ved 
Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og tilknyttet CeFU. 
 
 

• 11.06.03 - 14.06.03: NYRIS 8: Youth – Voice and Noise (international konference) 
Hovedtalerne ved konferencen var professor Zygmunt Baumann, professor Harriet Bjerrum Niel-
sen, professor Phil Cohen og professor Manuela du Bois-Raymond. Der var også oplæg om føl-
gende emner: Political Identities in Late Modernity, Losers and winners of modern youth life, 
Youth Culture, New forms of collective identities og Reconstructions of the distinction between 
Childhood and Youth: challenges for theory and conceptualization. 
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Udover at lytte til oplæggene arbejdede konferencedeltagerne i følgende workshops: 1. Rethinking 
youth theory and methods, 2. Health and risk behavior, 3. Social inclusion and exclusion, 4. De-
mocracy, participation, citizenship and youth policies, 5. Multiculturalism and beyond identity poli-
cies, 6. Transition, education, work and family, 7. Gender, body and sexuality, og 8. Youth culture 
and everyday life. 
 
De mange faglige input blev suppleret med sociale og kulturelle arrangementer som reception ved 
SAGE Publications, spisning på ungdomskulturhuset Gimle og spisning på Vikingeskibsmuseet beg-
ge i Roskilde.  
Ved konferencen deltog cirka 150 ungdomsforskere fra de nordiske lande samt andre europæiske 
lande, USA, Canada og Asien. 
 

 Telefon 4674 2300  Telefax 4674 3070  cefu@ruc.dk  www.cefu.dk  cvr.nr. 10-01-88-38



 17

Foredrag og konsulentvirksomhed___________________________ 

07.05.03: Fremtidens medarbejdere – Unge, arbejde og ungdomskultur. Seminar afholdt af CeFU 
på RUC for medarbejdere ved Novo Nordisk A/S. 
 
 
Dato Forsker Arrangement                                                                                
08.01.03 Birgitte Simonsen Oplæg ved informationskonference om ”Elektronisk folkeoplysning 

og Debat vedr. EU-oplysning”. Afholdt af Folketingets Europaud-
valg og Nævnet vedr. EU – oplysning. Fællessalen, Folketinget 

24.01.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg på Dansk Ungdoms Fællesråds seminar ”Strategisk organi-
sationsudvikling” om foreningsprojektet Nye tider – Nye forenings-
former? Vartov, København 

30.01.03 Andy Højholdt Oplæg ved foreningsmøde om ”De unge og foreningslivet”. Afholdt 
af Vridsløselille Andelsboligforening. VA-Huset, Albertslund 

31.01.03 Lars Ulriksen Oplæg på konferencen ”Fysik og kemi i fremtidens naturfaglige 
uddannelser: Dagens ungdom og naturvidenskaben”, Magleås 

01.02.03 Noemi Katznelson Oplæg for medarbejdere i Københavns kommunes ungdomsskoler 
om unges arbejdsbegreber og identitetsdannelse 

06.02.03 Kevin Mogensen Oplæg på Christiansminde kursuscenter for Svendborg Tekniske 
Skole om "Tidens ungdomskulturer og uddannelse" 

13.02.03 Noemi Katznelson Oplæg og debat for/med gymnasieelever på Ishøj Amtsgymnasium 
ungdom og uddannelsesvalg 

20.02.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg for Telekommunikationsforbundets netværk af unge tillids-
folk om ”Unge, fagbevægelse og demokratisk deltagelse”. Skæring 
Strand, Århus 

24.02.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg på Danmark Idræts-Forbunds breddeudvalgs temamøde om 
den unge ressource: ”Unge i bevægelse – en udfordring for det 
etablerede foreningsliv”. Odense Congresscenter 

05.03.03 Lars Ulriksen Oplæg på seminar ved Center for Naturfagenes Didaktik, Aarhus 
Universitet: ”Moderne ungdom vs. Naturvidenskaben” 

11.03.03 Birgitte Simonsen Foredrag på University og Technology, The Australian Centre for 
Organisational, Vocational and Adult Learning. Sydney/Australia 

12.03.03 Noemi Katznelson Oplæg på PGU-konference om ”Ungdom, identitet og uddannelse” 
13.03.03 Birgitte Simonsen Foredrag på Royal Melbourne Institute og Technology. Mel-

bourne/Australia 
14.03.03 Birgitte Simonsen Foredrag på Centre for Lifelong Learning and Development. Ade-

laide/Australia 
17.03.03 Birgitte Simonsen Foredrag på Waikato University. Hamilton/New Zealand 
18.03.03 Birgitte Simonsen Foredrag på University of Auckland. Auckland/New Zealand 
27.03.03 Birgitte Simonsen 

og Niels-Henrik M. 
Hansen 

Foredrag på Holbæk Fritidscenter: ”Hvad har de gang i?” om unge 
holbækkeres liv og levned 

28.03.03 Birgitte Simonsen Foredrag på Industri- og Håndværkerskolen i Nykøbing Falster i 
anledning af 150 års jubilæum og fusion. ”De unge af i dag” 

08.04.03 Niels-Henrik M. 
Hansen 

Foredrag om ”Unge i dag” for danske ungdomskonsulenter for 
svagtseende og blinde 

09.04.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg for Roskilde Kommunes Folkeoplysningsudvalg om ”Unge 
og foreningsliv”. Roskilde 
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Dato Forsker Arrangement                                                                                
10.04.03 Birgitte Simonsen 

og Niels-Henrik M. 
Hansen 

Oplæg på ”Ungdomsrådskonference” – Holbæk 

10.04.03 Lars Ulriksen Oplæg for elevansvarlige inden for administration, og offentlig ad-
ministration: ”De unge i uddannelse”, Roskilde Handelsskole 

29.-
30.04.03 

Kevin Mogensen Oplæg på Rådet For Større Færdselssikkerheds årlige regionssemi-
nar for trafikinformatører i Odense og Århus "Livet begynder ved 
150 km/t - unge mænds risikomotivation". 

06.05.03 Noemi Katznelson Oplæg på VFU-konference for vejledere om ungdom og uddannel-
se 

10.05.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg for Dansk Ungdoms Fællesråds nationale udvalg om for-
eningsprojektet Nye tider – nye foreningsformer? Kystgården, Ny-
borg 

17.06.03 Kevin Mogensen Oplæg på Hotel og Restaurationsskolens pædagogiske temadag: " 
ungdomskultur og uddannelse" 

18.06.03 Noemi Katznelson Oplæg for VVS-branchens undervisere arrangeret af VVS-
branchens uddannelsesnævn om ”Ungdom, identitet og uddannel-
se” 

12.07.03  Susanne Branner 
Jespersen 

Undervisning om "Youth Delinquency and Criminal Realities" på 
masteruddannelse om unge, Fundação da Juventude, Porto, Por-
tugal. 

07.08.03 Birgitte Simonsen Tale om ”Nutidens unge i nutidens ungdomsuddannelser” i forbin-
delse med indvielse af nybyggeri ved Skive Tekniske Skole 

18.08.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg for Forbundet af Offentligt Ansatte på introduktionskursus 
for nye ansatte og politisk valgte om ”Unge, fagbevægelse og de-
mokratisk deltagelse”. Bymose Hegn Kursuscenter. 

18.08.03 Birgitte Simonsen Inspirationsoplæg for lærere ved CVU Aalborg. 
27.08.03 Susanne Branner 

Jespersen 
Oplæg på byrådsmøde i Karlebo Kommune. 

30.08.03 Jens Christian Ni-
elsen 

Oplæg for AFS-Interkulturel om foreningsprojektet Nye tider – nye 
foreningsformer? Cigaren, København 

08.09.03 Bibi Hølge-
Hazelton 

Oplægsholder på BUPL’s fritidskonference: ER det svært for de 
unge eller er det svært med de unge? 

26.09.03 Noemi Katznelson Oplæg på De frie skolers Fællesmøde om ”Ungdom, identitet og 
uddannelse” 

02.10.03 Susanne Branner 
Jespersen 

Oplæg på konferencen "Young Masculinities", RUC. 

08.10.03 Noemi Katznelson Oplæg på Detailhandlens dag for Dansk Handel & Service om un-
ges uddannelsesvalg 

09.10.03 Birgitte Simonsen Oplæg om hvorfor unge drikker alkohol v. GODA konference, 
Landstingssalen, Christiansborg 

22.10.03 Susanne Branner 
Jespersen 

Oplæg i Selskabet for Risikovurdering, Ingeniørforeningen i Dan-
mark.  

25.10.03 Bibi Hølge-
Hazelton 

Oplægsholder på Landskursus for Diabetessygeplejersker (FS19), 
Snoghøj Højskole: Hvad kan vi lære af Diabetes- en skole for livet?

04.11.03 Noemi Katznelson Oplæg for Efterskolernes Lærerforening på medlemskursus om 
”Ungdom, identitet og uddannelse” 

04.11.03 Kevin Mogensen Oplæg på Løgum Kloster Højskole for 5U (ungdomsskolesammen-
slutning) om "ungdomskultur nu og i fremtiden" 
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Dato Forsker Arrangement                                                                                
05.11.03 Birgitte Simonsen Oplæg på University of British Columbia, Vancouver, Canada 
11.11.03 Susanne Branner 

Jespersen 
Oplæg om minoritetsunge i Kokkedal på møde mellem Karlebo 
Kommune og Boligkontoret Danmark. 

13.11.03 Lars Ulriksen Universitetsstuderende i naturvidenskab. Oplæg på seminar arran-
geret af Center for Naturfagenes Didaktik og Kemistudienævnet, 
begge Københavns Universitet 

13.11.03 Noemi Katznelson Oplæg for kliniske vejledere på MVU på Frederiksberg og Bispe-
bjerg hospital 

14.11.03 Birgitte Simonsen Oplæg for ligestillingsudvalget i Lyngby Tårbæk kommune 
17.11.03 Bibi Hølge-

Hazelton 
Oplægsholder på fagdag for sygeplejersker, Odense Kongrescen-
ter: Internettet som faglig inspirationskilde? 

27.11.03 Kevin Mogensen Oplæg på Esbjerg Musikkonservatorium Studievejledernes Årsmø-
de 2003 om "unge studerende og gamle vejledere - problem eller 
udfordring" 

27.11.03 Susanne Branner 
Jespersen 

Oplæg på konferencen "Indvandrerdage", AMID, Aalborg Universi-
tet. 

04.12.03 Noemi Katznelson Oplæg på temadag på Hvidovre hospital  
11.12.03 Bibi Hølge-

Hazelton 
Oplægsholder på Sundhedsstyrelsens Konference om fore-
byggelse, DGI-byen 

 
 
Deltagelse i danske arrangementer (udvalgte) 
 
Noemi Katznelson konsulent og evaluator i forbindelse med Roskilde Kommunes projekt om kvali-
tet i ungdomsvejledningen. 
 
Lars Ulriksen og Per Alsøe deltager i følgegruppen for den landsdækkende undersøgelse af frafald 
på læreruddannelsen 2002-2005. 
Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Blaagaard Seminarium, Vordingborg Semina-
rium og Århus Dag- og Aftenseminarium. Styregruppen for projektet er Rektorforsamlingens Ud-
dannelsesudvalg. 
Undersøgelsen skal kortlægge, hvordan de studerende oplever studiemiljøet på læreruddannelsen, 
samt hvilke grunde der er for at afbryde uddannelsen. 
 
Jens Christian Nielsen har deltaget i Center for frivilligt socialt arbejdes pædagogiske baggrunds-
gruppe vedrørende Uddannelsespuljen for frivillige på det sociale felt. 
 
Jens Christian Nielsen har deltaget i forsknings- og udviklingsnetværket Unges Levevilkår, der er et 
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