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Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 29. marts 2017

Perspektiver på unges hverdagsliv og mødet med professionelle

På årets netværkskonference sætter vi fokus på tre grupper af unge, som umiddelbart ser vidt forskellige 
ud. Der er forskel på deres forudsætninger, interessesfærer og fremtidsperspektiver. Fælles for de unge er 
imidlertid, at deres hverdagsliv udspilles i relation til forskellige grupper af professionelle, og det er ikke 
mindst relationen mellem de unge og de professionelle vi vil belyse på konferencen. 

Vi zoomer først ind på en gruppe unge i en dansk provinsby og undersøger hvilke fællesskaber de indgår 
i, samt hvilken betydning forskellige fællesskaber har for dem. Vi er især interesserede i deres opfattelser 
af foreningslivets fællesskaber og vil på den baggrund diskutere foreningslivets rolle i unges fællesskaber. 
Dernæst stiller vi skarpt på unge i udsatte boligområder og undersøger deres syn på politiet. På den baggrund 
diskuterer vi, hvilke relationer og roller politiet kan arbejde med som professionelle over for disse unge. 
Endelig sætter vi spot på en gruppe unge, som i gymnasiet har arbejdet med karrierelæring, og vi diskuterer, 
hvordan professionelle i gymnasieskolen kan forstå og anvende karrierelæring. 

På tværs af de tre nedslagspunkter vil vi diskutere, hvordan praksisfeltet omkring unge møder forskellige 
grupper af unge, og vi vil reflektere over vores egen praksisser med de unge, vi møder inden for ungefeltet. 
På dagen vil der være en række refleksionsøvelser, og alle vil blive aktivt inddraget på dagen, hvor der vil 
være rig mulighed for at diskutere og netværke med andre professionelle inden for ungeområdet. 

Tematisk vil netværkskonferencen have fokus på unge og deres møder med professionelle – men på selve 
dagen vil der være en lang række møder mellem professionelle. Kom og bidrag til disse møder. 

Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskn-
ing, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet omkring 
ungdom og ungdomsforskning.



PROGRAM

09.00 - 09.15   Ankomst og morgenmad (lokale ACM 2.3.044)

09.15 - 09.30   Velkomst v. Niels Ulrik Sørensen og Maria Bruselius-Jensen

09.30 - 10.00  Unges fællesskaber – mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse   
  v. Maria Bruselius

10.00 - 10.30    Unge på kant med loven – erfaringer fra forebyggende politiarbejde   
  med unge i udsatte boligområder v. Mette Pless

10.30 - 10.55   Dialog Vi oversætter oplæggene i forhold til egen praksis

10.55 - 11.15   Pause 

11.15 -  12.15  ’Date en forsker’ Networking mellem foreningsmedlemmerne og CeFUs forskere 

12.15 - 13.00   Frokost (lokale ACM 2.0028)

13.00 - 13.30  Unges valg af en gymnasial uddannelse og erfaringer fra forløb med   
  karrierelæring v. Noemi Katznelson

13.30 - 13.55  Dialog Vi oversætter oplægget i forhold til egen praksis og diskuterer   
  mødet mellem unge og professionelle på forskellige arenaer  

13.55 - 14.00  Farvel og tak   

Generalforsamling for foreningens medlemsrepræsentanter (separat indkaldelse følger):

14.15 - 16.15  Generalforsamling i lokale ACM 2.0028

16.15 - 16.45  Konstituerende bestyrelsesmøde i lokale ACM 2.0028
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PRÆSENTATION

 OPLÆGSHOLDERE:

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved Cefu. Hun 
har arbejdet med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, 
erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved Cefu. Han arbejder med un-
ges trivsel, livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter 
for unges trivsel. Niels Ulrik arrangerer desuden Cefu’s konferencer. 

Maria Bruselius-Jensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning ved CeFU. Hun forsker blandt andet i 
unges liv i arenaer udenfor uddannelse og arbejdsliv og for unges samfundsdeltagelse. Gennem tidligere 
forskning har hun været særligt fokuseret på, hvordan børn og unge på forskellig vis søger at påvirke deres 
egen hverdag, og det samfund de lever i. Desuden har hun mange års erfaring med metoder til at involvere 
unge i forsknings- og udviklingsprocesser.

Mette Pless er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning. Hun forsker i unges uddannelsesdel-
tagelse, uddannelsesvalg og vejledning. Hun har i sin forskning primært beskæftiget sig med udskolingen og 
overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, ligesom hun har haft fokus på de unge, som befin-
der sig på kanten af uddannelsessystemet. De seneste år har hendes forskning omhandlet unges motivation 
for læring i udskolingen. 



PRAKTISK

Den 29. marts 2017 kl. 9:00 – 14.00. Generalforsamling fra kl. 14.15 

Center for Ungdomsforskning, lokale ACM 2.3.044. 
Den efterfølgende generalforsamling foregår i lokale 2.0028. 
Der anvises vej ved henvendelse i receptionen eller ved kontakt på tlf. 20 29 46 29. 
Parkeringstilladelse udleveres I receptionen. 
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi A.C. Meyers Vænge 
15, 2450 København SV. 

Konferencen er for medlemmer og er gratis for medlemmer af Foreningen Cefu. 

Hvert medlem kan sende op til 10 deltagere og derefter koster deltagelse 500 kr. pr. 
person. 

Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet. 

Tilmelding senest 21. marts ved henvendelse til Nina Nisted på 
nin@learning.aau.dk. 

Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af udgifter til forplejning.

Nina Nisted på nin@learning.aau.dk eller Ida Maria Bjarløv på 
imbb@learning.aau.dk

Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi 
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV 
Tlf.: +45 2029 4629 
 www.cefu.dk 

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter ved Institut for Læring 
og Filosofi på Aalborg Universitet København. CeFU er et af Nordens førende og 
mest dagsordensættende ungdomsforskningsmiljøer. Forskningen på CeFU er 
kendetegnet ved at være helhedsorienteret, ungeinvolverende og praksisrelateret. Vi 
forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. Derudover samler og formi-
dler vi forskningsbaseret viden om unge samt statistisk dokumentation om unges 
holdninger, adfærd og levevilkår.

CeFU udgør et dynamisk og udadvendt forskningsmiljø, der samarbejder med of-
fentlige 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, virk-
somheder m.m., der interesserer sig for ungdomsforskning, og som ønsker at blive 
medlem af foreningen.
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