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Konkurrencestatens fokus på præstationer skaber en tiltagende polarisering blandt unge. En
polarisering mellem en top, som klarer sig godt, får høje karakterer, er aktive inden for de politiske
ungdomsorganisationer og får netop det studenterjob, der bidrager til at skabe det perfekte CV og så en bund.
En bund som falder uden for systemerne, både når det gælder uddannelse, fritid og samfundsdeltagelse, og
som følgelig har svært ved at se, hvordan de overhovedet kan gøre sig gældende.
I dag skal de unge træffe valg, vigtige valg, hver eneste dag og er således meget aktive i at skabe deres eget
liv og fremtid. Det kræver imidlertid meget af den enkelte konstant at tage stilling uden sikre og almene
forestillinger om det gode liv. Det pres der er på at træffe de rigtige valg og selv at give de valg betydning og
iscenesætte sig selv igennem dem, er hårdt og det er ikke alle der magter at få en plads i solen, iblandt eliten i
det eftertragtede rampelys. Når alt vi foretager os er et identitetsprojekt og man selv har ansvaret for at skaffe
sig alt det man drømmer om, så bliver netværk måske vigtigere end venskab, stjerneatleten vigtigere end
holdet, image vigtigere end indhold?
Der hersker i stigende grad en performancekultur i det moderne samfund. Janteloven er erstattet af X-faktor
loven kalder samfundsforsker og oplægsholder på konferencen Johannes Andersen det, når vi overalt i
samfundet og ikke mindst i medierne støder på anledninger til at bedømme folks præstationer og sende
nogen hjem som vindere og andre som tabere. På konferencen belyser vi de konsekvenser, den mentalitet
medfører, og skaber rum for at deltagerne går i dialog med hinanden og forskerne om betydningen af
polariseringen blandt de unge.
Vi kigger på, hvordan polariseringen mellem top og bund kommer til udtryk i de konkrete rum omkring de
unge, og hvordan man kan arbejde med de udfordringer, det rummer. For kan det overhovedet lade sig gøre
at undervise, når man både skal differentiere og inkludere, og kan det lade sig gøre at engagere de unge i et
fritidsliv og et kulturliv, som kun giver mening på CV’et, hvis man er en af de bedste?

PROGRAM
09.15 - 09.30

Ankomst og morgenkaffe

09.30 - 09.45

Velkomst og introduktion til konferencen ved lektor og centerleder Noemi Katznelson

09.45 - 10.30

Unge, krise og polarisering – Oplæg ved lektor Johannes Andersen

10.30 - 10.45
			

Top og bund i uddannelsessystemet – Oplæg ved lektor og souschef for Center for
Ungdomsforskning Camilla Hutters

10.45 - 11.00
			

Forskellen imellem by og land – Oplæg ved lektor og souschef for Center for
Ungdomsforskning Niels Ulrik Sørensen

11.00 - 12.00

Workshop del 1 – der serveres kaffe og frugt og sødt til arbejdet

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.30

Workshop del 2

13.30 – 14.00

Afrunding af dagen i plenum

PRÆSENTATION
OPLÆGSHOLDERNE PÅ KONFERENCEN ER:
Johannes Andersen er cand.mag. i samfundsfag og nordisk sprog og litteratur og lektor i politologi ved Institut
for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Han forsker i ungdomskultur, samfundstendenser, vælger
adfærd, demokrati og politik, ligesom han har fungeret som såvel prodekan for det Samfundsvidenskabelige
Fakultet, som konsulent for forlaget Systime og formand for Jomfru Ane Teatret i Aalborg og har således
igennem både hans engagementer og forskning en finger på pulsen i forhold til unges deltagelse i såvel
samfundet, som i kulturliv og politik.
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 unges
trivsel, livsstil og køn blandt unge i en række forskellige sammenhænge. Undersøger især sammenhængene
mellem krop, selv og mistrivsel blandt unge med selv-rettede mistrivselsformer. Niels Ulrik arrangerer
desuden Cefus konferencer.
Camilla Hutters er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og souschef 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.

PRAKTISK
Tid 		

Tirsdag d. 25. marts kl. 9.15 – 14.00 – Generalforsamling 14.00 – 16.00

Sted		
		

Center for Ungdomsforskning, lokale 2.3.124 på 3. sal, der anvises vej ved 		
henvedelse i receptionen

		
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi 				
		A.C. Meyers Vænge 15									
		
2450 København SV
Pris 		
		
		
		

Konferencen er for medlemmer og gratis for medlemmer af Foreningen Cefu. Hvert
medlem kan sende op til 10 deltagere og derefter deltage for 500 kr. pr. person. 		
Der er dog begrænset plads til 120 deltagere på konferencen. Ved sen tilmelding 		
risikeres, at konferencen er overtegnet.

Tilmelding		
Tilmelding senest 17. marts 2013 ved henvendelse Cefu på psr@learning.aau.dk 		
		
		
Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af udgifter til forplejning.
Yderligere information

Line Krogh Jensen, lkj@learning.aau.dk eller 2029 4629

Kontakt 		

Center for Ungdomsforskning

		
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 er et forskningscenter ved Institut for Læring og Filosofi 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.

