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NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016

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

I overensstemmelse med Cefu’s ambition om at komme 360 grader rundt om ungdomslivet 
foretager vi på foreningens årlige netværkskonference nogle nålestik ned i forskellige dele 
af ungdomslivet og undersøger, hvordan livet ser ud hos de grupper af unge, som befinder 
sig netop dér. Vi sætter spot på unges læring i ungdomsskolen, unge og trivsel i Gentofte 
og på udsatte unge uden uddannelse og arbejde. Vi dykker ned i det særlige ved hver af 
disse grupper, men vi er også interesserede i at finde ud af, hvilke sammenhænge, der 
måtte være på tværs af grupperne. Kan vi finde fællestræk grupperne imellem? Og hvis 
ikke, kan deres liv så siges at være præget af nogle fælles problematikker, som de reagerer 
forskelligt på? Kan vi blive klogere på helheden af unge ved at fokusere på enkeltdelene? 
Og hvordan korresponderer billederne af de unge, vi belyser på konferencen med de unge, 
vi kender fra vores hverdagsliv? Kom og hør mere og vær med til at belyse disse spørgsmål 
på konferencen. 

Der er tale om en netværkskonference, som er forbeholdt medlemmerne af Foreningen 
Center for Ungdomsforskning. Der vil være rig mulighed for networkning, og alle 
deltagere får mulighed for at give deres besyv med i løbet af dagen. 

– et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning 



PROGRAM

09.00 - 09.30:  Rullende Ankomst og morgenmad 

09.30 - 09.45:   Velkomst og introduktion. Centerleder Noemi Katznelson byder velkommen  
  og Cefu’s nye lektor Maria Bruselius præsenterer sig

09.45 - 10.30:  Elevers læring i den åbne skole - om undervisningsforløb i samarbejde  
  mellem ungdomsskole og folkeskole. Oplæg ved lektor Mette Pless

  Spørgsmål og case ved Olav Hesseldahl

10.30 - 11.15:   Ung i dag – ung i Gentofte. Profil af unges trivsel i Gentofte Kommune.  
  Oplæg ved adjunkt Arnt Louw 

  Spørgsmål og case ved Olav Hesseldahl

11.15 - 11.30:  Frugt og kaffe  

11.30 - 12.10:   “Date med en forsker” – networking mellem foreningsmedlemmerne  
  og Cefu’s forskere. Faciliteret af Olav Hesseldahl

12.10 - 12.55:  Brobygning til uddannelse: Hvad virker? Oplæg ved ph.d-stipendiat Anne  
  Görlich og centerleder Noemi Katznelson

  Spørgsmål og case ved Olav Hesseldahl

12.55 - 13.00  Farvel og tak ved souschef Niels Ulrik Sørensen

13.00 - 14.00:   Frokost 

Generalforsamling for foreningens medlemsrepræsentanter (separat indkaldelse følger):

14.15 - 16.15:  Generalforsamling i ”Pejsestuen” (lokale FKJ12, 4.06)

16.15 - 16.45:  Konstituerende bestyrelsesmøde i ”Pejsestuen” (lokale FKJ12, 4.06)
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PRÆSENTATION

 OPLÆGSHOLDERE:

Anne Görlich er ph.d-stipendiat ved Cefu og cand.comm. Hendes forskningsområde fokuserer primært på unge under 

30 år uden uddannelse og arbejde, på tiltag der kan medvirke til at hjælpe de unge videre i uddannelse og på de proble-

matikker, der kendetegner området.

Arnt Louw er ph.d. og adjunkt ved Cefu. Han har arbejdet særligt med ungdomsuddannelserne og de unges forhold til 

læring, faglighed, uddannelse og motivation. 

Mette Pless er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning. Hun forsker i unges uddannelsesdeltagelse, ud-

dannelsesvalg og vejledning. Hun har i sin forskning primært beskæftiget sig med udskolingen og overgangen fra grund-

skolen til ungdomsuddannelserne, ligesom hun har haft fokus på de unge, som befinder sig på kanten af uddannelsessy-

stemet. De seneste år har hendes forskning omhandlet unges motivation for læring i udskolingen.

Maria Bruselius-Jensen er ny lektor ved Cefu. Hun er ph.d. og cand.techn.soc. og skal udvikle centerets forskning i 

unges samfundsdeltagelse. Hendes fokus vil både være på deltagelse i formelle institutioner, men også bredere på unges 

samfundsborgerskab. Gennem tidligere forskning har hun været særligt fokuseret på, hvordan børn og unge på forskel-

lig vis søger at påvirke deres egen hverdag, og det samfund de lever i. 

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved Cefu. Han arbejder med unges trivsel, 

livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for unges trivsel. Niels 

Ulrik arrangerer desuden Cefu’s konferencer. 

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. 

Olav Hesseldahl er uddannet cand.mag. i Filosofi & Innovation, projektleder i Ungdomsbureauet og med erfaring som 

samfundsdebattør og radiovært på Radio 24/syv. Olav har faciliteret mange workshops, debatter og konferencer især 

med og for unge. Olav har været i finalen til DM i Debat på Folkemødet på Bornholm. 



PRAKTISK

Tid   D. 30. marts kl. 9:00 – 14.00. Generalforsamling fra kl. 14.15 

Sted  Center for Ungdomsforskning, lokale FKJ12 0.06 – 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. 

Pris   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. Der er dog begrænset plads til 120 deltagere på konferencen. 
  Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet. 

Tilmelding  Tilmelding senest 23. marts ved henvendelse til Cefu på nin@learning.aau.dk

  Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af udgifter til forplejning 

Yderligere information Nina Nisted på nin@learning.aau.dk eller Mette Stigaard Stenkjær på    
  mss@learning.aau.dk

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.


