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I uddannelsessektoren står spørgsmålet om unges motivation for læring centralt. Mange steder fylder 
motivationsproblemerne i hverdagen, og der er i høj grad plads til forbedringer og til at øge fokus på, hvordan 
man kan arbejde med at fremme motivationen for læring i dagens skole. 

På denne konference bevæger vi os ud af uddannelsessystemet og henter inspiration hos unge, der skiller sig 
ud fra mængden ved i særlig grad at udfolde motivation og virkelyst inden for et bestemt område. Det kan 
fx være som ungdomspolitikere, YouTube-stjerner, elitesportsudøvere, aktivister, entreprenører og meget 
andet.

Disse topmotiverede unge, der med stor ildhu kaster sig over meget forskellige områder og arbejder dedikeret 
for at opnå mange forskellige ting, kan vise os helt nye sider af motivationen og dens skabelsesbetingelser. Med 
udgangspunkt i de topmotiverede unge – og det der skaber deres motivation og virkelyst – gør konferencen 
os klogere på, hvordan man kan forstå og arbejde med unges motivation, både inden for rammerne af skole- 
og uddannelsessystemet og inden for andre samfundsinstitutioner.

Konferencen tager udgangspunkt i bogen De topmotiverede unge, som Center for Ungdomsforskning 
udgiver ved Hans Reitzels Forlag i begyndelsen af 2017. På konferencen kan du bestille bogen og være 
blandt de første, der får den sendt direkte fra tryk. Konferencen markerer endvidere afslutningen på et stort 
forskningsprojekt om Unges lyst til læring, som Center for Ungdomsforskning har gennemført i samarbejde 
med Egmont Fonden.

På konferencen vil der være indlæg af og debat med bogens forfattere, bl.a. Noemi Katznelson, Mette Pless, 
Mette Lykke Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning, samt en international 
ekspert inden for feltet. Du får desuden mulighed for at møde de topmotiverede unge selv, der kommer og 
giver deres bud på, hvordan vi fremmer motivationen i uddannelsessystemet. 

Konferencen er for dig, der vil blive klogere på spørgsmål som:

• Hvad får unges motivation og virkelyst til at blomstre og vokse?

• Hvordan påvirker de aktuelle forandringer i samfundet og uddannelsesverdenen unges motivation?

• Hvad kan man gøre for at skabe og udvikle unges motivation for læring og uddannelse?

Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge 
tændt af et brændende engagement – men hvordan skabes moti-
vation og engagement blandt unge?



PROGRAM

09.00 - 09.30:  Ankomst og croissanter

09.30 - 09.45:   Velkomst og introduktion af konferencen ved leder af CeFU, Noemi   
  Katznelson, souschef ved CeFU, Niels Ulrik Sørensen, og formand for Foreningen  
  Center for Ungdomsforskning, Niels Glahn

09.45 - 10.45:  Fortællinger om topmotivation og læring. Perspektiver på tendenser og   
  ungdomsliv, der rusker i vante forestillinger om læring, uddannelse, arbejde,   
	 	 viden	og	kvalificering.	Oplæg	ved	Noemi	Katznelson

10.45 - 11.00:   Pause med kaffe og frugt

11.00 - 12.00:  From Cool Hunters to Algorithms: Laboring in the Digital Ecosystem.  
  Oplæg	ved	Jennifer	Pybus,	University	of	the	Arts,	London

12.00 - 13.00:  Frokost 

13.00 - 14.00:  Topmotiverede unge diskuterer, hvad der driver dem. 5 unge, der er   
  topmotiverede inden for hvert deres område diskuterer motivation og engagement.  
	 	 Ordstyrer:	Mette	Lykke	Nielsen	

14.00 - 14.15:   Refleksion

14.15 - 14.30:  Pause med kaffe og kage  

14.30 - 15.15:  Topmotivation i uddannelsessystemet? Udfordringer og veje videre til  
  mere motiverende læringsmiljøer.	Oplæg	ved	Mette	Pless	og	Niels	Ulrik		 	
  Sørensen   

15.15 - 15.30:  Opsamling og farvel ved	Maria	Bruselius-Jensen
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PRÆSENTATION

 OPLÆGSHOLDERE:

Noemi Katznelson	er	ph.d.	og	professor	MSO	i	ungdoms-	og	uddannelsesforskning	og	centerleder	ved	
CeFU. Hun arbejder 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. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter 
for unges trivsel. Niels Ulrik arrangerer desuden CeFU’s konferencer.

Niels Glahn er generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening og har siden 2014 siddet som formand for 
Foreningen Center for Ungdomsforskning. Som embedsmand i Undervisningsministeriet har han tidligere 
arbejdet med både formelle og uformelle ungdomsuddannelser, og har i en periode arbejdet i Kosovo med 
at etablere produktionshøjskoler og siden rådgive den lokale FN-mission om arbejdsmarkedsuddannelser.

Jennifer Pybus er	lektor	ved	London	College	of	Communication,	University	of	the	Arts	London.	Hun	for-
sker i unge og digitale kulturer. Hun har blandt andet undersøgt udviklingen af nye arbejdsformer for unge, 
der går fra materielle til digitale praktikker, og hvordan kulturelle strømninger bliver indfanget på sociale 
media platforme. For tiden arbejder hun med et projekt, der arbejder med de data, unge genererer via deres 
smartphones.  

Maria Bruselius-Jensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning ved CeFU. Hun interesserer sig særligt 
for unges liv i arenaer udenfor uddannelse og arbejdsliv og for unges samfundsdeltagelse. Desuden har hun 
mange års erfaring med metoder til at involvere unge i forsknings- og udviklingsprocesser.

Mette Lykke Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. Hendes primære forskningsfelt er unges 
arbejdsliv,	specifikt	i	forhold	til	arbejdsmiljø	og	risiko.	Hun	forsker	blandt	andet	i,	hvordan	aktuelle	arbejds-
markedsudviklinger opleves og leves af forskellige grupper af unge på arbejdsmarkedet.

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.



PRAKTISK

Tid  Den 22. november 2016 kl. 9.00-15.30

Sted  Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Pris  1.995 kr. ekskl. moms inklusiv forplejning

Tilmelding  Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 13. november 2016 

  For ikke-medlemmer: https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFuDTU/

  For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: Henvendelse til   
  Nina Nisted (nin@learning.aau.dk)	for	de	første	10	pladser.	Angiv	venligst		 	
  navn samt medlemsorganisation ved tilmelding. 

  Øvrige medlemstilmeldinger til en reduceret pris af 1.595 kr. ekskl. moms via   
  https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFuDTU/

  For alle gælder det, at framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt  
  deltagergebyr.

Yderligere information Nina Nisted på nin@learning.aau.dk eller Ida Maria Bjelke Bjarløv på    
  imbb@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 (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 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.
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