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31. januar 2017 

C EF U’ S  V IS ION  

 

At bedrive forskning af høj kvalitet, der gør en forskel 

 

C EF U’ S  MI S S ION  

 At være et dagsordenssættende forskningscenter i Danmark og internationalt for forskning 

i unge, ungdom og ungdomsliv 

 At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af 

ungdomslivets forskellige aspekter – empirisk og teoretisk 

 At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant 

 og kan omsættes og bruges i praksis, så det kommer unge til gavn  

 At være et forskningscenter, der indgår i dialog og samarbejde med brugerne af 

ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centeret   

 

C EF U’ S  S T RA TEGI ER  –  2 0 1 7 - 2 0  

  

 Forskningsstrategi 

 Foreningsstrategi 

 Arbejdsstrategi 
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CEFU’S  FORSKNINGSSTRATEGI 

 

BAGGRUND 

Centralt for CeFU’s forskning er at forstå unges liv og livsvilkår, sådan som de opleves og leves af 

de unge selv. Uanset hvilken del af ungdomslivet vi retter fokus mod, afsøger vi det hovedsageligt 

fra de unges egen erfaringshorisont og synsvinkel og bruger disse som afsæt for vores analyser og 

tænkninger. CeFU’s forskning bygger derfor i vid udstrækning på empiriske data, der er genereret 

blandt og i et samspil med unge. En af vores centrale ambitioner frem mod 2020 er netop at 

skærpe vores arbejde med at anlægge og udvikle dette ungeperspektiv teoretisk såvel som 

metodisk.   

Et andet centralt fokus er vores forankring i den nationale og internationale ungdomsforskning. 

Denne ønsker vi at styrke med det formål at skærpe CeFU’s særlige perspektiv. Gennem en mere 

eksplicit, systematisk og gennemgående inddragelse af eksisterende national og international 

ungdomsforskning ønsker vi at udvikle og skærpe vores tilgang til forståelsen af unge og de 

samspil, de indgår i samfundsmæssigt. CeFU’s perspektiv eller særlige faglighed skal i den 

forbindelse forstås som en kombination af specifikke fagområder som unges arbejdsmiljø, 

uddannelse, læring, livsstil, trivsel, udsathed, handikap osv. i sammenhæng med en 

ungdomsforskningsfaglighed, der knytter an til ungdomslivet i bred forstand. Varierende  
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Et tredje fokusområde i den kommende strategiperiode er, at vores forskning skal gøre en forskel 

for de unge og for samfundet. Vi skelner i CeFU mellem forskellige måder, hvorpå man 

forskningsmæssigt kan gøre en forskel – eller opnå samfundsmæssig impact.  

 

 

 

Samlet set har vi således strategisk fokus på 3 forandrings- og udviklingsområder i perioden: 

 Udvikle og skærpe vores ungeperspektiv 

 Yderligere forankring i den nationale og internationale ungdomsforskning 

 Styrkelse af impact og det at gøre en forskel 

Udover disse nye fokusområder vil det centrale afsæt for CeFU’s forskning fortsat være, at unges 

oplevelse af deres eget liv ikke nødvendigvis følger institutionelle grænser. Ungdomslivet udspiller 

sig på en række arenaer og i samspillet mellem disse: 

•Koblet viden til praksis 
gennem handlings-

anvisende forskning og 
konkrete vidensprodukter 
(koncepter, modeller etc.) 

•Udmøntes gennem bl.a. 
referencegrupper, oplæg, 

pjecer, publiktationer, 
konferencer etc. 

•Placerer CeFU på det 
forskningsmæssige landkort 
nationalt såvel som 
internationalt 

•Udmøntes gennem bl.a. 
videnskabelige 
publikationer, citationer, 
forskningskonferencer, 
netværk etc. 

•Påvirke og kvalificere policy 
processer 

•Stille fakta, begreber og 
forståelser til rådighed 

 

•Udmøntes gennem bl.a. 
deltagelse i råd, nævn, udvalg, 

tænketanke, offentligheden 
etc. 

•Viden der forandrer 
eller forstyrrer 
tænkninger, 
forståelser og 
diskurser 

•Udmøntes gennem 
bl.a. medierne, 
offentligheden, 
artikler, rapporter, 
bøger, nettet etc. Kulturel 

impact 

Politisk  

impact 

Praksis 

impact 

Forsknings  

impact 
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Behovet for løbende at udvikle et 360 graders perspektiv skyldes, at der i disse år vokser helt nye 

livsarenaer frem, som går på tværs af ungdomslivet, og som på mange måder forandrer de måder, 

ungdomslivet leves på. Frem til 2020 skal vi fortsætte den igangværende proces med fokus på et 

360 graders perspektiv på ungdomsliv, der rummer både en dybdegående viden om de enkelte 

aspekter af ungdomslivet og sammenhængene imellem dem. Hertil kommer, at vi fortsat vil 

arbejde på at balancere mellem mindre og større forskningsprojekter. I den forbindelse ønsker vi 

at igangsætte et større tværgående forskningsprojekt, der gør det muligt at opnå en fordybet 

forståelse af de sammenhænge, der er mellem fagspecifikke vidensfelter og ungdomslivet i bred 

forstand samt mellem forskellige fagspecifikke vidensfelter. 

På baggrund af disse overordnede fokusområder, vil vi i de kommende år arbejde mod følgende 

mål: 

MÅL OG UDMØNTNING 

 At udvikle og styrke CeFU’s tværvidenskabelige forskningsprofil med sin særlige 

forankring i international og national ungdomsforskning gennem at:  

o CeFU’s forskere i stigende grad gør brug af og bliver en del af den internationale 

ungdomsforskning med forankring i deres respektive felter OG i 

ungdomsforskningen. Hermed tænkes det at udvikle, definere og styrke en særlig 

CeFU-tilgang med dens kombination af specifikke fagområder og den generelle 

ungdomsforskning 

 At skærpe fokus på, hvordan og hvor CeFU’s forskning gør en forskel for unge og for 

samfundet gennem at: 

o Arbejde med at give oversete grupper af unge en stemme og synliggøre 

magtforhold med henblik på, at alle unge får adgang til et godt liv  

Familieliv 

Digitale liv 

Samfundsliv Fritidsliv 

Arbejdsliv 

Uddan-
nelses/skole

liv 
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o Udvikle CeFU’s tilgang til impact og forståelse af, hvad impact vil sige i CeFU’s 

forskelligartede forskningsprojekter  

o Udvikle redskaber til registrering og analyse af impact i regi af såvel 

forskningsprojekter som andre forskningsaktiviteter  

 At udvikle og styrke CeFU’s teoretiske og metodiske skarphed i forhold til at anlægge og 

arbejde med et ungeperspektiv gennem at: 

o Udvikle forskningsmetoder, der ikke alene forsker i men også med unge og dermed 

inviterer unge ind som co-producenter af forskningen 

o Finde, begrebssætte og videreudvikle perspektiver og metoder, der analytisk åbner 

op for nye forståelser og handlemuligheder for og med unge  

 CeFU skal fortsat fastholde og udbygge paletten af såvel store og længerevarende 

projekter som mindre, rekvirerede og fokuserede projekter, der bl.a. kan sikre 

forskningens aktualitet og relevans for praksis ved at: 

o Søge finansiering til at igangsætte mindst et større forskningsprojekt, der kan 

fungere som et samlende og kompetenceudviklende forum for centerets forskere 

og forskning og som supplement til de løbende mindre projekter 

 
 

TEGN  

 At alle forskere indgår i internationale og/eller nordiske forskernetværk 

 At et bredt udsnit af unge indgår i og kommer til orde i vores forskning 

 At vi har afprøvet forskellige forsknings- og formidlingsmetodiske tilgange til inddragelse af 

unge   

 At vi har udgivet et temanummer i bogserien om ungdomsforskning med et 

ungeperspektiv 

 At alle CeFU’s publikationer – herunder rapporter – synligt har en kobling til nationale og 

internationale ungdomsforskningsperspektiver, således at dette grundlag kommer til at 

indgå aktivt i vores skriverier, tænkninger, evalueringer, faglige diskussioner osv. 

 At vi har afholdt en større international forskningskonference i regi af NYRIS 

 At vi har etableret kontakt til et ’venskabs’-ungdomsforskningscenter eller enhed et 

relevant sted i verden  

 At vi har gennemført en intern seminarrække om ungdomsforskning 



6 
 

 At vi udtaler os mere bredt om ungdomslivet med afsæt i viden fra den generelle 

ungdomsforskning 

 At vi er kendt som et center, der forsker 360 grader rundt om ungdomslivet 

 At vi har gennemført en impactanalyse baseret på big data i samarbejde med andre 

forskere på instituttet 

 At CeFU’s forskning og forskningsformidling i større omfang indtænker impact i relation til 

de nævnte fire forståelser af impact  
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CEFU’S  FORENINGSSTRATEGI 

 

BAGGRUND 

Foreningen Center for Ungdomsforskning bidrager i dag til, at CeFU’s forskning er forankret i og 

orienteret mod de konkrete sammenhænge, hvori unge indgår. Dermed giver Foreningen 

forskningen en særlig legitimitet, som er med til at sikre, at forskningen opleves som relevant i 

omverdenen. Denne legitimitet spiller også en afgørende rolle i forhold til CeFU’s legitimitet i 

universitets- og forskningsverdenen.  

Derudover bidrager Foreningen til at sikre CeFU’s gennemslagskraft ved at sprede forskningen i 

offentligheden og i praksisfeltet, ligesom foreningsmedlemmerne fungerer som ambassadører for 

forskningen uden for universitetet.  

Det er centralt for samarbejdet mellem Foreningen og CeFU, at begge parter oplever samarbejdet 

som meningsfuldt og givende. Det er yderligere af stor betydning, at samarbejdet mellem 

Foreningens medlemmer og CeFU’s forskere bærer præg af gensidighed og af et fælles fokus på 

formålet, nemlig forskningen i og omkring unges liv. I forhold til Foreningens medlemmer er det 

ambitionen, at alle oplever, at de er en del af et interessefællesskab omkring unge og forskning i 

ungdomsliv.  

På den baggrund vil vi i de kommende år arbejde for, at:  

 

MÅL OG UDMØNTNING 

 Foreningens medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af ungdomslivets arenaer 

gennem at: 

o Opdatere hjemmesiden med henblik på tydeliggørelse af centerets profil, 

medlemskab af foreningen og samarbejdsmuligheder 

o Informere medlemmerne om, hvordan de kan bruge deres medlemskab og på at 

synliggøre medlemsorganisationerne på CeFU’s hjemmeside 

o CeFU’s forskere i højere grad synliggør foreningens medlemmer og 

interessefællesskabet  
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 Foreningens medlemmer og forskerne i centeret oplever, at de er del af et 

interessefællesskab omkring unge og forskningen i ungdomsliv gennem at: 

o Bestyrelsesmøderne i stadig stigende grad danner den fortløbende ramme om et 

centralt og indflydelsesrigt netværk omkring unge og ungdomsforskning   

o Marts-konferencen fortsat afholdes som en netværkskonference, hvilket vil sige, at 

konferencen får karakter af et større arbejdsseminar, hvor der lægges vægt på 

dialog og samarbejde mellem foreningens medlemmer og CeFU’s forskere 

o Netværkskonferencerne kan, hvis det skønnes relevant, danne afsæt for, at flere 

medlemmer går sammen om at initiere og finansiere forskningsprojekter 

o Medlemmerne skal i højere grad involveres i fx referencegrupper til 

forskningsprojekter 

 
 

TEGN  

 At vi i 2020 har minimum fem medlemmer mere, og at disse er med til at sikre bredden i 

medlemskredsen i forlængelse af 360 graders perspektivet 

 At alle medlemmer deltager i mindst to ’tilbud’ om viden om året 

 Alle CeFU’isterne indgår i minimum to af de aktiviteter, der foregår i samarbejde med 

foreningen 

 At der etableres samarbejder, hvor medlemmerne bidrager til at rejse forskningsprojekter 
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CEFU’S  ARBEJDSSTRATEGI –  ET SYNLIGT OG INNOVATIVT 

FORSKNINGSKOLLEKTIV 

 

BAGGRUND 

Kravene til CeFU’s forskning er øget over årene. For det første er konkurrencen om at rejse ekstern 

finasiering øget, ligesom de eksterne rekvirenter ofte stiller flere og mere specificerede krav til 

forskningen. For det andet betyder indførslen af de såkaldte bibliometriske forskningsindikatorer, 

at den enkelte forsker i langt højere grad end tidligere bliver målt på, hvor mange videnskabelige 

publikationer vedkommende leverer. For det tredje er det fortsat vigtigt, at CeFU er professionelt 

til stede i den offentlige debat og medvirker til at kvalificere og videnbasere såvel debatterne som 

politiske og praksisrettede initiativer og tiltag. 

Kravene viser sig ofte som modsætninger i den enkelte forskers arbejde. Fx som en modsætning 

mellem at skulle publicere og rejse finansiering, og som en modsætning mellem at meritere sig 

akademisk og samtidig lave forskning, der er anvendelig i praksis. 

Det er krav, som vanskeligt kan indfries individuelt af den enkelte forsker. Derfor vil vi i CeFU 

fortsat udbygge centeret som en kollektiv og produktiv forskningsenhed, der finder fælles 

løsninger på de krav og udfordringer, der præger forskningsarbejdet. Kongstanken er, at vi ved i 

højere grad at arbejde sammen og dele CeFU’s viden bedre er i stand til at kunne fokusere CeFU’s 

ressourcer og imødekomme de forskellige leverancer og krav. Samtidig vil et øget fokus på 

vidensdeling og samarbejde også medvirke til at professionalisere og kvalificere CeFU’s 

projektorganisation, fordi vi derigennem også rent fagligt udvikler os i forhold til at løse CeFU’s 

opgaver. 

På den baggrund vil vi i de kommende år arbejde for:  

 

MÅL OG UDMØNTNING 

 At udvikle et forskerkollektiv, der kan fungere som et konstruktivt og intelligent svar på 

udfordringer i såvel den akademiske verden som i verden ’udenfor’ gennem: 

o At professionalisere videndelingen mellem eksisterende forskningsprojekter og 

medvirke til at flere i CeFU bliver projektgenerende 

o At arbejde på at udvikle et forskningskoncept, der forener klassiske 

forskningsaktiviteter med eksternt rettede projektaktiviteter, således der ikke bliver 

tale om to adskilte discipliner 
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o At hovedparten af forskningsprojekterne peer-reviewes og indgår i en bog- eller 

rapportserie 

o At arbejde på formidlingsmæssigt at tilnærme projekt- og artikelindhold 

 At udvikle et forskningsmiljø, som er præget af tværgående og tværfagligt samarbejde 

med fokus på videndeling og sparring gennem: 

o At forsat arbejde med CeFU’s fora for intern vidensdeling: Tirsdagsmøder, 

studiekredse, kollegasparring på rapporter/artikler og Tisvildeseminar med henblik 

på at videndeling og vidensproduktion i højere grad integreres og anvendes i 

forskningen  

 

TEGN  

 At strategiarbejdet og projektstyring bliver kollektivt forankret i CeFU 

 At CeFU’s forskningsmiljø er kendt for at være – og opleves som – et åbent miljø præget af 

vidensdeling, samt for at arbejde tværgående, tværfagligt og kollektivt 

 At flere kan generere projekter i CeFU 

 At CeFU’s manual for projekters gennemførelse benyttes som et aktivt styringsredskab 

 


