
UNG I EN PRÆSTATIONSKULTUR

”Du er, hvad du præsterer”. 

Konference hos Center for Ungdomsforskning 8. maj 2018





PROGRAM

09.00 - 09.30   Kom og få en croissant og en kop morgenkaffe    

09.30 - 09.45   Vi byder velkommen, introducerer dagens tema og fortæller kort om  
  CeFU  

09.45 - 10.25  Om præstationskultur i ungdomsuddannelserne – på godt og ondt.   
  Oplæg ved professor, Noemi Katznelson og lektor, Arnt Louw ved CeFU 

10.25 - 10.40   Kort pause – nu med frugt til kaffen 

10.40 - 11.40   If school becomes part of the problem, where can we go? Oplæg ved   
  vores internationale gæst Gert Biesta, professor ved Brunel University London og  
  University of Humanistic Studies i Holland

11.40 - 12.00  Hvad skal Danmark lære / ikke lære af udlandet? Debat og spørgsmål til  
  Gert, Arnt og Noemi styret af Mette Pless, lektor ved CeFU   

12.00 - 13.00  Skøn mad og godt selskab   

13.00 - 13.45   Ungefortællinger og paneldebat med unge om præstationskultur,   
  trivsel og karakterer. Ordstyrer Mette Lykke, lektor ved CeFU    

13.45 - 14.30  Trivsel og tendenser i ungdomslivet – om forandringer i ungdomslivet,  
  og hvad det gør ved unge. Ved lektor, Niels Ulrik Sørensen, CeFU

14.30 - 14.45  Kort pause – nu med kage til kaffen

14.45 - 15.15  Hvad er det pædagogiske og uddannelsespolitiske svar på en    
  præstationskultur i vækst? Oplæg ved Jens Dolin, professor emeritus ved   
  Københavns Universitet

15.15 - 15.30  Debat om forskellige veje til forandring af præstationskulturen. Debat  
  og spørgsmål til Jens og Arnt styret af Mette Lykke Nielsen, lektor ved CeFU

15.30 - 15.45  Udblik til dansk politik. Hvordan kobler dagens indsigter sig til   
  aktuelle politiske tiltag? Og hvor kunne vi i lyset af dagens læring   
  ønske, at det bevægede sig hen? Diskussion mellem salen og Noemi   
  Katznelson

15.45   Farvel og tak for en forhåbentlig god og givende dag     
 

UNG I EN PRÆSTATIONSKULTUR



PRÆSENTATION

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE

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

Gert Biesta er professor i uddannelse ved Brunel University London og professor i uddannelse ved University 
of Humanistic Studies i Holland. Gerts forskning fokuserer på uddannelsespolitik samt på uddannelsesfilosofi 
og -teori. Gert har en særlig interesse for demokrati og demokratisering. 

Jens Dolin er professor emeritus i naturfagenes didaktik ved Københavns Universitet. Jens har gennem 
mange år forsket i undervisning og læring i uddannelsessystemet, senest med fokus på evaluering og evalue-
ringers indflydelse på hele uddannelseskulturen.

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU. Han arbejder med unges 
trivsel, overgange og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for 
udsatte unges trivsel.   

Noemi Katznelson er ph.d. og professor 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.

Arnt Louw er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning. Arnts primære forskningsfelt er unge og 
ungdomsuddannelserne, overgange i og til ungdomsuddannelserne. Arnt har særligt fokus på de pædagogiske 
og motivationelle betydninger af de unges møde med uddannelsessystemet.

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 befinder 
sig på kanten af uddannelsessystemet.

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




