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”Du er, hvad du præsterer”. 

”Du er, hvad du præsterer”. 

Sådan lyder budskabet til unge, der vokser op i en præstationskultur. På næste store konference sætter 
Center for Ungdomsforskning fokus på præstationskulturen i uddannelsessystemet og ungdomslivet. Vi skal 
sammen undersøge og udforske sammenhængen mellem præstationskultur og læringskultur, men forholder 
os også spørgende til, hvad en præstationskultur egentlig vil sige, og hvor meget den egentlig fylder? Vi 
skal ikke mindst stille skarpt på de unge. Er de unge i dag virkelig så pressede, stressede og underlagt en 
omsiggribende præstationskultur, som det umiddelbart kunne se ud – eller er der gået selvsving i de unges 
italesættelser af stress og de bekymringer, vi gør os for dem? 

Vi skal sammen undersøge og udforske sammenhængen mellem præstationskultur og læringskultur, men 
også forholde os spørgende til, hvad en præstationskultur egentlig vil sige, og hvor meget den fylder? Vi 
skal søge indblik i de overvejelser og strategier, de unge griber til for at klare sig, når præstationer kommer 
i fokus og ser ud til at fylde stadigt mere. Vi skal også forholde os til sammenhængen mellem stress, 
mistrivsel, præstationskultur og andre tendenser i ungdomslivet. Vi vil give ordet til eksperter i pædagogik, 
trivsel og ungdomskultur – og også til unge, der forholder sig meget forskelligt til præstationernes betydning 
i uddannelsessystemet. Endelig vil vi rejse en mere overordnet debat om, hvad formålet med vores 
uddannelsessystem og hvor det er på vej hen. 

Når du deltager i konferencen, får du efterfølgende tilsendt Center for Ungdomsforsknings spritnye bog 
’Læring i en præstationskultur”. Bogen stiller skarpt på præstationskulturen på ungdomsuddannelserne og 
giver mange illustrative eksempler på de udfordringer, det giver for læringskulturen, men peger også på de 
potentialer og muligheder, den rummer. 

Bogen forventes klar inden sommerferien. 

På CeFU.dk kan du læs mere om Center for Ungdomsforskning

http://CeFU.dk
https://www.cefu.dk


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     
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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.



PRAKTISK

Tid    D. 8. maj kl. 9.00 – 15.45

 
Sted    CPH Conference - DGI Byen, Tietgensgade 65, 1740 København V  

Pris    1996 kr. ekskl. moms / 2495 inkl. moms inklusiv forplejning og bogen ’Læring i en   
    præstationskultur’ af Arnt Louw og Noemi Katznelson  

Tilmelding   Skal ske senest d. 4. maj 2018

    For ikke-medlemmer: Tilmeld her.

    For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: Tilmeld her.   
    Henvendelse til Rebecca Mandrup Hoeck for de første 10 pladser på rmh@learning.aau.dk.      
    Angiv venligst navn samt medlemsorganisation ved tilmelding. Øvrige medlemstilmeldinger  
    til en reduceret pris af 1.596 kr. ekskl. moms/1.995 kr. inkl. moms. tilmeld her. (link) 

    Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr. 
    Hvis I som medlemsorganisation udebliver fra en friplads, udløser det et gebyr på 500 kr. per  
    udebleven deltager i så fald, der ikke er meldt afbud senest fredag d. 4 maj 2018.

Yderligere information Rebecca Mandrup Hoeck på rmh@learning.aau.dk eller Mette Stigaard Stenkjær på   
    mss@learning.aau.dk

Kontakt   Center for Ungdomsforskning (CeFU)

    Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi 
    A.C. Meyers Vænge 15, 
    2450 København SV 
    Tlf.: +45 2029 4629 
    www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning
    www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning (CeFU) 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.

Læse om medlemskab af foreningen bag Center for Ungdomsforskning her

https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFUUieP
https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFUUieP
mailto:rmh%40learning.aau.dk?subject=
mailto:mss%40learning.aau.dk?subject=
https://www.cefu.dk/emner/bliv-medlem/bliv-medlem.aspx

