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Ungdommen er en livsfase præget af overgange. Man bryder op og kastes ud i et utal af situationer 
og sammenhænge, man ikke har været i før, men som man alligevel skal forsøge at mestre. Inden for 
ungdomsforskningen taler man om ungdommen som en overgangsfase, hvor man bevæger sig fra barn til 
ung og fra ung til voksen. Men også en overgangsfase, hvor man bevæger sig fra uddannelse til arbejde, fra 
hjemmeboende til udeboende etc. Alt sammen processer, som synes at have det til fælles, at de i disse år 
bliver stadigt mere uklare, ujævne og præget af zig-zag bevægelser. 

I dag ser vi mange unge flytte hjemmefra for så at flytte hjem igen for en stund, samt unge der følger nye 
ukendte ruter og etablerer sig på et arbejdsmarked under hastig forandring. Overgangene har udover de 
stadigt mere ujævne processer det til fælles, at de rummer udfordringer og risici på den ene side, men også 
muligheder og læringspotentialer på den anden. Nogle unge kaster sig ud i livets mange valg og synes at 
være i stand til at skabe og gribe de muligheder, der opstår i de situationer og sammenhænge, de indgår i. 
Andre kastes ud i langt sværere, risikobetonede og skrøbelige overgange, der risikerer at føre dem ad lange 
og usikre veje, og som risikerer at have konsekvenser for deres trivsel og livsmuligheder.

På konferencen skal vi stille skarpt på en række af de overgange, der gør sig gældende i ungdomslivet. På 
risici og udfordringer ved de forskellige overgange, men også deres læringspotentialer og muligheder. Vi 
tager bl.a. udgangspunkt i forskningsprojekter på Center for Ungdomsforskning, der handler om unge, 
der flytter hjemmefra, og unge der arbejder på nye digitale arbejdsmarkeder. Og så diskuterer vi, hvordan 
vi som samfund og forældre, men også de unge selv kan bidrage til at udnytte potentialerne i de ujævne 
processer, som i stigende grad kendetegner overgangene i ungdomslivet.  

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

https://www.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 - 10.30  Social Inequalities in Transitions to Adulthood in the United Kingdom.  
  Oplæg ved vores internationale gæst, professor Ann Berrington fra University of  
  Southampton

10.30 - 10.40   Vi interviewer og snakker med Ann

10.40 - 10.55   Pause – med frugt og gøgl til kaffen 

10.55 - 11.05  Ungeportræt: vi møder en ung, der giver et indblik i overgange fra et    
  ungeperspektiv 

11.05 - 11.50  Endelig voksen – med mor og far på sidelinjen. Om unge, der forlader  
  barndomshjemmet, og forældrenes rolle i livet som udeboende.   
  Oplæg ved Niels Ulrik Sørensen, lektor ved CeFU   

11.50 - 12.00   Vi interviewer og snakker med Niels Ulrik    

12.00 - 13.00  Skøn mad og godt selskab 

13.00 - 13.10  Ungeportræt: vi møder en ung, der giver et indblik i overgange fra et    
  ungeperspektiv

13.10 - 14.10  Udfordrende og læringspotente overgange – hvordan klarer vi dem   
  bedst muligt? Paneldebat med perspektiver på dagens tema

14.10 - 14.30  Pause – nu med kage og frugt til kaffen 

14.30 - 15.15  Højt tempo og midlertidighed: Ruter og risici på et arbejdsmarked   
  under forandring. Oplæg ved Mette Lykke Nielsen, lektor ved CeFU

15.15 - 15.30  Vi interviewer og snakker med Mette

15.30  Farvel og tak 



PRÆSENTATION

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE

Ann Berrington er professor og leder af Institut for demografi og socialstatistik ved University of Southamp-
ton. Anns forskningsinteresser handler om unges overgange til voksenlivet, parforhold, familiedannelse- og 
opløsning, samt hvordan dette er forbundet til socioøkonomiske uligheder gennem livsløbet. 

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

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. 

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 rådgive den lokale FN-mission om arbejdsmarkedsuddannelser. 



PRAKTISK

Tid    D. 22. november 2018 kl. 9.00 – 15.30

 
Sted    AFUK, Enghavevej 82 B, 2450 København SV

Pris    1.996 kr. ekskl. moms / 2.495 kr. inkl. moms inklusiv forplejning 

Tilmelding   Skal ske senest d. 19. november 2018

    For ikke-medlemmer: Tilmeld her.

    For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning: 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.

    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, såfremt der ikke er meldt afbud inden mandag d. 19. november 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.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.

Læs om medlemskab af foreningen bag Center for Ungdomsforskning her

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

