Hvad er en ungdomsprofil?
Fra kendskab til forskningsbaseret viden om jeres unge
Hvad ved I om de unge i jeres kommune? Ved I, hvordan de oplever deres hverdag, udfordringer og
muligheder? Hvordan det står til med deres trivsel, sundhed – og deres misbrug? Hvilken viden har I om
deres fællesskaber og livsstil? Deres udfordringer med beskæftigelse, skole og uddannelse? Måske
kæmper også jeres kommune med udsatte unge, men ved I, hvad der sker i mødet mellem jeres sociale
indsatser og de unge?
En ungdomsprofil kan være svaret, hvis I gerne vil vide mere om de unge i jeres kommune, ønsker at
vidensbasere og skærpe jeres indsatser, eller hvis I har brug for viden til at understøtte jeres
strategiarbejde.
Center for Ungdomsforskning har stor erfaring med at udarbejde kommunale ungdomsprofiler, som giver
en solid forskningsbaseret viden om kommunens unge og de udfordringer og muligheder, der præger
deres hverdag. En ungdomsprofil er tilpasset lokale forhold, men tager afsæt i Center for
Ungdomsforsknings omfattende viden og ekspertise inden for dansk og international ungdomsforskning.
Ungdomsprofilen er et vigtigt værktøj, der kan klæde jer på til at arbejde målrettet med de udfordringer
og problemstillinger, de unge har i netop jeres kommune. Ungdomsprofilen kan give jer nye indsigter,
men også supplere den viden, I allerede har, med et forskningsmæssigt blik på de unge, der har øje for
både de specifikke og generelle sammenhænge, deres liv indskriver sig i. Ungdomsprofilen vil gøre jer
endnu skarpere, når I skal udvikle indsatser og evaluere eksisterende tiltag rettet mod unge.
Center for Ungdomsforskning kan skræddersy ungeprofilen til de ønsker og behov, I har i jeres kommune,
og vi indgår gerne i en dialog omkring mulighederne.
Kontakt os, hvis I ønsker at høre mere:

Forskningskoordinator Mette Stigaard Stenkjær mss@hum.aau.dk, tlf. 20 29 46 29
Professor MSO Noemi Katznelson, nka@hum.aau.dk, tlf. 20 68 66 80

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er en forskningsenhed ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg
Universitet i København. CeFU er et af Nordens førende og mest dagsordensættende ungdomsforskningsmiljøer. Forskningen på CeFU er kendetegnet ved at være helhedsorienteret, ungeinvolverende og
praksisrelateret.
Center for
Ungdomsforskning

A. C. Meyers Vænge 15,
2450 København SV

Tel: (+45) 20294629
www.cefu.dk
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Metodisk variation
En ungdomsprofil kan baseres på flere
forskellige kilder og metoder. Prisen
for en ungdomsprofil aftales i det
enkelte tilfælde afhængig af data, og
kan gennemføres fra minimum
400.000 kr.

Eksisterende undersøgelser og registeroplysninger,
som kommunen allerede råder over
Skræddersyede spørgeskemaundersøgelser
Interviews - både klassiske og fokusgruppeinterviews
SMS-interviews, videologs og andre former for empiri,
der passer til problemstillingen

Center for Ungdomsforskning har tidligere gennemført kommunale ungdomsprofiler for en række kommuner:
Gentofte kommune: Fokus på trivsel, engagement, fritid, sundhed og rusmidler
Svendborg kommune: Fokus på ungdomsuddannelserne; trivsel og rusmidler
Fredericia kommune: Fokus på trivsel, rusmidler, udsatte unge og sundhed
Frederiksberg kommune: Fokus på trivsel, fritid og kriminalitet
Holbæk kommune: Fokus på fritid og rusmidler
Klik på teksten for at læse den pågældende ungdomsprofil

Kontakt Center for Ungdomsforskning (CeFU) for flere oplysninger – www.cefu.dk – vi står gerne til rådighed!

