
Praktikant til Center for Ungdomsforskning 

Center for Ungdomsforskning (CeFU) Aalborg Universitet, København, søger en praktikant i efteråret 2020. 
Vi forestiller os, at du er i gang med en socialvidenskabelig eller humanistisk uddannelse, interesserer dig 
for spørgsmål knyttet til ungdomsliv (på landet), unge uden uddannelse, lokale tilhørsforhold, 
mobilitet/immobilitet – for kvalitative, visuelle og digitale metoder, og har lyst til at prøve at arbejde som 
forsker.  
Praktikken vil blive knyttet til forskningsprojektet ”En fremtid på landet? Et kvalitativt forløbsstudie af 
hverdagslivet blandt unge uden uddannelse bosat i yderområder i Danmark”. Forskningsprojektet er 
finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og det starter i august 2020 og løber til efteråret 2022. Det er 
et samarbejde mellem VIVE (Seniorforsker Jeanette Østergaard, projektansvarlig) og CeFU (Lektor Mette 
Pless), samt to internationale anerkendte ungdomssociologer – Professor Robert MacDonald og Professor 
Shane Blackman fra England.  
 
Forskningsprojektet ’En fremtid på landet?’ sætter fokus på unge, som befinder sig på kanten af det 
ordinære uddannelsessystem, og som bliver boende i lokalområder i Danmark med stadig færre 
fremtidsmuligheder grundet øget globalisering og centralisering af uddannelsesinstitutionerne. I 
forskningsprojektet stilles skarpt på den gruppe af unge, som ikke bevæger sig langt fra, hvor de er vokset 
op. Det er en problemstilling, som er højaktuel, men som der mangler national og international viden om, 
idet forskningen i højere grad har fokuseret på unge, som flytter væk og søger mod byerne. I 
forskningsprojektet følges 40 unge i alderen 17-22 år, som er bosat i yderområder og tilknyttet de nyligt 
etablerede FGU-institutioner. Konkret følges hverdagslivet over tid blandt de unge, som bliver boende på 
landet. Herigennem undersøges, hvordan sted og lokalitet på forskellig vis har betydning for, at disse unge 
frivilligt eller ufrivilligt bliver boende, samt deres fremtidsforestillinger og sociale mobilitet. Der gøres brug 
af deltagende kvalitative metoder der er særligt egnede til at belyse, de unges perspektiver på 
tilhørsforhold og mobilitet/immobilitet.  
 
Praktikanten vil deltage i den mangfoldighed af opgaver, der kendetegner forskerarbejdet på CeFU og vil 

derigennem få erfaringer, som vil kvalificere både til studielivet og en lang række jobfunktioner. 

Praktikantens opgaver udvikles i dialog med projektlederen, men vil bl.a. kunne omfatte følgende:  

• Planlægning af og gennemførelse af feltarbejde med brug af life charts, ’mobile probes’ og 

mikroetnografiske metoder som a-day-in-the-life samtale-vandringer med de unge i deres 

lokalområder  

• Gennemførelse af kvalitative interviews 

• Kodning og analyser af kvalitative interviews 

• Diverse skriveopgaver 

Derudover vil praktikanten vil blive integreret i det daglige arbejde på CeFU, og vil deltage i centermøder, 

workshops, universitetsaktiviteter og CeFU’s halvårlige konferencer.  

CeFU forsker i unges orienteringer, hverdagsliv 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. På CeFU har 

vi et inkluderende, hyggeligt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden. 



Stillingen er ulønnet, men med god mulighed for forlængelse i en ansættelse som studentermedhjælper. Vi 

foretrækker en praktikant som kan tilknyttes i 5-6 måneder evt. på halv tid. Opstart midt august 2020. 

Send en kort motiveret ansøgning og dit CV til Lektor Mette Pless på E-mail: mep@hum.aau.dk som også 

kan kontaktes for uddybende information. 

Mere information om CeFU kan findes på: www.cefu.dk  
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