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UNGEDELTAGELSE

CeFU online konference 25. november 2020
Ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for
lokalområder, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages,
når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner
som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand. Det sætter
vi fokus på med denne konference.
I dag, mere end 30 år efter vedtagelsen af FN's børnekonvention, er børn og unges deltagelse
en cementeret målsætning i det professionelle arbejde med unge. Og ungedeltagelse er sat på
dagsordenen over alt: fra inddragelse af unge i sagsbehandlingen i det sociale arbejde, over
ungemedbestemmelse i det pædagogiske arbejde, til aktiv deltagelse i behandlingsplaner ved
sygdomsforløb. Accepten af unges ret og kompetencer til deltagelse er stålsat, og ambitioner om at
inddrage unge i endnu højere grad bifaldes nærmest påfaldende entydigt blandt professionelle på
tværs af ungdommens arenaer. Men har unge så egentlig fået mere indflydelse på deres eget liv? Har
de indflydelse på de forhold, som de mest brændende ønsker at ændre? Kan de deltage på måder,
som imødekommer deres ønsker til engagements- og udtryksformer? Og hvad sker der, når aktiv
deltagelse bliver en forpligtelse, som f.eks. på jobcenteret eller på uddannelsen?
Med udgangspunkt i et netop afsluttet forskningsprojekt, som har fulgt seks udviklingsprojekter
støttet af VELUX FONDEN, sætter vi på denne konference fokus på ungedeltagelse, når den er
initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer,
foreninger, kommuner og andre offentlige aktører. Med besøg fra både forskere, professionelle og
unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan skabe meningsfuld
deltagelse, der gør en forskel for unge. Konferencen vil både dykke ned i overordnede diskussioner
af, hvad meningsfuld deltagelse er set fra unges egne perspektiver, og udfolde konkrete bud
på, hvordan professionelle kan kvalificere deres arbejde med at inddrage unge i forandrings- og
beslutningsprocesser, som har betydning for unge selv og de fællesskaber, de indgår i.
Alle deltagere modtager et trykt eksemplar af bogen: Veje til deltagelse – centrale
opmærksomhedspunkter for professionelles arbejde med at fremme sårbare børn og unges
deltagelsesmuligheder

Konferencen afholdes med støtte fra VELUX FONDEN

PROGRAM

09.00 - 09.15

Tjek-in i det fælles virtuelle konferencerum

09.15 - 09.30

Vi byder velkommen, introducerer dagens tema og program og fortæller
kort om CEFU. Centerleder ved Center for Ungdomsforskning, Professor
Noemi Katznelson

09.30 - 09.45		

Unges deltagelse – hvorfor skal vi tale om det og hvad er på spil?
Introduktion til dagens tema. Lektor for Center for Ungdomsforskning, Maria
Bruselius-Jensen

09.45 - 10.30

Facilitating youth participation: Concepts, Challenges and
Contradictions. Oplæg og diskussion. Professor Barry Percy-Smith, University of
Huddersfield, England

10.30- 10.45

Pause

10.45 - 12.15		

Nye veje til deltagelse: centrale opmærksomhedspunkter og konkrete tilgange
i arbejdet med at fremme børn og unges deltagelse. Oplæg
og inddragelse af salen. Center for Ungdomsforskning. Lektor Anne Mette W. Nielsen

12.15 - 13.00		

Frokostpause

13.00 - 14.00

Hvornår gør deltagelse en positiv forskel for børn og unge – erfaringer
fra praksis. Unge og professionelle fortæller om deres erfaringer fra en række
konkrete indsatser på forskellige arenaer i ungdomslivet. Paneldebat ledes af
Mette Lykke Nielsen, Lektor på Center for Ungdomsforskning

14.00 - 14.15		

Pause

14.15 - 15.15		

Hvordan kan unges perspektiver bringes i spil og hvilken understøttelse kræver
det af professionelle? To oplæg med efterfølgende samtale som
ledes af Lektor på Center for Ungdomsforskning Maria Bruselius-Jensen
De unges perspektiv som pejlemærke i det sociale arbejde: Hvorfor og
hvordan? Oplæg ved Professor på Roskilde Universitet Hanne Warming
Deltagelse, utopier og lidt om fænomenet ”at have det godt”. Oplæg ved
Kim Rasmussen Lektor på Center ved Roskilde Universitet

		

Farvel og tak for i dag. Ved Lektor Maria Bruselius-Jensen, Center for
Ungdomsforskning

PRÆSENTATION
PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
Maria Bruselius-Jensen er ph.d. og Lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Maria har i sin forskning en særlig interesse for, hvordan unge på forskelligvis engagerer sig i samfundet
fællesskaber, og hvordan denne deltagelse understøttes og betinges af samfundsmæssige rammesætninger. Inddragelse af unges egne perspektiver er et centralt tema både i studier af sociale, institutionelle og kommunale indsatser og i Marias egne forskningstilgange. Maria er redaktør på antologien
’Young People’s Participation in Europe – revisiting youth and inequality’, som udkommer i marts 2021.
Anne Mette W. Nielsen er ph.d. og Lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
Anne Mette har i sin forskning en særlig interesse for unges deltagelsesmuligheder indenfor en række
forskellige områder, der spænder over uddannelsesfeltet til mere informelle arenaer. Hun har i sin
forskning særlig fokus på at skabe større viden om, hvordan forskellige indsatser kan gøre en forskel
for unge på kanten af samfundet og deres liv og livsvilkår.
Mette Lykke Nielsen er ph.d. og Lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
Hendes primære forskningsfelt er unges arbejdsliv, specifikt i forhold til arbejdsmiljø og risiko. Hun
forsker blandt andet i, hvordan aktuelle arbejdsmarkedsudviklinger opleves og leves af forskellige
grupper af unge på arbejdsmarkedet. Hun har også lang erfaring med at være vært for de
ungdomspaneler, som traditionelt afholdes på CEFU's konferencer.
Barry Percy-Smith er Professor i ungdomsforskning og deltagelse på Huddersfield Universitet, England. Barry har omfattende erfaring med deltagelsesbaseret aktionsforskning, evaluering og udviklingsprojekter i en bred vifte af kommunale og lokale kontekster. Projekter inkluderer både evalueringer af
sociale politikker og programmer, samarbejde med NGO’er og store EU-finansierede studier – herunder
det netop afsluttede forskningsprojekt PARTISPACE. Barry har publiceret bredt om forskellige aspekter
af børn og unges deltagelse, herunder bogen: A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives from Theory and Practice (co-edited with Nigel Patrick Thomas, Routledge 2010).
Kim Rasmussen – er ph.d. kultursociolog og Lektor ved Inst. for Mennesker og Teknologi, Roskilde
Universitet. Kim forsker i børn og unges hverdagsliv, kultur og institutionsliv, samt hverdagslivets materielle og digitale vilkår. De seneste projekter har handlet om fænomenerne; ”at have det godt” og om
”mellemmenneskelig omsorg”. Et gennemgående træk ved forskningen er at indarbejde et børne- og
ungeperspektiv og at invitere børnene og de unge til at være centrale informanter om deres hverdag og
hverdagsliv.
Hanne Warming er ph.d. cand.scient.soc og Professor ved Roskilde Universitet. Hun forsker i barndoms- og ungdomssociologi samt socialt og pædagogisk arbejde. Hanne har blandt andet fokus på betydningen af, såvel som muligheder og udfordringer ved, inddragelse af børns og unges perspektiver,
samt hvordan dette kan understøttes ved at møde børn og unge med et såkaldt dobbeltblik. Hanne er
desuden med i bestyrelsen for Joannahuset, Danmarks første krisecenter for børn og unge.

Læs om medlemskab af foreningen bag Center for Ungdomsforskning her

PRAKTISK

Tid

D. 25. november 2019 kl. 9.00 – 15.30

Sted

Konferencen afvikles online. Yderligere information sendes til deltagerne.

Pris

800,- inkl. moms
Prisen er med bogen: Veje til deltagelse – centrale opmærksomhedspunkter for
professionelles arbejde med at fremme sårbare børn og unges deltagelsesmulighede

Tilmelding

Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 23. november 2020
For ikke-medlemmer: Tilmeld dig her.
For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning:
Medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning har 10 gratis pladser
til konferencen. For at benytte disse fripladser, skriv en mail til
karlall@hum.aau.dk med navn, mail og arbejdsplads for de(n) tilmeldte.
Har I allerede benyttet jer af jeres 10 pladser til konferencen koster deltagelse
per person 640 kr. inkl. moms. og I tilmelder jer her.
Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.

Yderligere information

Karla Lyneborg Lassen på karlall@hum.aau.dk eller Mette Stigaard
Stenkjær på mss@hum.aau.dk

Kontakt		Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Aalborg Universitet København, Institut for Kultur og Læring
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 Kultur og læring 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.

