CENTER FOR
UNGDOMSFORSKNINGS
ÅRLIGE NETVÆRKSKONFERENCE 2021
– vi tager temperaturen på ungdommen anno 2021
og giver et indblik i CeFU’s aktuelle forskning
På Center for Ungdomsforsknings årlige netværkskonference den 25. marts 2021 sætter vi spot
på, hvordan det er at være ung i 2021, og kaster et kalejdoskopisk blik hen over centerets aktuelle
forskning. På konferencen kan du ’date’ og interagere med en række af CeFU’s forskere med fokus
på deres igangværende forskningsprojekter, og sammen dykke ned i spørgsmål, udfordringer og/
eller dilemmaer indenfor de forskellige temaer, som projekterne sætter spot på.
Netværkskonferencen er forbeholdt medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning og
giver eksklusiv mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet omkring ungdom og
ungdomsforskning med de øvrige medlemmer i foreningen og forskerne fra CeFU.
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HVILKE FORSKNINGSPROJEKTER
KAN DU ’DATE’?
Med udgangspunkt i konceptet ”date en forsker” vil der være mulighed for at gøre nedslag i en række
af centerets forskningsprojekter. Det vil være muligt at besøge to af følgende forskningsprojekter:
Når unge flytter hjemmefra
På denne date skal vi møde nogle af de unge et år efter, de er flyttet hjemmefra, og vi skal diskutere, hvordan samfundets acceleration og præstationskultur har påvirket deres overgange fra hjemme til udeboende.
Mad, klima og fællesskaber
På denne date møder du fire forskellige ’grupper’ af unge på efterskolerne: ’De kropsbevidste fællesskabssøgere’, ’de komfortable kødelskere’, ’de ambivalente entusiaster’ og ’de klima- og kostkonsekvente’. Vær med
til at diskutere de store forskelle på de unges forestillinger om krop, mad og klima – og hvordan man med
de forskellige afsæt kan arbejde med de unges mad- og klimadannelse.
Betydningen af tillid i uddannelse
Denne forskerdate handler om vigtigheden af at opbygge uddannelsestillid som en måde at imødekomme
den usikkerhed, som mange unge oplever, når de bevæger sig gennem uddannelsessystemet.
Læring, dannelse og faglig stolthed på lærepladserne i erhvervsuddannelserne
På denne date skal vi kigge ind i den dannelse, læring og faglig stolthed, der er på spil i de unges møde
med arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets møde med de unge, som er i lære på erhvervsuddannelserne.
Hvordan kan virksomhederne blive endnu bedre til at møde de unge i lære?
Ny udsathed i ungdomslivet
På denne date skal vi møde nogle af de unge, som vi har fulgt i forskningsprojektet gennem et par år. Vi
skal se nærmere på, hvordan deres liv har udviklet sig i denne periode og diskutere hvilke kritiske momenter, som skubber på deres mistrivsel og udsathed – og hvilke som omvendt bidrager til øget trivsel og
livsduelighed.
Sundhed og trivsel hos børn og unge
På denne date stiller vi spørgsmålet: Hvordan kan man undersøge sundhed og trivsel hos børn og unge,
uden at pålægge dem normative (voksen)forventninger om sundhed og trivsel?
Kunst og kultur som beskæftigelsesindsats?
På denne date skal vi høre om en ny beskæftigelsesindsats, der har kunst og kultur som en bærende ramme, og vi skal diskutere, hvordan de centrale elementer i indsatsen kan åbne nye muligheder for unge på
kanten af samfundet.
Kan ungefællesskaber gøre ondt
På denne date skal vi tale om, hvordan unges fællesskaber kan styrke trivsel og oplevelse af mening og
tilhørsforhold. Men også diskutere, hvordan unge fællesskaber kan forbindes med mistrivsel, i form af
oplevelser af ensomhed og udenforskab, pres for at have særlige og mange fællesskaber og oplevelser af
utilstrækkelighed og uperfekthed.
Unges trivsel i første job
På denne date skal vi stifte bekendtskab med unge journalister, designere og kokke, som alle er nye på
arbejdsmarkedet i brancher, som er kendetegnet ved midlertidige stillinger og præstationskultur. Vi skal
diskutere, hvordan sårbarheder kan blive produceret under uddannelse, og hvordan de unge tager disse
sårbarheder med sig ind i arbejdslivet.
Unges arbejdsliv på sociale digitale platforme
Stadig flere unge har et ønske at blive influencere, YouTubere eller gamere. Arbejdsliv på sociale digitale
platforme er ofte drevet af stor passion. Det er et nødvendigt vilkår i en ’affektiv økonomi’, hvor de unges
personlige egenskaber og følelser bliver en del af den vare der produceres. Men er passion altid sundt? På
denne date skal vi diskutere hvorfor et liv som gamer eller YouTuber også har en bagside.
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PROGRAM

10.30 - 10.40
10.40 - 10.55		
10.55 - 11.00		
11.00 - 11.25
11.25 - 11.30
11.30 - 11.55		
11.55 - 12.00		

Velkomst og introduktion. Centerleder Noemi Katznelson byder velkommen
og introducerer dagen
Unges personlige fortællinger fra det virkelige liv ved C:NTACT
Introduktion til dating
Date et forskningsprojekt.
Vi skifter date
Date et forskningsprojekt.
Afslutning

Generalforsamling for foreningens medlemsrepræsentanter. Separat indkaldelse udsendes.
13.00 - 14.30
14.30 - 15.00		

Generalforsamling
Konstituerende bestyrelsesmøde

TILMELDNING

Tid

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 10.30 – 12.00.
Generalforsamling fra kl. 13.00-15.00.

Sted

Netværkskonferencen vil foregå online. Inden konferencen vil deltagerne
modtage Zoom-link samt yderligere informationer.

Pris

Konferencen er gratis og kun for medlemmer af foreningen CeFU. Hver
medlemsorganisation kan sende op til 10 deltagere.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest fredag d. 19. marts 2021, ved at skrive en mail
til Louise Matilda Enevoldsen Ahlskog på lmea@hum.aau.dk med navn, mail,
arbejdsplads og medlemsorganisation.
I forbindelse med tilmelding skal man venligst angive hvilke to
forskningsprojekter, man ønsker at date. Vi kan ikke love, at alle får
begge ønsker opfyldt.

Yderligere information

Louise Matilda Enevoldsen Ahlskog lmea@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

