
Center for Ungdomsforsknings
netværkskonference 2022

På Center for Ungdomsforsknings netværkskonference den 23. marts 2022 kaster vi et kalej-
doskopisk blik hen over tre igangværende forskningsprojekter på centeret. På konferencen kan 
du høre oplæg fra og gå i dialog med forskerne, der med afsæt i forskningsprojekterne sætter 
spot på spørgsmål, udfordringer og dilemmaer i ungdomslivet anno 2022.

Deltag på konferencen og mød blandt andet:

Sidst men ikke mindst vil netværkskonferencen blive afsluttet med et brag af en lancering af 
CeFU’s nye store satsning for foreningsmedlemmerne – nemlig en CeFU-uddannelse i Anvendt 
Ungdomsforskning 

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.

• Lektor Anne Mette W. Nielsen holder oplæg om unges fortællinger om deres møder med 
natur i forlængelse af forskningsprojektet ”Når natur gør en forskel”. Forskningsprojektet 
har set nærmere på, hvilken betydning mødet med naturen kan have for unge, der deltager 
i naturintegrerede sociale indsatser, og formulerer på den baggrund seks kvaliteter, som det 
er væsentligt at have fokus på i en udvikling af feltet. Vi skal efterfølgende diskutere forsk-
ningsprojektets fund, og hvordan de også bredere set bidrager til at arbejde med at facilitere 
unges møder med natur.

•	 Videnskabelig	medarbejder	Katrine	Thea	Pløger	Nielsen	fortæller	om	at	lave	ungeprofilun-
dersøgelser, der har til formål at tegne et generelt billede af trivsel og mistrivsel blandt unge, 
der har det til fælles, at de har deres daglige gang i den samme kommune. Oplægget tager 
udgangspunkt	i	ungeprofilundersøgelsen	for	Roskilde	Kommune,	som	er	lige	ved	at	blive	
udgivet. Oplægget vil danne grundlag for en videre diskussion i grupper om hvordan unge-
profilundersøgelser	2.0	kan	se	ud.	Vi	diskuterer	ligeledes,	om	lignede	profilundersøgelser	
ville være relevante i andet end kommunalt regi.

• Lektor Arnt Louw fortæller om elevernes møde med arbejdsmarkedet på erhvervsuddannel-
serne. Hvad forventer eleverne? Hvordan ser en god læreplads ud fra elevernes perspektiv? 
Og hvad betyder det for, hvordan virksomhederne kan håndtere lærlingeforløb? Efterfølgen-
de deltager Arnt i gruppearbejde og er med til at diskutere aktuelle problemstillinger på EUD 
området.



Program

Praktisk information

13.00 - 13.10

 
13.10 - 13.20

13.20 - 13.35

13.35 - 13.50

13.50 - 14.05

14.05 - 14.15

14.15 - 14.35

14.35 - 14.55

14.55 - 15.00

Velkomst – CeFU lige nu. Centerleder og professor Noemi Katznelson byder velkommen og 
introducerer dagen

Året	i	foreningen	af	Formand	Torben	Vind	Rasmussen

Oplæg og spørgsmål ved Lektor Anne Mette W. Nielsen ”Unges fortællinger om deres 
møder med natur i forlængelse af forskningsprojektet ”Når natur gør en forskel”

Oplæg og spørgsmål ved videnskabelig medarbejder Katrine Thea Pløger Nielsen.
Ungeprofilundersøgelser:	At	tegne	et	billede	at	unges	trivsel	og	mistrivsel	i	en	kommune

Oplæg og spørgsmål ved Arnt Louw: Erhvervsuddannelserne og læring på lærepladsen

Kort pause

Gruppediskussioner

Lancering af CeFU-uddannelse

”Tak for i dag” ved Professor Niels Ulrik Sørensen

Tid: Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 13:00 – 15.00.

Sted: Netværkskonferencen vil foregå online. Inden konferencen vil deltagerne modtage Zoom-
link samt ydereligere informationer.

Pris: Konferencen er gratis og kun for medlemmer af foreningen CeFU. Hver medlemsorganisa-
tion kan sende op til 10 deltagere.

Tilmelding: Tilmelding skal ske senest fredag d. 18. marts 2022, ved at skrive en mail til
cefutilmelding@hum.aau.dk med navn, mail, arbejdsplads og medlemsorganisation.

I forbindelse med tilmeldingen er man velkommen til at angive, hvilket forskningsprojekt man 
ønsker at deltage i gruppearbejde. Vi kan ikke love at alle får opfyldt deres ønske.

Yderligere information: Amalie Frimodt-Møller på amfrmo@ikl.aau.dk eller Mette Stigaard 
Stenkjær på mss@ikl.aau.dk

Kontakt: Center for Ungdomsforskning (CeFU) Aalborg Universitet København, Institut for Kul-
tur og Læring
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Tlf.: +45 2029 4629
www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning   www.cefu.dk

http://www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning
http://www.cefu.dk

