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4. marts 2021 

CEFU’ S  V I S IO N  

 

AT BEDRIVE FORSKNING AF HØJ KVALITET, DER GØR EN FORSKEL 

 

CEFU’ S  MI SS IO N  

 At være et dagsordenssættende forskningscenter i Danmark og internationalt for forskning 

i unge, ungdom og ungdomsliv 

 At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiver, og som går på tværs af og i dybden 

med ungdomslivets forskellige arenaer – empirisk og teoretisk 

 At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant 

 og kan omsættes og bruges i praksis, så det kommer unge til gavn  

 At være et forskningscenter, der indgår i dialog og samarbejde med brugerne af 

ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centeret   

 

 

CEFU’ S  STRAT EGI ER –  2021 -24  

  

 Forskningsstrategi 

 Foreningsstrategi 

 Arbejdsstrategi 
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CEFU’S  FORSKNINGSSTRATEGI  

BAGGRUND 

Vi står aktuelt midt i en række afgørende sociale og kulturelle forandringer og nybrud i vores 

samfund, der uvægerligt sætter dybe aftryk i de eksistensvilkår, som unge kommer til at vokse op 

under i fremtiden: Polarisering, digitalisering, acceleration, klima-udfordringer, identitetspolitik, 

#metoo osv.  

Disse forandringer og nybrud vil ikke blot præge de udfordringer og muligheder, som den enkelte 

unge kommer til at stå overfor i sit liv, men vil ligeledes stille nye krav til, hvordan vi som samfund 

skaber gode rammer omkring ungdomslivet.  

Inden for ungdomsforskningen kan vi allerede nu se konturerne af en række brændende platforme 

såvel som mulighedshorisonter i ungdomslivet. Men både i forskningen og i samfundet mangler vi 

svar på, hvordan vi skal tolke, analysere og – ikke mindst – adressere de problemstillinger og 

udfordringer, der tegner sig. Fremtidens ungdomsliv er undervejs, og der er et presserende behov 

for, at vi skærper og udvikler vores viden om og tilgange til det ungdomsliv, vi kan se komme, men 

som vi ofte mangler begreber og tilgange til at forstå og håndtere. 

I denne strategiperiode vil vi udvikle vores forskning, så den i endnu højere grad forener modet til 

at tage ansvar, sætte nye dagsordener og peger frem mod at skabe gode rammer for fremtidens 

ungdomsliv. Den skal så at sige supplere den eksisterende forskning med et prospektivt 

perspektiv med det formål i højere grad at kunne bidrage til gode ungdomsliv i fremtiden.  

At bidrage til at skabe gode ungdomsliv i fremtiden handler ikke om problemfrie og perfekte 

ungdomsliv, men favner derimod en mangfoldighed af livssituationer og udfordringer, der på godt 

og ondt griber ind i ungdomslivet, men uden at de unge væltes omkuld og oplever at have 

mulighed for at rejse sig igen. 

Det prospektive perspektiv handler om, at vi som forskere står i det dilemma, at forskning i sin 

natur tager afsæt i det, som allerede er eller har været frem for det, som kommer. Betydningen af 

viden om det, der er eller har været, kan ikke undervurderes. Det er væsentligt, at forskningen 

bidrager til at vidensbasere politiske og institutionelle indsatser og målsætninger. Men samtidig er 

vores samfund i stigende grad præget af en forandringshast, der betyder, at viden om det, der var, 

måske i mindre grad end tidligere kan fungere som pejlemærker i forhold til det, som er undervejs. 

Det er derfor afgørende at kunne agere forskningsmæssigt agilt i forhold til temaer og forhold i 

nutidens ungdomsliv, der kontinuerligt forandrer sig og muterer, hvilket løbende skaber ændrede 

forudsætningerne for unges liv og fremtidshorisonter. Covid 19 har spidsformuleret dette behov 

for, at vi som ungdomsforskningscenter kan agere agilt. Pandemien har således affødt nogle 

pludselige og hurtigt forandrende vilkår for ungdomslivet, som har krævet handling, og her har det 

været afgørende, at forskningen har kunnet bidrage med vidensinput, der har kunnet adressere 

nye udfordringer hurtigt og validt.  
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I forlængelse heraf ønsker vi at adressere de stadigt mere foranderlige vilkår med en 

forskningsstrategi, der på den ene side skærper vores blik for at være agile, men som på den 

anden side også fastholder vores behov for at være proaktive i forhold til selv at sætte en kurs for 

forskningen. Dette både fordi tempoet i og påvirkningen fra skiftende politiske og 

samfundsmæssige dagsordener intensiveres, og muligheden for selv at sætte en forskningsmæssig 

retning således indsnævres, hvorved forskningen risikerer at blive kortsynet og uden blik for de 

bredere og mere dybdegående og langsigtede samfundsmæssige strukturer og forandringer.   

 

FOKUS 

Centralt for CeFU’s forskning er at forstå unges liv og livsvilkår, sådan som de erfares og leves af de 

unge selv. Uanset hvilken del af ungdomslivet, vi retter fokus mod, afsøger vi den hovedsageligt 

fra de unges egne erfaringshorisonter og synsvinkler og bruger det som afsæt for vores analyser 

og tænkning. CeFU’s forskning bygger derfor i vid udstrækning på empiriske data, der er genereret 

blandt og i et samspil med unge. En af vores vigtige ambitioner frem mod 2024 er at skærpe vores 

arbejde med at udvikle dette ungeperspektiv, så det i endnu højere grad bygger på unges aktive 

deltagelse i forskningsarbejdet, således at deres stemmer og synsvinkler kommer til at stå endnu 

skarpere i ungdomsforskningen. Disse ambitioner indebærer en udvikling af videns- og 

formidlingsformer, der i højere grad indtænker dynamiske og interaktive processer med forskellige 

grupper af unge. 

Ungeperspektivet rummer en iboende forpligtelse til at bedrive ungdomsforskning, som er med til 

at gøre en positiv forskel for unge. I den forbindelse vil vi frem mod 2024 arbejde mod at udvikle 

ungdomsforskningen, så den i stigende grad sætter en retning for det fremtidige ungdomsliv. 

Ambitionen er at tage et øget ansvar for, sammen med unge og aktører omkring unge, at 

identificere, hvad de gode ungdomsliv i fremtiden måtte være for dermed at tage et større ansvar 

for også at bidrage til at skabe forudsætninger for gode ungdomsliv gennem at adressere de 

udfordringer og muligheder, som fremtiden kommer til at byde på. Det kræver, at vi i øget omfang 

bedriver en prospektiv forskning, det vi kalder ’Forskning til fremtidens ungdomsliv’, der 

adresserer, hvad fremtidens gode ungdomsliv kan indeholde, samt udvikler redskaber til at 

understøtte dette.   

Forandringer og løsninger i ungdomslivet søges ofte i praksis og i den konkrete kontekst, men med 

henblik på at udvikle en forskning, som i højere grad sætter en retning for fremtidens ungdomsliv, 

er der behov for at skærpe blikket på de bredere sammenhænge for at kunne finde svarene på, 

hvad der skal gøre en forskel i praksis. I perioden frem mod 2024 har vi således en ambition om at 

udvikle ungdomsforskningen, så den yderligere styrker et analytisk fokus på sammenhængen 

mellem strukturelt og kulturelt skabte udfordringer i ungdomslivet og arbejdet med at udvikle 

konkrete redskaber til praksisfeltet. Ambitionen er således, at forskningen ikke blot bidrager til 

praksis, men tillige, på et mere overordnet plan, adresserer de store linjer i ungdomslivet med 

henblik på at understøtte praksisfeltets arbejde for gode ungdomsliv i fremtiden.   
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Samspillet og dialogen mellem den nationale og internationale ungdomsforskning er afgørende for 

udviklingen af forskningsbaserede begreber og tilgange, der kan gribe de strukturelle og kulturelle 

forandringer og sammenhænge i ungdomslivet. Et fokus frem imod 2024 er derfor også, gennem 

en mere eksplicit og gennemgående dialog med ungdomsforskningsmiljøer i Danmark såvel som 

internationalt ungdomsforskning, at udvikle og skærpe vores tilgang til forståelsen af unge og de 

samspil, de indgår i samfundsmæssigt.  

FREMTIDSBILLEDE 

 

Eksempel på et konkret fremtidsbillede i ’Forskning til fremtidens ungdomsliv’: 

Kravene til den individuelle unges egen-styring og selvkontrol er på mange af ungdomslivets 

arenaer steget markant, og fællesskabernes rolle er blevet mere differentieret fra bobler af stærke 

fællesskaber til andre bobler af mere performativ og kompetitiv karakter. I fremtidsbilledet har 

forskningen adresseret et grundlæggende spørgsmål om, hvordan fællesskaber kan medvirke til at 

skabe meningsfyldte scenarier for unge, hvor de kan opnå indflydelse og skabe oplevelser af 

mening og handlerum.  

Konkrete unge har været involveret i processen med at udvikle anvendelsesorienterede og 

prospektive svar, som de unge selv oplever som meningsfulde, fordi de adresserer oplevelsen af at 

have indflydelse på eget liv og på at være ’med’ i fællesskabet.  

Forskningen har yderligere løftet svarene og resultaterne ’op’ og set dem i sammenhæng med de 

strukturelle, kulturelle og sociale vilkår, der indrammer de unges situation. Udover at involvere 

unge byder forskningen således også ind til praktikere, meningsdannere og politikere med 

scenarier for de gode ungdomsliv.  

 

Ambitionen med forskningen, som det illustreres med fremtidsbilledet, er hermed at tage ansvar 

for at bidrage til rammerne for gode ungdomsliv. Det vil ske ved at skabe visioner for og veje til 

fremtidens gode ungdomsliv. Afsættet er dermed ansvarstagende og prospektivt. Visionen for 

’Forskning til fremtidens ungdomsliv’ er således markant at skubbe til den eksisterende 

forskningspraksis ved eksplicit og målrettet at udstikke en retning, og så vil vi lægge op til at skabe 

den sammen med de unge og aktører i ungdomslivet.  

 

Samtidigt udfordrer et fokus på fremtiden nogle af de helt grundlæggende forskningsmetodiske 

principper, der handler om at efterprøve og validere forskningsresultater gennem 

metodetriangulering og et solidt og mættet datagrundlag. Disse for forskningen helt 

grundlæggende metoder, som bidrager til at skabe troværdighed, soliditet og validitet omkring 

resultaterne, kræver nytænkning og omfortolkning, når vi bevæger os over i en mere prospektiv 

tilgang. Og det ønsker vi at udvikle på i den kommende strategiperiode, således at den viden, vi 

producerer om unge og aktuelle tendenser i ungdomslivet, fortsat bliver i stand til gennem nye 

begreber, forståelser og metoder at adressere bredere spørgsmål i ungdomslivet og koble disse til 
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aktuelle debatter og indsatser i tiden. De bredere spørgsmål adresserer muligheder og risici i 

fremtidens fritidsliv, uddannelsesliv, fællesskaber, arbejdsliv og sundhed.  

Ambitionen med ’Forskning til fremtidens ungdomsliv’ er at skabe viden om unge og tendenser i 

ungdomslivet, som kan danne grund for beslutninger og udviklingsprocesser i praksis såvel som 

politisk på ungeområdet.  

 

MÅL OG UDMØNTNING 

Samlet set har vi således strategisk fokus på tre forandrings- og udviklingsområder i perioden: 

1. At opdyrke og udvikle et prospektivt perspektiv og herunder nye metoder til at arbejde 

prospektivt  

2. At udvikle nye metoder til ungeinddragelse 

3. At videreudvikle og styrke CeFU’s begrebslige og teoretiske bidrag til ungdomsforskningen  

De uddybes i det følgende: 

Ad 1. At opdyrke og udvikle et prospektivt perspektiv: 

 Udvikle vores forståelse af, hvad et prospektivt perspektiv vil sige, eksempelvis i relation til 
problemstilling, forskningsdesign, begrebslige foki, metoder, inddragelse osv.   

 Udvikle tilgange og metoder der giver adgang til at se bevægelser, retninger og tendenser i 
konkrete forskningsprojekter 
 

Ad 2. At udvikle nye metoder til ungeinddragelse: 

 Udvikle forskningsmetoder, der ikke alene forsker i, men også med unge og dermed 
inviterer unge ind som co-producenter af forskningen 

 Finde, begrebssætte og videreudvikle perspektiver og metoder, der analytisk åbner op for 
nye forståelser og handlemuligheder for og med unge  

 Sikre en balance mellem forskningsprojekter inden for forskellige arenaer og med 
kvalitative såvel som kvantitative metoder  

Ad 3. At derigennem videreudvikle CeFU’s begrebslige og teoretiske bidrag til 

ungdomsforskning:  

 CeFU’s forskere i stigende grad bidrager til at udvikle analytiske, begrebslige og teoretiske 

perspektiver, der kan bidrage til ungdomsforskningsfeltet 

 At forskningen styrker dialogen med national og international ungdomsforskning 
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TEGN 

 At flere forskningsprojekter indtænker metodiske, analytiske og/eller begrebslige 
perspektiver, der giver adgang til at se bevægelser, retninger og tendenser i ungdomslivet 

 At forskerkollektivet sammen stiller skarpt på de forskningsmæssige principper og 
kvalitetskriterier i CeFU’s forskning med henblik på at fastholde og udvikle dem ind i en 
forskning, der antager en mere prospektiv karakter   

 Herunder afholder session om de videnskabsteoretiske og metodiske udfordringer ved at 
arbejde med tendenser og fremskrivninger – altså ved at arbejde prospektivt 

 At forskningskollektivet på tværs af forskningsprojekterne og ungdomslivets arenaer 
diskuterer, hvad det gode ungdomsliv indebærer for forskellige grupper af unge  

 At afprøve forskellige forsknings- og formidlingsmetodiske tilgange til inddragelse af unge  

 At alle CeFU’s publikationer, herunder rapporter, synligt går i dialog med national og 
international ungdomsforskning, således at vi bidrager til at videreudvikle begrebslige, 
teoretiske og analytiske perspektiver  

 At vi fortsat er kendt som et center, der forsker 360 grader rundt om ungdomslivet, dvs. 
har et helhedsorienteret og tværfagligt blik på ungdomslivets forskellige arenaer 

 Søge finansiering til at igangsætte mindst ét større forskningsprojekt, der bidrager til at 
sikre CeFU’s position i forskning om ungdom og uddannelse  
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CEFU ’S FORENINGSSTRATEGI  

 

BAGGRUND 

Medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning befinder sig helt tæt på landets 

førende ungdomsforskningsmiljø. De har gennem foreningen adgang til den nyeste forskning og 

viden på ungeområdet og en mulighed for at vidensbasere i sine praksisser og tilgange i arbejdet 

med unge.  

Foreningen skaber samtidigt et helt uundværligt eksistensgrundlag for forskningscenteret, CeFU. 

Den giver centeret en unik adgang til viden om bevægelserne i ungdomslivets mange facetter, 

hvilket skaber en særlig legitimitet, som er med til at sikre, at centerets forskning betragtes som 

relevant og valid i omverdenen. En relevans og validitet, der også har betydning for CeFU’s 

legitimitet i universitets- og forskningsverdenen nationalt såvel som internationalt. 

I omverdenen bidrager foreningen til at øge CeFU’s gennemslagskraft ved at omsætte og sprede 

forskningen i praksisfeltet samt i en bredere offentlighed. Ligesom foreningsmedlemmerne 

fungerer som ambassadører for forskningen og de ungeperspektiver, som den på forskellig vis 

rummer. 

Foreningen udgør således sammen med centeret forudsætningen for, at vi i Danmark har et 
dagsordenssættende og anvendelsesorienteret ungdomsforskningsmiljø, der aktivt kan bidrage til 
den samfundsmæssige debat og politik på ungeområdet. Der er tale om et parløb, der har som 
overordnet formål at skabe positive forandringer i ungdomslivet. Og som i praksis fungerer som et 
samarbejdende netværk, hvor det er afgørende, at både foreningens medlemmer og CeFU’s 
forskere oplever det som et meningsfuldt og givende samarbejde.  

Gennem de senere år er antallet af foreningsmedlemmer vokset, og interessen for at deltage i 

bestyrelsesarbejdet og konferencer er stigende. Samtidigt er det en hjørnesten i det 

samarbejdende netværk, at der er en fælles kultur. Det er derfor i den kommende strategiperiode 

vigtigt at være opmærksom på, hvordan denne kultur sikres i tider, hvor både bestyrelse og 

forening vokser. På den baggrund vil vi i de kommende år arbejde for at:  

 

MÅL OG UDMØNTNING 

 Fastholde og udvikle foreningens konstruktion og aktiviteter, så de understøtter 

interessefællesskabet og det samarbejdende netværk mellem medlemmerne og 

forskerne 



Bilag 6 

8 
 

o At vi kommunikativt og gennem de aktiviteter, vi afholder, tydeliggør, at arbejdet 

med ungdomsforskningen er dialogisk og del af et interessefællesskab og 

samarbejdende netværk 

o At øge ejerskabet over CeFU’s værdigrundlag blandt foreningens medlemmer ved 

at tydeliggøre både internt i foreningen og udadtil, at vi i fællesskab og gennem 

videndeling støtter forskning, der skal komme unge til gavn.  

o At arbejde på at styrke netværket mellem foreningens medlemmer gennem 

aktiviteter med fokus på videndeling, inspiration og sparring, så vi herved optimerer 

hinandens viden om ungdomslivets forskellige arenaer 

o At vi med et stigende medlemstal fastholder bestyrelsesmøderne som et fortroligt 

og netværksskabende rum, hvor der kan tales om unge på tværs af sektorer, og 

hvor alle medlemsorganisationer får mulighed for at komme til orde 

o At medlemmernes muligheder for at udtrykke sig og fremføre deres perspektiver, 

herunder ”medlemsrunden” til bestyrelsesmøderne, styrkes og i højere grad 

tænkes ind i øvrige aktiviteter, fx netværkskonferencen. 

 

 Arbejde med deltageraktivitet og inddragelse ift. vidensproduktion og 

forskningsformidling, så der skabes nye muligheder for at inddrage medlemmernes 

perspektiver i forskningen og sætte viden i spil hos medlemsorganisationerne 

o At bestyrelsesmøderne danner ramme om, at medlemmerne inviteres til at sparre 

på igangværende forskningsprojekter ved at bidrage med inspiration og viden fra de 

forskelige arenaer som medlemmerne repræsenterer. 

o At der skabes mulighed for, at forenings- og bestyrelsesmedlemmer bidrager til 

centrets videns- og dataproduktionen, fx ved at facilitere funding til nye 

forskningsprojekter etc. 

o At vi i parløbet mellem center og forening undersøger, hvordan vi kan udvikle en 

prospektiv forskning med sigte på gode ungdomsliv. 

 Foreningens medlemmer fortsat repræsenterer et bredt udsnit af ungdomslivets arenaer, 

og at udvide medlemskredsen til et endnu bredere udsnit af aktørerne inden for 

ungdomslivet  

o At vi synliggør og tydeliggør den særlige konstruktion og det arbejdende fællesskab, 

som eksisterer mellem forskningscenteret og foreningen CeFU 

o Medlemmerne understøttes i at synlig- og aktivgøre ungdomsforskningen og 

interessefællesskabet i egen organisation 

o At synergien og ressourcerne i foreningen bringes i spil og bruges til at placere 

foreningen som et markant netværk blandt aktører i ungdomslivet 
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TEGN  

 At medlemmerne føler ejerskab over foreningens virke og aktiviteter og tager ny viden 
med ud i medlemsorganisationerne og repræsenterer CeFU overfor øvrige interessenter  

 At vi har undersøgt og arbejdet med, hvordan vi sikrer den fælles kultur i det 
samarbejdende netværk, som er en hjørnesten i bestyrelsesarbejdet 

 At vi er vidne til en fortsat udvikling i medlemskredsen i forlængelse af 360 graders 
perspektivet, samtidig med at den fælleskultur og tilhørsforholdet er blevet styrket 

 At medlemmerne og deltagerne på foreningens konferencer har bidraget til 
dataproduktionen fx i fokusgrupper, workshops og andre involverende aktiviteter etc. At 
der på konferencer og øvrige arrangementer er blevet arbejdet med at inddrage 
deltagerne i vidensprocesser med henblik på at skabe refleksion og nysgerrighed omkring 
den viden, der sættes i spil 

 At vi fastholder og styrker ”medlemsrunden” på bestyrelsesmøderne, så alle oplever at 
komme til orde og går fra møderne med ny viden og indsigt 

 At medlemmerne er blevet involveret i og har bidraget med viden og perspektiver til gavn 
for igangværende forskningsprojekter.  

 At ”forskeroplæggene” på bestyrelsesmøderne udvikles til også at rumme præsentation og 
sparring ift. igangværende projekter 
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CEFU’S ARBEJDSSTRATEGI  

 

BAGGRUND 

Standarderne for CeFU’s forskning er øget over årene. Vores ambitioner om at forene høj 

forskningskvalitet med dialog med omverdenen og tid til fordybelse er og bliver stadigt større. Og 

hertil kommer, at konkurrencen om at rejse ekstern finansiering er øget, og at indførslen af de 

såkaldte bibliometriske forskningsindikatorer betyder, at den enkelte forsker i langt højere grad 

end tidligere bliver målt på, hvor mange videnskabelige publikationer vedkommende leverer. 

Endeligt ligger det som en helt central del af CeFU’s raison d’être, at vi er professionelt til stede i 

den offentlige debat og medvirker til at kvalificere og vidensbasere såvel debatterne som politiske 

og praksisrettede initiativer og tiltag. 

Indadtil viser kravene sig ofte som udspændtheder i de enkelte forskeres arbejde. Fx mellem at 

skulle rejse finansiering og så at meritere sig akademisk og skabe sig en forskerkarriere. Eller 

mellem at have en dialogisk interaktion med samarbejdspartnere omkring forskningen på den ene 

side og på den anden side tid til fordybelse teoretisk såvel som empirisk.   

Det er krav, som vanskeligt kan indfries individuelt af de enkelte forskere. Derfor vil vi i CeFU 

fortsat udbygge centeret som en dialogisk, kollektiv og produktiv forskningsenhed, der finder 

fælles løsninger på de krav og udfordringer, der præger arbejdet som forsker i det aktuelle 

forskningslandskab. Kongstanken er, at vi ved yderligere at styrke vores samarbejde og interne 

vidensdeling bedre er i stand til at kunne fokusere CeFU’s ressourcer og imødekomme de 

forskellige leverancer og krav.  

Men udover at være et produktivt forskerkollektiv ønsker vi også at ’dreje’ vores interaktion med 

omverdenen og hinanden i en mere dialogisk retning.  Det handler konkret om i højere grad at 

velkomme og værdsætte, at tvivl og undren siges højt og deles – og om at sikre en struktur og 

kultur, eksternt såvel som internt, der understøtter denne åbenhed. Kongstanken er, at vores 

forskningen og forskerne trives i et åbent og nysgerrigt miljø, hvor det spørgende og undrende får 

plads i det interne og eksterne samspil.   

Samtidig vil et øget fokus på videndeling og samarbejde også medvirke til at professionalisere og 

kvalificere CeFU’s projektorganisation, fordi vi derigennem også rent fagligt udvikler os i forhold til 

at løse CeFU’s opgaver. 

På den baggrund vil vi i de kommende år arbejde for:  
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MÅL OG UDMØNTNING 

 Eksternt at udvikle et dialogisk forskerkollektiv, der kan fungere som et konstruktivt og 

intelligent svar på udfordringer i såvel den akademiske verden som i verden ’udenfor’ 

gennem: 

o At ’dreje’ vores interaktion mod eksterne aktører såvel som indadtil i en endnu 

mere åben og dialogisk retning, hvor undren og tvivl i højere grad siges og bliver en 

del af samarbejdet omkring forskningsprocesserne  

o At professionalisere og systematisere forskerkollektivets arbejde med at 

vedligeholde og opdyrke netværksrelationer og eksterne samarbejder. 

Projektledere er ansvarlige for at invitere midlertidigt ansatte med i 

sammenhænge, som er netværksetablerende og projektgenererende 

o At fortsat arbejde på at raffinere forskningskoncepter, der forener klassiske 

forskningsaktiviteter med eksternt rettede projektaktiviteter, således der ikke bliver 

tale om to adskilte arbejdsgange 

o At hovedparten af forskningsprojekterne peer-reviewes og indgår i en bog- eller 

rapportserie 

 Internt at udvikle et forskningsmiljø, som er præget af tværgående og tværfagligt 

samarbejde med fokus på videndeling og sparring gennem: 

o At være tydeligere omkring kvaliteten af mangfoldighed og bringe forskernes 

forskellige forskningsbiografier og -tilgange i spil 

o At professionalisere videndelingen mellem eksisterende forskningsprojekter, 

herunder at afholde løbende interne seminarer med præsentationer og 

diskussioner af interne forskningsbidrag  

o At professionalisere projektstyring og projektprocesser 

o At sikre et vækstlag af ph.d’ere og post doc’ere 

 

TEGN 

 At CeFU’s forskningsmiljø er kendt for at være – og opleves som – et åbent dialogisk miljø 

præget af vidensdeling, samt for at arbejde tværgående, tværfagligt og kollektivt 

 At alle projektledere i varierende omfang kan generere projekter hver for sig og sammen 

(ex. afholde seminar om projektgenerering således at flere oplever sig rustet til at 

omdanne ideer og netværksrelationer til konkrete projekter) 
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 At projektstyring og herunder proceshåndtering anvendes systematisk blandt CeFU’s 

projektledere (dvs. fastansatte forskere) 

 At CeFU’s manual for projekters gennemførelse benyttes som et aktivt styringsredskab 

 At vi fortsat styrker udviklingen af et forskerkollektiv, hvor medarbejderne oplever, at de 

hellere må spørge og dele en gang for meget end en gang for lidt  

 At foretage forsøg med at tilknytte udvalgte studerende med et internt forhåndskendskab 

til CeFU til CeFU’s projektportefølje 

 At forsat arbejde med CeFU’s forskellige fora for intern vidensdeling: Tirsdagsmøder, 

studiekredse, faglige pop-up seancer (fælleslæsninger på tirsdagsmøderne), 

kollegasparring på rapporter/artikler og Tisvildeseminar med henblik på at videndeling og 

vidensproduktion i højere grad integreres og anvendes i forskningen  

 Ansvarliggøre forskerne to og to i relation til de lange tirsdagsmøder ift. det faglige indhold 

og fremlæggelser 

 

 

 

 

 


