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– hvem er de unge på kanten af samfundet, og hvordan kan de 
støttes? 

På den næste store konference sætter Center for Ungdomsforskning fokus på unge på kanten af samfundet. Vi 
undersøger, hvem de unge på kanten er, hvordan de er kommet derud, og hvad det overhovedet vil sige at være 
ung og befinde sig på kanten af nutidens samfund. Vi er også nysgerrige på, hvordan samfundsudviklingen 
bidrager til at skabe polarisering, og hvordan forskellige unge reagerer på udviklingen. 

På konferencen vender vi også tingene på hovedet: Vi afsøger de ressourcer og muligheder, unge på kanten 
rummer, og vi forsøger at indkredse, hvordan vi som samfund kan være med til at forløse disse ressourcer 
og muligheder. Vi vil med andre ord forskyde fokus fra de unges mangler og åbne op for nye perspektiver på 
og indsigter i unge på kanten af samfundet. En vigtig vej hertil er at høre de unge selv. At give deres historier 
stemme. Både ved at præsentere forskning med et ungeperspektiv og ved at give ordet til unge, som på 
konferencen fortæller om deres op- og nedture gennem ungdomslivet. 

Når du deltager i konferencen modtager du samtidigt Center for Ungdomsforsknings spritnye bog ’Når kunst 
gør en forskel’. Bogen stiller skarpt på, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan åbne nye muligheder for 
unge på kanten af samfundet. Et arbejde som kan inspirere langt ud over kunst- og kulturområdet. Bogen er 
resultatet af en donation fra Bikubenfonden. 

Læs mere om Center for Ungdomsforskning på www.cefu.dk

http://www.cefu.dk


PROGRAM

09.00 - 09.30   Kom og få en croissant og en kop morgenkaffe  

09.30 - 09.45   Vi byder velkommen, introducerer dagens tema og fortæller kort om  
  CeFU 

09.45 - 10.25  Om livet blandt unge på kanten af det danske samfund. Hør om de   
  unges liv, deres strategier for overlevelse, deres sociale bagage,   
  misbrug, diagnoser og drømme. Oplæg ved Noemi Katznelson, Professor   
  MSO ved Center for Ungdomsforskning

10.25 - 10.40   Kort pause – nu med frugt til kaffen

10.40 - 11.40   Youth on the Edge of Society: Ten Years of Research on the Lives of   
  NEET * Young People. Oplæg ved vores internationale gæst Robin Simmons,  
  Professor ved University of Huddersfield.       
  *NEET (Not in Education, Employment or Training’)

11.40 - 12.00  Hvad kan vi lære og ikke lære af englænderne? Debat og spørgsmål til   
  Robin og Noemi styret af Mette Pless, lektor ved CeFU 

12.00 - 13.00  Skøn mad og godt selskab  

13.00 - 13.20   Mød to unge og hør deres personlige fortællinger om livet på kanten.  
  Ved C:NTACT   

13.20 - 13.30  Mød en fond, der vil gøre en forskel for unge på kanten af samfundet.  
  Ved Bikubenfondens socialchef, Sine Egede

13.30 - 14.15  Når det er muligt at gøre en forskel for unge på kanten. Om kunst-   
  og kulturprojekter som alternative arenaer for en social indsats. Oplæg ved   
  lektor og souschef ved CeFU Niels Ulrik Sørensen og adjunkt Anne Mette   
  W. Nielsen

14.15 - 14.30  Kort pause – nu med kage til kaffen

14.30 - 15.00  Udsatte unge i uddannelse: Stagnation, motivation og tillid. Oplæg   
  ved Anne Gørlich, adjunkt ved Center for Ungdomsforskning

15.00 - 15.15  Debat om forskellige veje til forandring af unge på kantens    
  situation. Debat og spørgsmål til Anne Mette og Anne styret af Mette    
  Lykke Nielsen, lektor ved CeFU

15.15 - 15.30  Udblik til dansk politik og en ny forberedende uddannelse (FGU).   
  Hvordan kobler dagens indsigter sig til aktuelle tiltag i forhold   
  til unge på kanten? Diskussion mellem salen og Noemi Katznelson

15.30  Farvel og tak for en forhåbentlig god og givende dag
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PRÆSENTATION

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE

Robin Simmons er professor i uddannelsesforskning ved University of Huddersfield i England. Hans forskning fokuse-
rer på en række forbundne sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige spørgsmål, der dækker uddannelsespolitik, poli-
tisk uddannelsesøkonomi samt uddannelse og social retfærdighed. Simmons er bedst kendt for sin forskning i ungdomsar-
bejdsløshed og marginaliserede unges livsvilkår – især unge inden for kategorien NEET (’Not in Education, Employment 
or Training’). Han har skrevet en række publikationer, der griber NEET-unges erfaringer, samt erfaringer blandt lærere, 
vejledere og andre praktikere.

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved CeFU. Hun har arbejdet 
med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og 
de mest udsatte unge.

Mette Pless er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning. Hun forsker i unges uddannelsesdeltagelse, ud-
dannelsesvalg og vejledning. Hun har i sin forskning primært beskæftiget sig med udskolingen og overgangen fra grund-
skolen til ungdomsuddannelserne, ligesom hun har haft fokus på de unge, som befinder sig på kanten af uddannelses-
systemet.

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU. Han arbejder med trivsel, normali-
tetsopfattelser og overgange blandt unge. Han har netop afsluttet et forskningsprojekt om unge på kanten af samfundet og 
deres deltagelse i kunst- og kulturprojekter. Niels Ulrik arrangerer desuden CeFU’s konferencer.

Anne Mette W. Nielsen er ph.d. og adjunkt ved Center for Ungdomsforskning. Hun forsker blandt andet i, hvordan vi 
kan forstå unges deltagelsesmuligheder både indenfor uddannelsesområdet og indenfor mere alternative sociale arenaer.

Anne Görlich er ph.d og adjunkt ved Center for Ungdomsforskning og hendes forskningsområde er unge uden uddan-
nelse og arbejde. 

Mette Lykke Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. 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.

C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber forandring for udsatte grupper og forståelse for sociale pro-
blemstillinger i samfundet. C:NTACT arbejder med mennesker, som måske ikke altid opholder sig på livets solskinsside; 
hjemløse, arbejdsløse, nyankomne flygtninge, sorgramte, skilsmissebørn, uledsagede flygtningebørn, marginaliserede ind-
vandrerkvinder og andre udsatte borgere, som vi i samfundet måske nogle gange glemmer at lytte til. 

Sine Egede er chef på det sociale område i Bikubenfonden. Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis 
afkast går til sociale og kulturelle formål, som er til gavn for samfundet. Bikubenfonden arbejder ud fra det grundsyns-
punkt, at et samfund skal vurderes på dets muligheder for, at mennesker kan realisere deres potentiale. På det sociale 
område arbejder fonden med at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet.

Niels Glahn er generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening og har siden 2014 siddet som formand for Foreningen Cen-
ter for Ungdomsforskning. Som embedsmand i Undervisningsministeriet har han tidligere arbejdet med både formelle og 
uformelle ungdomsuddannelser, og i en periode arbejdet i Kosovo med at etablere produktionshøjskoler og siden rådgive 
den lokale FN-mission om arbejdsmarkedsuddannelser.  



PRAKTISK

Tid    D. 9. november kl. 9.00 – 15.30
 

Sted    Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn 

Pris    1.996 ekskl. moms / 2.495 inkl. moms
     inklusiv forplejning og bogen “Når Kunst gør en forskel” af Anne Mette W Nielsen og Niels  
    Ulrik Sørensen

Tilmelding   Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 6. november 2017 

   

    For ikke-medlemmer: Tilmed her. 

    For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning:     

    Henvendelse til Rebecca Mandrup Hoeck for de første 10 pladser på rmh@learning.aau.dk.  

    Angiv venligst navn samt medlemsorganisation ved tilmelding. Øvrige medlemstilmeldinger  

    til en reduceret pris af 1.596 kr. ekskl. moms/1.995 kr. inkl. moms. Tilmeld her.

    Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr. 

    Hvis I som medlemsorganisation udebliver fra en friplads udløser det et gebyr på 500 kr. per  

    udebleven deltager i så fald, der ikke er meldt afbud senest mandag d. 6 november 2017.

Yderligere information Rebecca Mandrup Hoeck på rmh@learning.aau.dk eller Mette Stigaard Stenkjær på   
    mss@learning.aau.dk

Kontakt   Center for Ungdomsforskning (CeFU)

    Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi 

    A.C. Meyers Vænge 15, 

    2450 København SV 

    Tlf.: +45 2029 4629 

    www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning

    www.cefu.dk

    

Læse om medlemskab af foreningen bag Center for Ungdomsforskning her

https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFUUpKaS
mailto:rmh%40learning.aau.dk.?subject=
https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFUUpKaS
mailto:rmh%40learning.aau.dk?subject=
mailto:mss%40learning.aau.dk?subject=
http://www.cefu.dk/emner/om-cefu/bliv-medlem.aspx


Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter ved Institut for Læring og Filosofi på 
Aalborg Universitet København. Vi forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. Derudover sam-
ler 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 forenin-
gen.

CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING


