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Om Noemi Katznelson 

 

Noemi er en fremtrædende forsker i debatten om nutidens unge og uddannelse, og hun har undersøgt en lang række 

områder indenfor ungdomslivet og uddannelsessystemet. Særligt har hun haft fokus på marginaliserede unge, overgan-

gen fra grundskole til ungdomsuddannelserne. Noemis forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet, 

som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. Konkret er Noemi forsk-

ningsmæssigt optaget af unges motivation, læring, udskoling, erhvervsuddannelser, arbejdsløshed, marginalisering mm. 

Noemi har med bred erfaring som forskningsleder på flere forskningsprojekter om unge og har et indgående kendskab til 

dette område; Hun er for nuværende forskningsleder på forskningsprogram om motivation for læring i udskolingen og på 

ungdomsuddannelserne, forskningsleder på forskningsprojekt om stærkt udsatte unge i samarbejde med Rådet for 

Socialt Udsatte (2014-15), forskningsleder på forskningsbaseret evaluering om unge på kontanthjælpsmodtageres vej til 

uddannelse for Arbejdsmarkedsstyrelsen (2013-16), forsker og leder forskningsbaseret evaluering af Ungepakke II for 

Børne- og Undervisningsministeriet (2010-12). Noemi er modtager af Danske Erhvervsskolers og overlærer M. Rasmus-

sens mindepris for at have gjort en særlig forskningsmæssig indsats for erhvervsuddannelserne og derudover modtager 

af Uddannelsesforbundets pris til CeFU for forskning i mødet mellem den faglige voksen og eleven.  

Aktuelle ansættelser  

Leder af Center for Ungdomsforskning, Institut for læring og filosofi, AAU Sydhavn 2013- 

 

Udvalgt erhvervserfaring  

Forskningsprogramleder af Center for Ungdomsforskning, Campus Emdrup, Aarhus Universitet 2009 - 2013 

 

Lektor og souschef ved Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet 2007 -  

  

Uddannelse 

 

Ph.D. i uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter 2004 

Cand.mag. i pædagogik og historie, Roskilde Universitetscenter  1996 

 

Udvalgte tillidshverv 

     

Medlem af dommerkomiteen for Kronprinseparrets sociale pris 2015 

Medlem af Akademirådet for Ny Nordisk Skole 2014  

Medlem af dommerpanelet i Politikens Undervisningspris 2013 - 2015 

Medlem af stakeholder advisory board i tilknytning til forskningsprogram på CBS  

om udviklingen i ungdomsarbejdsløshed i Europa under EU’s syvende rammeprogram 2013- 

Næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelse- erhvervsvejledning under Undervisningsmisteriet 2012 -  

Medlem af dialoggruppen omkring Ny Nordisk Skole 2012 - 2014 

Medlem af plenarforsamlingen og forretningsudvalget i Det Kriminalpræventive Råd 2012 - 2014 

Deltager i KL’s ekspertpanel på ungeområdet 2011 – 2012 

Medlem af Københavns Kommunes Ungdomskommission  2011 


