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Lige nu glæder jeg mig til at komme i gang 
med Volunteers for European Employment, 
som er et nyt, stort forskningsprojekt, som 
EU finansierer. Sammen med forskere og 
praktikere fra syv europæiske lande skal vi 
finde gode eksempler på måder at få de unge 
ind på arbejdsmarkedet i en krisetid på.

Den økonomiske krise rammer især de 
unge hårdt. I øjeblikket har mange unge slet 
ikke en chance for at komme ind på arbejds-
markedet, og med en ungdomsarbejdsløs-
hedsprocent på over 30 i flere europæiske 

lande risikerer vi at tabe en hel generation på 
gulvet, hvis ikke vi gør noget.

Det er vigtigt, at vores unge får fodfæste på 
arbejdsmarkedet, ikke bare af økonomiske 
årsager. Alle fortjener muligheden for et fast 
og meningsfuldt arbejde, hvor de føler, de gør 
nytte. Når man går på arbejde, føler man sig 
ønsket og nødvendig, og for nogle er det også 
en vej ud af den ensomhed, som kan følge i 
kølvandet på længere tids arbejdsløshed.

Målet med projektet er at kortlægge, hvilke 
tiltag og redskaber der virker. Nogle lande 
har forsøgt at skabe job i nye brancher, fx 
inden for miljøteknologi eller turisme. Vi vil 
også finde ud af, hvordan vejledningen af de 
unge arbejdsløse bedst foregår, og under-
søge, hvilke ikke-offentlige tiltag der er gode 
erfaringer med.

lige muligHeder 
og KlaRe KRav
Jeg er også i gang med flere andre forsknings-
projekter for tiden. Flere af dem handler om 
de barrierer, som unge med særlige behov 
møder i forskellige dele af samfundet. Alle 
skal have lige muligheder, siger vi, men sådan 
fungerer det bare ikke altid i praksis. Heller 
ikke i uddannelsessystemet, og min forskning 
er langt hen ad vejen drevet af en social 
indignation over de ulige forhold, der gør  
sig gældende.

Hvis jeg skal tænke tilbage på, hvornår den 
sociale indignation blev vakt, må det have væ-
ret, da jeg i min skoletid så, hvordan man al-
lerede efter 5. klasse delte os op. Jeg syntes, det 
var uretfærdigt, at nogle af mine kammerater 
blev sorteret fra og stemplet som uegnede til 
en boglig uddannelse i så tidlig en alder.

Som ung søgte jeg forklaringer på social 
uretfærdighed i marxismen. Senere i mit liv er 
jeg gået forskervejen og forsøger ad den vej at 
gøre opmærksom på de barrierer, som unge 
mennesker møder i samfundet.

Som underviser forsøger jeg også at nedbry-
de barrierer. Jeg har fx netop involveret mig i 
at udvikle indholdet af vores kandidatuddan-
nelse i pædagogisk sociologi. Vi er i gang med 
at tydeliggøre de akademiske kompetencer, 
som vi forventer, de studerende tilegner sig i 
løbet af uddannelsen. Det skal være med til at 
gøre kravene mindre diffuse og lettere at afko-
de. Det synes jeg, vi skylder vores studerende 
på uddannelsen, som for de flestes vedkom-
mende har en professionsbachelorgrad som 
lærer eller pædagog med sig og derfor ikke har 
været skolet på et universitet, når de begynder 
på kandidatuddannelsen.

Social 
iNdigNatioN 

er min 
drivkraft

Alle skal have lige muligheder, men sådan er det bare 
ikke altid i praksis. Heller ikke i uddannelsessystemet. 

Det opdagede Niels Rosendal allerede i femte 
klasse, og siden har den sociale indignation været 

en drivkraft for ham. Med sin forskning sætter han 
fokus på samfundets barrierer for unge.

Den ensomme forsker, der sidder alene 
i elfenbenstårnet, hører fortiden til. I dag 
skal forskerens viden ud i verden til dem, 
den berører. asterisk ser i hvert nummer 

nærmere på en forskers metier.

HVaD OPTaGER FORSKEREN?

Niels Rosendal, gymnasieelev 1967
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opgøR med 
kassetænkning
Noget af det, der driver mig i mit arbejde som 
forsker, er, når jeg bliver bedt om at fremlægge 
forskningsbaseret viden for politikerne og 
komme med anbefalinger til politiske 

løsninger på samfundsmæssige problemer. 
Jeg oplever mange nedslående og uretfærdige 
ting som forsker i pædagogisk sociologi, men 
håbet om at være med til at forandre bare lidt 
her i verden gør, at jeg holder gejsten oppe.

Det er min oplevelse, at man i de danske 
kommuner er gået for langt i sin iver for at få 
de unge i arbejde. Det er ikke godt nok at give 
vores unge arbejdsløse ét tilbud og så trække 
dem i deres ydelse, hvis de takker nej. Det er 
en nedladende og uklog praksis. Jeg synes, 
vi skal høre den unge – det kan jo være, at 
han eller hun har en bedre idé. Men der er en 
udbredt kassetænkning, både fordi det nu er 
kommunernes ansvar at få de unge i arbejde, 
og fordi landet fattes penge. Vi respekterer 
ikke de unges rettigheder som medborgere. 

Hvorfor ikke give dem chancen for at tage en 
uddannelse eller gå efter drømmejobbet? Og 
så lade dem selv erfare, hvis det ikke går. Vi 
skal selvfølgelig være realistiske, men vi skal 
ikke være bedrevidende på de unges vegne.  

NielS RoSeNdal jeNSeN 
Lektor i pædagogisk sociologi 
ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), aarhus 
Universitet. Han forsker i 
socialpædagogisk teori og 
praksis især i forbindelse med 
ungeindsatsen. Han er 

forskningsleder for det nye projekt VERSO 
(Volunteers for European Employment).

Niels Rosendal bliver 
student fra Rødovre 
Statsskole, årgang 1968. 
at flere af hans klas-
sekammerater fra 

folkeskolen blev frataget 
den mulighed allerede 
i femte klasse, vakte for 
første gang den sociale 
indignation, der siden 

er blevet en drivkraft i 
Niels Rosendals arbejde. 
Det er Niels Rosendal, 
der står i øverste række 
nummer tre fra venstre.

Niels Rosendal, cand. 
pæd. fra Danmarks 
Lærerhøjskole, 1984
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