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- - -
FORSKeReNS DILemma 
I meDIeSTORmeN
- - -
I de første uger i det nye år har lanceringen 
af forskningsrapporten ’Når det er svært 
at være ung i DK’, som min kollega Niels 
Ulrik Sørensen og jeg står bag, fyldt rigtig 
meget. Især fordi vi fik så meget presseomtale 
på den. Faktisk har vi også selv gjort en 
indsats for at få kontakt til medierne. Det 
er vigtigt for os, at vores forskning griber 
ud i verden og kommer ud til dem, der rent 
faktisk beskæftiger sig med den i praksis. Og 
så har det også en vis betydning, at vi kan 
demonstrere over for dem, der har finansieret 
undersøgelsen, Egmont Fonden, at projektet 
har en betydelig gennemslagskraft.

 Udfordringen bestod i at formidle 
nuancerne i vores forskningsresultater og 

samtidig forklare de mange koblinger og 
sammenhænge. Det var en udfordring, fordi 
medierne som altid helst ville køre med klare 
overskrifter som: ’Hver tiende unge skærer i 
sig selv’. Det er på sin vis rigtigt – hver tiende 
har på et tidspunkt i deres liv skåret i sig selv, 
men det betyder ikke, at der hver time sidder 
en ung og skærer i sig selv. Overskrifter skal 
fange, og det er ikke altid de helt nøjagtigt 
afspejler det, vores forskning reelt afdækker. 
Generelt er vi meget opmærksomme på at få 
citater til godkendelse. Så der står sjældent 
noget, vi ikke kan stå inde for. Men der er bare 
mange nuancer, som man ikke kommer 100 
procent igennem med medierne. Og dog, det 
lykkedes mig at give en forholdsvis nuanceret 
analyse i et interview til DR P1. 

På mange måder har det her projekt og hele 
mediedækningen været anderledes og mere 
massiv end nogensinde før.  Jeg er før blevet 
interviewet til tv, men da jeg denne gang var 
i tV2’s Go’morgen Danmark for at blive 

interviewet sammen med en ung pige, der 
har været ude i alvorlige problemer og bl.a. 
skåret i sig selv – vi kalder det cutting – var jeg 
faktisk mere nervøs, end jeg plejer.

Når vi som forskere sådan går med på 
mediernes præmisser og endda selv opsøger 
journalister, går vi imod det, man kan kalde 
den traditionelle grundforskers måde at 
værne om sin forskning på. Men for mig at 
se tjener en sådan distance til virkeligheden 
ikke noget formål.  På mange måder blev 
jeg faktisk positivt overrasket over, hvordan 
nogle journalister anvendte vores forskning. 
De var gode til at finde eksempler og historier 
fra virkeligheden, som kunne understøtte 
undersøgelsen. Fx var der en journalist, der 
bragte en reportage fra en produktionsskole. 
Det var interessant at se vores forskning blive 
anvendt og folde sig ud på den måde.

- - -
SKaL VI TVINge uNge 
TIL FRIVILLIgT aRbeJDe?
- - -
Søndag den 16. januar så jeg Deadline 2. 
sektion på DR2. De havde inviteret socialråd-
givernes formand, Bettina Post, og histori-
keren Henrik Jensen fra Roskilde Universitet 
i studiet for at diskutere frivillighed i 
velfærdssamfundet. En del af diskussionen 
gik på, om man kan tvinge unge til frivilligt 
arbejde. Paradokset og modsætningerne 
mellem frivillighed og tvang i samme sætning 
er i sig selv latterlige. Eller som Bettina Post 
skarpt udtalte: Det er en voldtægt på begrebet 
frivillighed, når de to ord optræder sammen 
på denne måde.

Diskussionen tog afsæt i en bog, hvori 
kommunaldirektøren for Randers Kommune 
foreslår, at alle unge under 25 år skal levere 
fire måneders frivillig samfundstjeneste. Der 
er flere problemer forbundet med initiativet, 
som jeg ser det. For det første er det som sagt 
ikke længere frivilligt, hvis det bliver et krav 
fra samfundets side, men sådan set bare en 
statslig styring af borgerne, der udbygges. 
Det kan der være økonomiske begrundelser 
for, men den udtalte fare er, at det fjerner 
de mellemmenneskelige værdier, der ligger 
i, at frivilligt arbejde netop er frivilligt. At 
man rent faktisk engagerer sig og involverer 
sig, fordi man gerne vil, og ikke fordi man 
er tvunget til det. For det andet vil det være 
endnu et præstationspres, der lægges på de 
unge. Og det sker vel at mærke samtidig med, 
at vi stiller krav om, at de skal nå hurtigere 
igennem uddannelsessystemet.

HvAd 
oPtAger 

FORSKEREN 
Lige nu?

Ungdomsforsker Jens Christian Nielsen åbner 
døren til sit forskningsunivers og fortæller om tre 

begivenheder, der optager ham for tiden.

Den ensomme forsker, der sidder 
alene i elfenbenstårnet, hører fortiden 

til. I dag skal forskerens viden ud i 
verden til dem, den berører. Asterisk 

indleder en ny serie, der bringer 
læseren tættere på forskeren.
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 Det berettiger spørgsmålet: Kan vi stille 
flere krav til en generation af unge, for hvem 
kompetenceudvikling og handlingsplaner er 
blevet hverdagskost. ’Generation fremtidsplan’ 
har jeg kaldt den generation af unge, vi 
står med i dag; de skal have en klar plan for 
fremtiden og hele tiden præstere i alle livets 
sammenhænge – selv i deres fritid. 

Og måske skyder kommunaldirektørens 
forslag i virkeligheden på de forkerte. I hvert 
fald viser den nyeste forskning udarbejdet 
af professor Bjarne Ibsen fra Syddansk 
Universitet, at mange unge allerede er aktive 
i foreninger og organisationer, at deres 
deltagelse i frivilligt arbejde er i vækst, og at 
de i højere grad end resten af befolkningen 
gerne ville involveres i frivilligt arbejde, 
hvis de blev spurgt. Derfor handler det også 
om, hvorvidt foreningslivet er gode nok 
til at involvere de unge og på en måde, der 
tager højde for de krav, de fx møder og skal 
indfri i forhold til uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet. 

- - -
FORSKeR Og FaR
- - -
Når man som jeg selv er far til en pige på 12 år, 
sætter al den her viden om unge og mistrivsel 
selvfølgelig nogle tanker i gang – jeg bliver 
opmærksom på, hvordan mine børns sociale 
relationer fungerer, og hvordan de trives i 
skolen. Og det gælder nok for de fleste forskere 
her på DPU: Vi sidder med en solid viden, der i 
princippet gælder for vores egne børn. Men det 
en hårfin balance, for man skal jo heller ikke gå 
hen og blive overbekymret og forsøge at holde 
sine børn væk fra al mulig fare. 

Men der er visse områder, hvor jeg er 
særligt opmærksom på min datters adfærd. 
Jeg taler fx med hende omkring det at have 
en fornuftig adfærd på internettet og gør 
klart for hende, at der er mange private ting, 
der meget let kan blive offentlige i et sådant 

forum. Omvendt hører jeg ikke til den gruppe 
af forældre, der ønsker at være venner med 
deres børn og deres venner på Facebook. Det 
er deres rum. Men så er der til gengæld en 
del af min datters tilværelse, jeg helt afskærer 
mig fra at kende til. Og det gør det selvfølgelig 
svært at være fuldt opmærksom på, hvor godt 
hun trives i ’ungdomsrummet ’blandt sine 
jævnaldrende.

Vores forskning peger på, at en del af de 
piger, der klarer sig godt i skolen, ikke er med 
i klassens sociale liv. De føler sig udenfor. Og 
det kan være utroligt svært for både lærere 
og forældre at se. Især hvis det er rigtigt, at 
de unge forsøger at skjule, når de ikke har 
det godt og ikke trives socialt, fordi det er 
forbundet med både skyldfølelse og skam. 
Der er desværre en tendens til, at de unge 
bebrejder sig selv, hvis de er indadvendte og 
stille, eller hvis de fx er overvægtige. Og den 
form for selvbebrejdelse kan hænge sammen 
med, at de fra alle sider føler sig pressede til at 
skulle efterleve en række krav og idealer. Den 
form for mistrivsel ser forældre sjældent. 

Derimod kan professionelle voksne, fx klub-
pædagoger, nogle gange bedre se, hvis de unge 
ikke trives, fordi de til forskel fra forældrene 
oplever de unge i sociale sammenhænge og 
derfor bedre kan fange, hvis der er unge, 
som står uden for fællesskabet. Jeg vil gerne 
appellere til såvel lærere, pædagoger som 

forældre om at være mere opmærksomme på 
de unges trivsel og velbefindende og tænke 
over, hvilket pres de udsætter dem for, når de 
beder dem præstere maks. på alle fronter. 

Og gør min position som forsker mig så til 
en mere opmærksom far? Der er jo grundlæg-
gende forskel på at forske i unge og være 
forælder til en ung. De forhold, som jeg i min 
forskning kan have blik for og analysere, kan 
være noget sværere at tage højde for og gøre 
noget ved, når man selv står midt i det som far. 
Her har jeg jo ikke forskerens distance, men er 
selv følelsesmæssigt involveret. Omvendt kan 
min rolle som far til en 12-årig også skabe en 
opmærksomhed omkring problemstillinger 
blandt unge, som det forskningsmæssigt kan 
være værd at dykke ned i. 

jENS CHRISTIAN NIElSEN 
Leder af forskningsprogrammet 
Center for Ungdomsforskning 
(CeFU), DPU, Aarhus Universitet. 
Han er aktuel med rapporten 
’Når det er svært at være ung i 
DK. Unges trivsel og mistrivsel i 
tal’.  Rapporten kan downloades 
på www.dpu.dk/unge

“Og gør min position 
som forsker mig så til en mere 

opmærksom far?”
ungdomsforsker jens Christian Nielsen

GO’ MORGEN dANMARK
Ungdomsforsker Jens 

Christian Nielsen er i Go’ 
Morgen Danmark for at 

fortælle om unges mistrivsel 
– sammen med den tidligere 

cutter Pernille Korsgaard.
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