
 1

Indledning 
Opgaven består af tre hovedafsnit. I første afsnit vil jeg præsentere den teoretiske ramme, jeg har 

valgt at tage udgangspunkt i. Herefter kommer selve notatet og sidste afsnit indeholder en 

diskussion af de initiativer jeg har foreslået i notatet ifht. den teoretiske ramme, jeg har skitseret i 

første afsnit. Jeg antager i mit notat, at modtageren ikke har noget kendskab til de valgte teorier, jeg 

vil dog ikke redegøre udførligt for disse, da jeg kun mener det er relevant at give en fornemmelse af 

de overordnede principper bag mit forslag. Jeg har valgt at bruge en del selvvalgt litteratur, men 

brugen af denne tjener primært til at uddybe de teorier, der optræder i pensum. 

 

Teoretisk ramme 
 

Introduktion 

I dette afsnit vil jeg skitsere de teorier, jeg har valgt at bruge i mit notat til udviklingsrådet. Jeg har  

valgt at selektere meget i, hvilke aspekter af teorierne jeg vil fremlægge ud fra en vurdering af deres 

relevans for det praktiske løsningsforslag, jeg fremlægger i casen. Denne selektering kan uden tvivl 

problematiseres, men da dette til dels er en praktisk opgave, mener jeg ikke det er relevant med 

mere dybdegående redegørelser for teorierne, da redegørelserne primært skal tjene som 

udgangspunkt for praktiske løsningsforslag til casen. Da den overordnede tilgang jeg har valgt er 

commuity psykologi, vil jeg perspektivere alle teorier ifht. denne. 

 

Community psykologi 

Community psykologi(CP) findes i mange varianter, men den tilgang jeg har valgt vil primært tage 

udgangspunkt i Peter Berliner et. al.(2004 & 2005) version.  

CP er et opgør med en individfokuseret terapi som lokaliserer en persons problemer inden i 

personen og mener, at man kan løse disse problemer gennem terapi der er løsrevet fra individets 

livssammenhænge. Inden for CP benægtes det ikke at individuel terapi kan have en effekt, men det 

fremhæves at denne form for terapi ikke ændrer de grundlæggende sociale vilkår, der kan være 

årsag til problemerne, og det er bl.a. det som CP vil(Berliner & Refby 2004:31).  

I modsætning til en traditionel terapeutisk tilgang ses det inden for CP som en nødvendighed at tage 

udgangspunkt i personen i sin livssammenhæng, da psykiske fænomener som man traditionelt 

placerer inden i personen, i denne optik ses som en helhed af person og omgivelser. Psykiske 

fænomener ses som værende udformet gennem sociale aktiviteter som henter deres mening fra de 
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dominerende diskurser. Ud fra denne synsvinkel kan man anskue symptomer som kommunikative 

handlinger i et bestemt diskursivt univers (Berliner et. al. 2005).  

Fokus i en CP intervention vil ligge på de oplevede og konkrete problemer personer har, og afviser 

at oversætte disse til underliggende dynamikker som man fx gør i psykoanalysen. Desuden retter 

CP sig mod de ressourcer der er i communitiet (herefter: fællesskabet1) og søger at udforske 

beslutningsprocesser, kontrol og social støtte som finder sted her. Denne orientering vælges ud fra 

en betragtning om at problemer og ressourcer ikke kan forstås og forandres uafhængigt af 

konteksten, som de er en del af(Berliner & Refby 2004).  

CP tager sit udgangspunkt i et socialkonstruktionistisk paradigme hvor diskurser, der både 

forhandles lokalt men også er produkter af større ideologiske formationer, giver de begreber og 

metaforer vi bruger til at forstå os selv, hinanden og verden. Disse diskurser subjektiverer individet 

ved at knytte dem til bestemte subjektpositioner som giver dem begrænsede muligheder for at forstå 

sig selv og handle ud fra. Betydningen af disse subjektiveringer og diskurser undersøges ifht. deres 

betydning for formuleringen af problemer og problemløsninger i fællesskabet. Ændringen af disse 

diskurser kan således også være et mål for interventionen, i og med ændringer kan åbne for nye 

subjektpositioner der igen skaber nye handlemuligheder og måder at forstå sig selv og sin situation 

på(ibid).  

Et af målene i en CP intervention er at gøre personen og fællesskabet i stand til at handle aktivt over 

for en belastende situation, begrebet empowerment står altså centralt inden for denne tilgang(ibid). 

Empowerment kan ses som den proces hvor individer og grupper skaffer sig magt over den 

situation, de befinder sig i, og søger at påvirke deres egen livssituation(Bertelsen 2006:173). Dette 

gøres bl.a. ved at støtte de ressourcer der findes i fællesskabet og bidrage til at viderudvikle disse i 

nye retninger, der åbner op for forandring(Berliner et. al. 2005:19).  

 

CP som pædagogisk praksis 

CP intervention kan defineres som en pædagogisk praksis, i Nissens forstand(2006), i og med at 

individer og fællesskabers udvikling sættes positivt som mål for denne. Desuden kan man, til en vis 

grad og måske primært på sigt, se denne praksis’ intersubjektivitet som et selvforhold(ibid) i og 

med at målet er at fællesskabet skal hjælpe sig selv til at udvikle sig i nye retninger. Men det skal 

                                                 
1 Der findes ikke et dansk udtryk der svarer til det engelske ord community, og der kan argumenteres for at 
communities som diskursivt fænomen netop skabes i og med sociale fænomener i-talesættes som sådanne(Nissen 2004). 
Jeg har valgt at bruge ordet fællesskaber da det er det der bruges af Berliner og Refby (2004) og det er denne tilgang jeg 
læner mig op ad. 
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dog understreges at der altid deltager en professionel i de indledende faser af denne form for 

intervention. Den professionelles rolle er at arbejde sammen med og gå i dialog med fællesskabet 

om at skabe nye muligheder og  forståelser og arbejde hen imod mål som fællesskabet selv 

definerer. Desuden er det målet at fællesskabet på sigt skal kunne overtage de opgaver, som den 

professionelle før har varetaget.(Berliner et. al. 2005) 

 

CP og interpelation 

En af de styrker ved fællesskaber som kan udnyttes i en intervention er deres evne til at interpellere 

sine medlemmer. Interpellation er Althussers begreb for hvordan ideologi gør en person til subjekt, 

hvilket i denne forbindelse vil sige en ansvarlig og selvbevidst aktør. Interpellationen fungerer ved 

at ideologien påkalder sig personen ved at tiltale denne som altid-allerede-værende, og hvis 

personen reagerer på denne påkaldelse, åbner det op for en indtagelse af denne subjektposition, en 

position som eksisterer forud for personens realisering af den(Nissen 2004). Et eksempel på dette 

kan være de vilde gadeplansarbejderes påkaldelse af de unge som ansvarlige subjekter der er i stand 

til at reflektere og tænke lansigtet(Mørck2006). Interpellationen kan altså forstås som en form for 

magt, i Foucaults forstand, hvor denne ses som handlinger med handlinger som genstand (Foucault 

1982:220), og hvor denne bl.a. virker produktiv gennem skabelsen af bestemte subjekter(Villadsen 

2003:193). Interpellationen der prajer personen som ansvarligt subjekt, kan på sigt tænkes at 

installere en selvovervågning hos den enkelte som gør, at personen monitorerer sine egne 

handlinger og vurderer disse ud fra ansvarlighedskriterier og denne selvovervågning modificerer 

hermed subjektets handlinger.  

Men selv om interpellation er en form for magt, vil jeg argumentere for at denne også kan bruges til 

at skabe muligheder for personer. Man kan fx tænke sig at en øget ansvarlighed vil medføre at 

personen vil få øget mulighed for at deltage i vigtige fællesskaber, hvor det er muligt at være med 

til at ændre diskurserne og herigennem skabe øgede muligheder for den enkelte og andre. Hermed 

kan interpellationen understøtte en proces hvor individet forkaster de dominerende diskursers 

subjektiveringer af personen som fx ”problembarn” og istedet promovere dannelsen af nye og mere 

åbne former for subjektivitet hvilket Foucault(1982:216) også selv argumenterer for. 

 

Aktions forskning. 

Aktionsforskning (participatory action research) er en forskningsmetode hvor en forsker arbejder 

sammen med fællesskabet for at identificere betydningsfulde emner inden for dette, generere viden 
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om disse emner og iværksætte handlinger der retter sig mod dem. Forskningsmetoden tager 

udgangspunkt i Habermas’ vidensskabssyn der gør op med positivismen, og det understreges at 

forskning hverken kan eller skal være objektiv eller værdineutral. Målet med aktionsforskning er at 

generere kritisk viden som kan understøtte emancipatoriske processer og social forandring(Brudon-

Miller 2004);  empowerment tankegangen er altså også central i denne sammenhæng.  

Aktionsforskning kan ses som en form for CP da den sigter på at danne og udvikle fællesskaber i en 

proces, der inddrager dets medlemmer både i selve forskningsprocessen og i fastlæggelsen af 

dennes mål. 

 

Situeret læring 

Situeret læring er et begreb der er opstået i opposition til mere traditionelle dualistiske lærings- 

teorier, hvor læring sættes lig med uddannelse og hvor det antages at læring sker i et rum, som er 

isoleret fra resten af personens aktiviteter, og det lærte herefter kan overføres og bruges i andre 

kontekster. I modsætning til dette syn på læring understreges det i teorier der beskæftiger sig med 

situeret læring, at læring er et aspekt ved deltagelse i sociale praksisser og at viden er socialt 

situeret(Lave 1999).  

Da læring i dette perspektiv ses som et aspekt ved deltagelse i sociale praksisser eller 

praksisfællesskaber, bliver læring til et spørgsmål om ”skiftende deltagelse i skiftende social 

praksis”(ibid:49). For at læring kan finde sted, bliver der nødt til at skabes plads til at den enkelte 

kan deltage i praksisfællesskabet. Dette sker ved at den enkelte indtager en position som legitim 

perifer deltager(LPD), og læring finder sted gennem en bevægelse fra denne position til en position 

som fuld deltager i praksisfællesskabet(Akre & Ludvigsen 1999). LPD betoner at personen er 

accepteret som aktivt deltagende i reproduktionen af praksisfællesskabet, men samtidig at det er 

muligt at bevæge sig mod en position som fuld deltager gennem udvikling af personens 

deltagerbane(Lave & Wenger 2004). 

Læring involverer hele personen og den ændrede deltagelse der finder sted som følge af personens  

ændrede position i praksisfællesskabet, medfører også en ændring af personens identitet(ibid:49). 

 

Hvis man skal koble situeret læring og CP sammen, kan man sige at CP bl.a. kan udvikle 

muligheder for den enkelte ved at skabe fællesskaber, hvor subjektet får mulighed for at udvide sin 

deltagerbane og kan bevæge sig fra en problematisk/marginaliseret position til en position som 

aktiv deltager i udviklingen af samfundet og herigennem få mulighed for læring og ændret identitet. 
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Desuden ligger de situerede læringsteoriers pointe om at læring ikke uproblematisk kan overføres 

fra en kontekst til en anden (transfeer problematikken) godt i tråd med CP afstandtagen fra at søge 

udvikling af personen i et terapeutisk rum, som er isoleret fra resten af personens aktiviteter. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Notat til XXX vedr. udviklingsprojekt 
Dette notat vil være opdelt i 6 afsnit. Jeg vil starte med at skitsere den overordnede teoretiske 

ramme som jeg har valgt til belysning af de problemer, som er fremlagt for mig; denne ramme vil 

også danne baggrund for forslag til udvikling som jeg fremlægger senere i notatet. Herefter vil jeg 

skitsere et forslag til forståelse af de centrale problematikker i byen. Ud fra disse betragtninger vil 

jeg komme med forslag til en overordnet tilgang som kan ligge til grund for udviklingsprocesser, 

som kan bevæge byen i en ny retning. Herudfra vil jeg skitsere et forslag til et udgangspunkt for 

udvikling af tiltag til forandring og komme med nogle konkrete illustrative eksempler på 

udformning af  disse. Det skal dog allerede nu pointeres at disse illustrative eksempler ikke skal ses 

som tiltag, der uproblematisk kan sættes i værk i byen, bl.a. fordi de tiltag der sættes i værk, må 

bygge på en større viden om situationen i byen end den jeg har haft adgang til. Jeg vil slutte af med 

at påpege nogle svagheder og faldgrupper ved den valgte tilgang. 

 

1. Teoretisk ramme 

Den teoretiske ramme som jeg har valgt at tage udgangspunkt i, kaldes community psykologi. Det 

er en tilgang der gør op med en individfokuseret synsvinkel på problemer, og det antages at 

personen kun kan forstås ud fra den kontekst, denne er del af. I dette perspektiv ses psykiske 

fænomener som man normalt placerer inden i personen som fx depression eller traumatiske 

symptomer, som en helhed af person og omgivelser.  

Inden for denne ramme søger man at bruge de ressourcer der er i fællesskaberne eller danne nye 

ressourcefulde fællesskaber, som kan skabe forandringsprocesser der åbner for nye handle- og 

udviklingsmuligheder. Desuden er målet med udvikling af nye fællesskaber at skabe mulighed for 

at individer, der før indtog en problematisk position, kan få mulighed for at indtage nye positioner 

som giver muligheder for identitetsudvikling gennem udfoldelse af deres ressourcer. Professionelle 

indtager inden for denne tilgang en rolle på lige fod med de andre deltagere og hjælper med at sætte 
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initiativerne i gang og stiller deres viden til rådighed. Målet er at alle initiativer i sidste ende skal 

kunne ledes af borgerne selv, hvilket også gør det til en meget økonomisk og bæredygtig tilgang. 

 

 

2. Et forslag til forståelse af problemerne 

Eftersom psykiske fænomener skal ses som en helhed af personen og dennes omgivelser, må man 

anskue de problemer som de unge giver udtryk for, såsom smerter forskellige steder, svimmelhed, 

depression, selvmordstanker o.a. som kommunikative handlinger rettet mod personens omgivelser. 

Disse symptomer som i andre perspektiver fx ses som symptomer på depression og herudfra kunne 

vælges at behandles med lykkepiller, kan i dette perspektiv ses som en reaktion på manglende social 

støtte fra omgivelserne og som manglende indflydelse på egen situation.  

 

Desuden mener jeg at en del af de problemer, som er blevet fremlagt for mig, kan ses som udtryk 

for manglende fællesskabs- og ansvarsfølelse i byen, og for at der eksisterer nogle sociale 

udstødningsmekanismer som udpeger bestemte personer til bestemte sociale positioner, hvor fx 

vold eller selvmord ses som en mulighed for handling. Det skal dog understreges at den viden der er 

tilgængelig ikke er tilstrækkeligt grundlag for at kunne konkludere om dette er en korrekt antagelse.  

Overordnet mener jeg dog at de fleste af de problemer der er fremlagt for mig, i større eller mindre 

grad kan relateres til manglende social støtte, manglende indflydelse på egen situation og 

manglende fællesskabsfølelse i byen. Det er derfor disse hovedområder der vil blive fokuseret på i 

de forslag til intervention, som fremlægges senere i notatet.  

 

3. Forslag til en overordnet tilgang 

For at de initiativer der tages skal have en effekt, særligt på længere sigt, er det vigtigt at alle 

initiativer sættes i værk med nogle overordnede indstillinger i baghovedet, der kan danne grundlag 

for en bæredygtig tilgang til udvikling af byen. Denne tilgang til udformning af initiativer kan evt. 

skrives ind i kommunens hensigtserklæring. Inspirationen til disse er dels taget fra de opstillede 

værdier som jeg har modtaget fra jer, fra jeres ønske om fælles udvikling og dels fra den type teori, 

som jeg har skitseret ovenfor.  

1. Først og fremmest er det vigtigt at initiativer til udvikling altid tages i samarbejde med 

borgerne, og at disse i så høj grad som muligt inddrages både i beslutningerne for hvilke 

initiativer der skal tages og i beslutningerne af, hvordan disse skal udmøntes. På denne måde 
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sikrer man at der er bred opbakning til projekterne og at det der arbejdes med, er forankret i 

borgernes egne ønsker og viden om deres situation, samtidig med at man øger borgernes 

indflydelse på denne.  

2. I forlængelse af dette mener jeg at initiativerne bør tage udgangspunkt i  ressourcer, der er i 

samfundet i forvejen, fx i form af viden, erfaringer o.l. Dermed ikke sagt at det ikke kan 

være givtigt at der bidrages med ny viden og kompetencer udefra, men at disse skal rettes 

mod udvikling af og arbejde sammen med ressourcer som er i samfundet i forvejen, da det 

må forventes at borgerne selv har værdifuld viden om deres egen situation, og fordi 

initiativer kun er bæredygtige hvis de på længere sigt kan bæres videre af borgerne selv.  

3. Hvad angår lokalisering af problemerne mener jeg det er vigtigt at undgå at fokusere på 

personer som problemer i sig selv, men derimod altid se problemer som noget der eksisterer 

i en sammenhæng, hvorfor det er denne sammenhæng som der skal arbejdes med for at 

kunne løse disse problemer. Dette arbejde bør ses som et fælles ansvar og en opgave der 

netop kun kan løses i fællesskab.  

4. I stedet for at fokusere på at bestemte personer udgør et problem, bør der i stedet fokuseres 

på at udvikle disse personers evner i en positiv retning ved at udvikle muligheder for at disse 

kan udfoldes og anerkendes i samfundet. Samtidig bør der arbejdes med at ændre de 

mekanismer i samfundet som udpeger bestemte personer som problemer. 

5. Et sidste punkt angår målet med de initiativer der sættes i værk. Her er det vigtigt at alle 

initiativer, i større eller mindre grad, sigter mod at give borgerne større rådighed over og 

indblik i deres egen situation så de, hvis de har interesse i dette, får mulighed for at øve 

indflydelse på deres egne livsvilkår, dette kaldes empowerment.  

 

Inddragelsen af borgerne i beslutningsprocesserne kan bl.a. ske ved at afholde borgermøder hvor 

borgerne tages med på råd og får mulighed for at fremlægge forslag til mål der kan arbejdes hen 

imod, og der kan i denne sammenhæng også udarbejdes forslag til realisering af disse mål. På denne 

måde kan man sikre at de mål der arbejdes hen imod, er forankret i borgernes ønsker og i deres 

forståelse af hvilke problematikker der er mest centrale for dem i deres liv i byen. Her er det vigtigt 

at få så mange borgere med som muligt, og det er især vigtigt at byens unge inddrages. Desuden 

kunne det være interessant også at inddrage byens erhvervsliv da muligheder for udvikling bl.a. kan 

forankres i den økonomiske udvikling, og da det kan antages at der eksisterer ressourcer her som 

kan anvendes til udvikling af borgernes livsvilkår. Disse borgermøder kan evt. afholdes en gang om 
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året, så man også sammen kan evaluere den udvikling der er sket, og i fællesskab udvikle nye tiltag 

på baggrund af de forandringer der allerede er sket. Desuden kan der dannes et internetbaseret 

”udviklingsforum” hvor der kan fremsættes ideer, og hvor der kan følges med i udviklingen af 

igangværende projekter. 

Inddragelsen af borgerne skal ses som en invitation til dialog om byens fremtidige udvikling og 

løsning af problemer i byen. Denne dialog kan også starte med at der sættes initiativer igang som 

sætter fokus på bestemte problematikker og på den måde tvinger borgerne til at forholde sig til 

disse, så der sammen kan udvikles nye forståelser af dem. 

De mål som allerede er opstillede, og de værdier som søges fremmet (som de er fremlagt i de 

papirer jeg har modtaget), er givetvis efterstræbelsesværdige, men jeg savner at en større andel af 

borgerne inddrages, så det ikke bliver en lille gruppe af ildsjæle som kommer til at definere, i 

hvilken retning byen skal udvikles. Desuden er det vigtigt at de mål der søges nået, som de er 

formuleret nu, ikke bliver de eneste succeskriterier for interventionen. Dette vil efter min mening 

svare til at måle en terapis succes med symptomlisten, og man vil ikke have øje for om der sker en 

øgning af borgernes livskvalitet og livsglæde, hvilket må være det vigtigste fokuspunkt. 

 

4. udgangspunkt for udvikling af tiltag til forandring 

 

Jeg mener at de tiltag der skal tages for at starte og støtte en positiv udvikling af byen, med fordel 

kan opdeles i to kategorier, lad os kalde dem kategori 1 og 2, som ikke skal ses adskilt, men som i 

høj grad skal søges kombineret og ses som supplementer til hinanden. Jeg vil først fremlægge disse 

kategorier og i næste afsnit komme med konkrete eksempler på hvordan de kan udformes. 

 

Kategori 1 

Jeg har hæftet mig ved at de negative hændelser som har fundet sted, såsom selvmord blandt unge 

mænd, har påvirket hele samfundet. Jeg mener derfor der er behov for at tage initiativer, som åbner 

op for en fælles healingsproces og for en synliggørelse af de problemer som eksisterer i samfundet. 

Initiativer der tages i denne retning, er altså til en vis grad rettet mod fortiden og skal søge at skabe 

mulighed for at de hændelser der har fundet sted, kan blive bragt frem i lyset og bearbejdet i 

fællesskab. Men det er vigtigt at disse initiativer ikke forbliver rettet mod fortiden. Derfor mener jeg 

at initiativerne bør kombineres med et eksplicit mål om at hjælpe til at forhindre, at denne slags 
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hændelser får lov til at ske igen, hvilket kan ske ved at generere viden om dette og kommunikere 

denne ud til resten af samfundet og herigennem starte en dialog om løsningen af problemerne.  

 

Kategori 2 

Den anden kategori af initiativer peger fremad og søger at skabe den udvikling af samfundet som er 

nødvendig for at byen kan bevæge ind i globaliseringens tidsalder. Her kan man med fordel 

fokusere en stor del af indsatsen mod byens unge og søge at udvikle deres potentialer og muligheder 

for deltagelse i samfundet i fremtiden.  

 

5. Eksempler på tiltag til udvikling 

 

Kategori 1 initiativ 

Der kan dannes en ”samtale-og-aktions-gruppe” for pårørende til personer der har taget deres eget 

liv. Denne gruppe skal ledes af borgere som selv har kendskab til og berøring med denne 

problematik, og man kan på denne måde udnytte ressourcer der er i samfundet i forvejen. I starten 

af forløbet kan det også være en god ide at der deltager en professionel psykolog til at vejlede 

gruppens arbejde, men det er meningen at deltagerne på sigt selv kan varetage alle opgaver. Som 

navnet antyder har  gruppen to opgaver. 

For det første skal deltagerne få mulighed for at tale ud om de oplevelser de har haft. Det kan være 

et problem for pårørende at det ikke har været muligt at tale med andre om oplevelsen, enten fordi 

emnet er tabubelagt eller fordi ens nærmeste også er meget hårdt ramt af hændelsen. Samvær med 

ligestillede og muligheden for at tale om sine oplevelser kan ophæve følelsen af isolation og 

forskellighed der kan være en trussel mod personens identitet. Denne almengørelse ville ikke kunne 

opnås i en én-til-én relationen med en terapeut.  

For det  andet skal målet med samtalerne være at generere viden om hvordan man klarer sig oven på 

en så forfærdelig hændelse, skabe viden om hvordan nye selvmord i byen kan forhindres og 

undersøge de mekanismer der ligger til grund for, at så mange unge har taget deres eget liv. 

Denne viden kan så, fx gennem foredrag, formidles videre til resten af borgerne i byen, så der kan 

tages tiltag til at forhindre nye selvmord. Gruppen bliver altså både et terapirum og et videns- og idé 

rum som kan bidrage til udvikling af byens viden om og handlekraft overfor selvmord, hvorved 

borgerne kan få en følelse af at de har indflydelse på de problemer der påvirker dem.  
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Medlemsskab af denne gruppe gør at den enkelte kan opleve sig som del af en større helhed og få 

mulighed for at bidrage med egne erfaringer og oplevelser, hvilket gør at den enkelte kan indse sin 

egen individualitet og opleve sig som handledygtig aktør. Udviklingen af forholdet mellem 

deltagerne indbyrdes og af forholdet mellem gruppens deltagere og det omgivende samfund kan ses 

som læring i den forstand, at deltagerne bevæger sig fra én position mod en anden og herigennem 

tilegner sig viden om deres egen situation i relation til emnet og kompetencer til at kunne være med 

til at forhindre denne slags hændelser. Bevægelsen sker fra en position hvor personen ser sig selv 

som hjælpeløs eller måske endda medskyldig i det skete, eftersom personen ikke kunne forhindre 

selvmordet, til en position som ressourceperson der kan bidrage til at forhindre flere selvmord.  

 

Dannelsen af denne form for gruppe vil være med til at skabe synlighed omkring 

selvmordsproblematikken, hvilket er første skridt til at der kan gøres noget ved problemet. 

Lignende grupper kan fx dannes med voldsofre.  

Det øgede fokus på disse problematikker kan være med til at få øje på om der er nogle 

grundlæggende, sociale udstødningsmekanismer i byen som udpeger bestemte personer til bestemte 

sociale positioner, hvor denne adfærd, fx vold og selvmord, ses som en mulighed for handling. 

Denne øgede indsigt kan så danne grundlag for andre initiativer. 

Jeg ser også en mulighed for at grupperne på sigt kan omdannes til regulære forskningsgrupper, 

som undersøger mekanismer i samfundet som er relevante for det område, de beskæftiger sig med. 

Disse grupper kan i samarbejde med professionelle foretage kvalitative og kvantitative 

undersøgelser af baggrunden for problematikkerne, de diskurser der gør sig gældende ifht. disse og 

udvikle løsningsforslag som kan sættes i værk af enten den samme gruppe eller nye arbejdsgrupper; 

dette kaldes aktionsforskning. Denne udbygning af gruppernes arbejdsområde vil igen være med til 

at positionere disse personer som eksperter og øge borgernes indflydelse på de problemer, som 

påvirker dem. 

En ulempe ved denne slags forskning er at den kan være meget tidskrævende, og at den er relativt 

afhængig af bidrag fra eksperter. På den anden side er der mange gevinster ved at det er borgerne 

selv der er med til at biddrage til indsamling af viden om deres egen situation, så det ikke er en flok 

eksperter der kommer udefra og lokalisere problemerne og kommer med forslag hen over hovedet 

på borgerne.  

 

Kategori 2 initiativ 
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Et vigtigt aspekt af den udviklingsproces der skal sættes i gang, er efter min mening at byens unge 

skal få en fornemmelse af muligheder for deltagelse i samfundet, både nu og i fremtiden, og en 

fornemmelse af at der er mulighed for fremtidig beskæftigelses- og udviklingsmuligheder i byen, så 

de kan nære håb for fremtiden. Her kan man trække på de ressourcer der er i byens erhvervsliv. 

Dette kan fx ske ved at tage tiltag der integrerer skoleundervisning og erhvervsliv. Man kan i de 

ældste klasser lave en særlig IT og kommunikations linje hvor man kombinerer skoleundervisning 

med udgangspunkt i  IT og kommunikation med erhvervspraktik i de IT og kommunikations- 

virksomheder, som for nylig er startet i byen. Herved kan de unge udvikle kompetencer som ikke er 

mulige at tilegne sig i skolen og samtidig få en fornemmelse af, at der er fremtidsmuligheder i byen. 

Dette initiativ kan også åbne mulighed for at unge som ikke er så bogligt stærke, kan udvikle 

kompetencer på andre områder, og på denne måde indtage en position som ressourcestærke og 

dygtige elever.  

Der kan også forhandles med virksomhederne om muligheden for dannelsen af lærerpladser, så 

nogle af de unge efter skolen kan få mulighed for at starte i en form for mesterlære. Disse initiativer 

kan også rettes mod andre erhverv i byen. 

Hvis disse initiativer kan sættes i værk, kan de være med til at fremme en følelse af stolthed over at 

kunne klare sig selv, eftersom man på denne måde ikke i samme grad vil være afhængig af 

arbejdskraft ude fra. 

 

Et andet initiativ der kunne ligge i forlængelse af det første, er at man kan danne en gruppe af unge, 

fx unge som har haft forskellige problemer ifht. samfundet, og give dem ansvar for at drive det 

internetbaserede udviklingsforum jeg foreslog tidligere. Dette indebærer en stor grad af ansvar som 

muligvis vil være svært at leve op til for disse personer. Men ved at vise at man tror på dem, kan 

man biddrage til udviklingen af en mere positiv selvopfattelse, og ved at vise at de kan udfylde den 

rolle man tildeler dem, vil de også kunne indtage en rolle som ressourcepersoner som biddrager 

positivt til byens udvikling. Dette vil samtidig kunne være med til at ændre den måde hvorpå man 

generelt ser på unge med problemer i byen.  

 

 

6. Svagheder og faldgrupper ved den valgte tilgang 

Et vigtigt aspekt ved den valgte tilgang er at borgerne i høj grad søges inddraget i alle dele af 

udviklingsprocessen. Dette er både en fordel, men kan også risikere at blive en ulempe. Der er en 
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risiko for at det er de ressourcestærke borgere, som kommer til at deltage mest i denne proces, 

hvilket vil øge marginaliseringen af de ressourcesvage. For at forhindre dette kan man lave 

opsøgende arbejde for også at få de marginaliserede borgere til at deltage. Desuden kan man 

overveje at lave fællesspisning til de møder der afholdes, så ressourcesvage har øget incitament til 

at møde op.  

Der er en risiko for at der i beslutningsprocessen vil ske en udpegning af visse borgere som årsag til 

problemerne, hvilket vil være en hindring for en konstruktiv udviklingsproces. I denne forbindelse 

er det vigtigt at huske på at borgerinddragelsen skal ske gennem dialog. Som jeg fremhævede 

tidligere kan det være en god ide at sætte projekter i gang som tvinger borgerne til at forholde sig til 

problemerne i byen og åbner op for, at der kan ses nye sider af disse. Dette kan føre til en bredere 

forståelse af problemerne og bevæge fokus væk fra en ensidig individfokuseret forståelse. 

Jeg har i mit forslag til udvikling undladt at fokusere på visse problematikker fx alkohol. Men som 

jeg argumenterede for i indledningen mener jeg at de tiltag jeg har foreslået vil medføre en gennerel 

forbedring af borgernes situation og herigennem også have en positiv effekt på problemer som der 

ikke fokuseres direkte på. Om dette er en korrekt antagelse må tiden vise og efterhånden som 

udviklingen skrider frem må strategierne givetvis revurderes og ændres, men dette er også en del af 

udviklingsprocessen. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Teoretiske perspektiver på notatet - konluderende diskussion 

 

I dette afsnit, som også skal fungere som konklussion på opgaven, vil jeg sammenholde og 

diskutere de forslag jeg er kommet med i notatet med de teorier, der blev fremlagt i starten af 

opgaven.  

 

En del af de forslag jeg er kommet med i notatet, sigter på at danne nye fællesskaber hvor 

deltagerne kan gøres til genstand for interpellation. I forslaget om dannelsen af ”samtale-og-aktions 

grupper” interpelleres deltagerne til en position som eksperter der har en interesse i at hjælpe til 

udvikling af byen inden for det givne område. Dette indebærer at de indtager en position som 

”...ansvarlige og selvbevidste sociale aktører”(Nissen 2004:111). De i-talesættes som altid-

allerede-værende eksperter og der gives et rum hvor deres ekspertise kan udfoldes og anvendes. 
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Herigennem dannes mulighed for ændring af deres selvopfattelse og andres opfattelse af dem. 

Analysen af interpellation kan også fokusere på ændringen af subjekternes deltagelse (Mørck 

2006:93), og i dette perspektiv kan man sige at deltagerne i projektet også ændrer deres måder at 

deltage i samfundet på, eftersom de får mulighed for at være med til at udvikle dette i en ny retning. 

Et andet af initiativerne som fungerer gennem interpellation, er det initiativ der sigter på at skabe et 

internetforum som drives af unge som før har indtaget en position som problemskabere. Her 

interpelleres de til en position som ansvarlige subjekter ud fra en betragtning om at de kan løfte 

dette ansvar, altså som altid-allerede-værende ansvarlige. Det selvbillede man giver dem, kan i 

starten siges at være overfladisk og uholdbart, men dette håndteres ikke ved at udarbejde 

”realistiske handleplaner”, men ved at give det substans i praksis, da dette er kardinalpunktet i en 

interpellationsproces(Nissen, 2004).  

Den subjektivering der her er tale om, involverer som tidligere nævnt også et magtaspekt, men som 

sagt i teoriafsnittet vil jeg mene, at det her tjener til at skabe en positiv udvikling for individet. 

 

I de initiativer jeg har foreslået, indgår mange aspekter af læring, i den Laveske forstand. Ifbm. 

”samtale-og-aktions gruppen” finder der som nævnt i notatet læring sted ved at deltagerne bevæger 

sig fra én position mod en anden og herigennem tilegner sig viden om deres egen situation i relation 

til emnet og kompetencer til at kunne være med til at forhindre tragiske hændelser af denne 

karakter. Læring indgår hermed som et aspekt af den praksis deltagerne tager del i, hvilket er en 

vigtig pointe inden for situeret læring(Lave 1999). 

Desuden indgår læring som LPD som et vigtigt aspekt i forslaget om oprettelse af lærepladser i IT 

og kommunikationsvirksomheder. Gennem oprettelse af disse åbnes der mulighed for at den unge 

kan gå i mesterlære hvor der kan ske en bevægelse fra LPD til fuld deltager. Mesterlære er en af de 

praksisser som Lave har udforsket meget, og selv om målet med denne forskning ikke er at skole- 

læring skal skrottes til fordel for mesterlæremen primært er en måde at udvikle et nyt syn på den 

læring der bl.a. finder sted i skolen(ibid), er mesterlære dog en praksis hvor læring kan ske meget 

effektivt(Akre & Ludvigsen 1999).  

Illeris(2003:39) argumenterer for at det dog må være i erhvervslivets interesse at de ansatte har de 

fornødne kvalifikationer fra starten, altså har tilegnet dem gennem uddannelse. Men da der ikke er 

særligt gode uddannelsesmuligheder på Grønland, og da det ofte kan være svært at vende tilbage til 

Grønland efter uddannelsesophold i Danmark (mange undlader derfor enten at tage afsted eller at 

vende tilbage efter endt uddannelse(Sørensen 1994)), kan mesterlære efter min mening være et godt 
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alternativ i de brancher hvor det er muligt. På denne måde undgår man at blive alt for afhængig af 

arbejdskraft udefra. Desuden tager Illeris i sin kritik ikke rigtigt højde for Laves syn på transfeer. 

 

Når man som det er tilfældet i denne intervention, vælger en CP tilgang, som i høj grad fokuserer på 

at skabe fællesskaber, er der visse aspekter man skal være opmærksom på. Man skal bl.a. være 

opmærksom på om de fællesskaber der danner udgangspunkt for forandringsprocesser, er 

lokaliseret i et lukket socialt rum eller indgår i nærmiljøet og er forankret i pratisk formidlede 

fællesskaber. Det er den sidste lokation der er afgørende for, at man kan kalde interventionen for 

CP(Berliner et. al. 2005), og det er denne tilgang jeg har tilstræbt at nå.  

”Samtale-og aktionsgruppen” har som mål at række ud mod hele byen og sætte gang i 

ændringsprocesser her. Desuden har jeg lagt vægt på at den ressourcegruppe af borgere, der skal 

lede gruppen, ikke bare deler lidelseshistorie med de andre deltagere, de bor også selv i byen og er 

således en del af et praktisk formidlet fællesskab. Disse to faktorer er afgørende for at denne slags 

grupper ikke ”bare” bliver traditionelle terapeutiske grupper, men at de også kan skabe forbindelse 

til de sociale arenaer i nærmiljøet og være med til at ændre disse(ibid). 

Når man som det er tilfældet i mit interventionsforslag, tager udgangspunkt i dannelsen af  

fællesskaber, er det vigtigt at undgå at disse bliver skabt gennem konstruktionen af ”den anden”, der 

ikke hører til i gruppen og som i sin yderste konsekvens kan være en abjektgørelse, en direkte 

bortkastelse, som tjener til at konstituere normen, da denne har afvigelsen som sit 

eksistensgrundlag(Staunæs 2004). Dvs. : normen som er det der skaber sammenhængskraften i et 

fællesskab, defineres af det det ikke er, abjektet. Her er fokus i mit forslag til intervention, med 

inspiration fra Berliner et. al. (2005) netop at de fællesskaber, der bliver dannet, skal søge at række 

ud mod nærmiljøet og være med til at skabe forandringsprocesser her. Målet er altså bl.a. at skabe 

diskurser i gruppen som gør det muligt at overskride gruppens egne grænser i stedet for at lukke sig 

om sig selv gennem skabelsen af ”den anden”.  

Et andet centralt aspekt ved mit forslag var at inddrage borgerne i alle beslutningsprocesser og at 

arbejde hen mod øget empowerment. Villadsen(2003)2 pointerer at man hermed forudsætter 

bestemte iboende træk ved borgerne som selvbevidste individer, som ved hvad der er godt for dem 

selv og for samfundet, og det søges at ”vække” disse karaktertræk ved at inddrage borgerne i 

beslutningsprocesserne og i deltagelsen i skabelsen af udvikling. Denne form for subjektivering er 

dog svær at komme uden om og efter min mening er denne form for magt mere ønskværdig end den 
                                                 
2 Villadsens analyse tager udgangspunkt i socialt arbejde med socialt udsatte og brugen af den såkaldte ”ønske model” 
men jeg mener også at hans kritik er meget relevant i fbm. mine forslag i notatet. 



 15

slags der ville komme til udtryk hvis det, som der var lagt op til i casen, blev en lille gruppe af 

borgere som fik lov til at bestemme udviklingen for hele byen.  

Det er dog vigtigt at påpege at subjektiveringen indeholder et paradoks ifht. den givne intervention, 

for hvornår er det borgernes virkelige ønsker der kommer til udtryk? Hvis flertallet af borgerne 

besluttede sig for at udpege bestemte personer som årsagen til alle problemer i samfundet, og 

løsningen på problemerne hermed blev at disse skulle rehabiliteres, ville dette ønske jo stride imod 

de overordnede retningslinjer for initiativet. Og skulle man så også tage dette ønske for pålydende 

og efterkomme det? Her mener jeg som nævnt i notatet, at det er vigtigt at borgerinddragelsen sker 

gennem dialog (i modsætning til en ensidig ”ønske model”), så det fx fra udviklingsrådets side er 

muligt at fremhæve de negative konsekvenser ved at fokusere ensidigt på personer som problemer 

og få borgerne til at forholde sig til disse, og gennem igangsættelse af bestemte projekter få 

borgerne til at forholde sig til andre sider af problemerne, som de ikke ellers ville have blik for. 
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