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Pædagogisk udviklingsprojekt for en by i Grønland 

Del 1:

Indledning; historisk analyse og placering af Grønland. 

For at kunne intervenere i en bestemt gruppe, må man nødvendigvis kunne navigere indenfor 

denne. Man må sætte sig ind i dennes diskursive kompleksitet – herunder  i særdeleshed 

historisk og kulturel baggrund. Man må møde gruppens individer, hvor de befinder sig og 

forstå hvordan de er kommet dertil. 

”Når samfundets hovedfunktioner ændres, ændres kulturen. Og når kulturen ændres, ændres 

menneskers muligheder og selvopfattelse også....”(Bertelsen 2001, s. 366) 

Jeg vil indledningsvis med udgangspunkt i Jens Bertelsens artikel ”kulturens nye ansigter” og 

i et kort oprids af den danske samfundsmæssige udviklingen, forsøge at placere Grønlands 

aktuelle udviklings- og socialisationsstadie.  

        Pågældende tekst opererer med perioder indenfor nyere tid i Danmark; fra middelalderen 

og frem til industrisamfundets afslutning i dag. Det har været perioder præget af rationalisme, 

dualisme og materialisme – som i dag er blevet udfordret og delvist overvundet af 

strømninger af kommunikanisme, multivianisme og globalisme. Den mellemliggende 

periodes generationer karakteriseres som følgende; mellemkrigstidens genration, generationen 

omkring og efter ungdomsoprøret i 1968 og den aktuelle generation i dag. Individerne 

tilhørende de forskellige genrationer er blevet defineret af deres tids diskursive normativitet. 

De er hver i sær et symptom og produkt af deres samtids strømninger, kultur og historie. Man 

kan som Jens Bertelsen hævder i sin tekst ikke se bort fra dette omverdensperspektiv, når man 

skal beskrive en bestemt genration eller gruppe af mennesker. 

           Teksten behandler også tanken om et fremtids menneske, som bærer præg af social 

autonomi, situationelle handlemønstre og en relationsbetinget adfærd. Dette er en mere eller 

mindre væsentlig personlighedsændring i forhold til de tre ovenstående genrationer, der er 

karakteriseret som værende henholdsvis; traditionsbunden, indre-determineret og 

selvreflekternde. (Bertelsen 2001, s. 370). Det må nødvendigvis være afgørende for det 

enkelte individs måde at fungere på i såvel social som individuel sammenhæng, at man er 

påvirket af de vilkår ens omverden tilbyder og de diskursive tendenser herskende heri. Man 

skal se individet i  sammenhæng med dets omstændigheder – en socialpsykologisk 
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indfaldsvinkel som ligeledes har forankret som en central pointe i pædagogiske psykologiske 

teorier(Berliner, Hakesberg og Refby 2005, s. 21).

Som casen beskriver befinder den aktuelle grønlandske by sig i en udviklingssituation. Man er 

i et dilemma mellem to epoker; en velkendt samfundsstereotyp og en ny uforudsigelige 

fremtidsfære. Man er i den situation nødt til at træffe et valg om at deltage i en uundgåelig 

udvikling eller ej,  for at komme videre – dilemmaet forsvinder ikke ad sig selv(Bertelsen i 

Elle, Nielsen & Nissen 2005, s. 177 og Berthelsen 2001, s. 297). Man skal vælge mellem den 

traditionelle levevis og den uundgåelige, fremstormende og højteknologiske kultur.  Valget af 

sidstnævnte medfører en radikal ændring i det traditionelle familiemønster på Grønland – i 

byerne såvel som bygderne. Normer og værdier mellem køn og generationer har forskubbet 

sig, hvilket f.eks. har udmøntet sig i sociale og psykiske belastninger. Sundheden er 

proportionel med status af uddannelse, arbejde, bolig forhold og forbrugsmæssige muligheder. 

Forskellene kan tydeligvis spores i forholdet mellem by og bygd, hvor velfærden og 

sundhedsbilledet oftest er langt højere i byerne, hvor der generelt er bosat flere socialt stærke 

familier.(www.nanoq.gl1).

             Det grønlandske samfund og den pågældende lokalbefolkning, som vi i denne opgave 

skal intervenere i, virker til at befinde sig i en epoke, hvor ungdommen forsøger at finde sit 

eget fodfæste og accept i et samfund (Berliner & Refby 2004), hvor gamle traditionelle 

levestrukturer stadig hersker og som de ældre genrationer holder fast i. Kulturen har gennem 

Grønlands historie i høj grad været defineret af gamle  ritualer og traditioner – som et lukket 

samfund, der er overlevet på baggrund af forvaltning af de givne natur ressourcer; såsom jagt 

og fiskeri. Landet er geografisk isoleret fra omverdenen og har derfor haft begrænsede 

muligheder for at følge den samfunds- og personlighedsmæssige udvikling som moderlandet 

og den øvrige vestlige verden har gennemgået. Ungdommen er dog langsomt blevet 

involveret i de muligheder ligesindede i f.eks. Danmark har fået og er af den grund splittet 

mellem den traditionelle livsstil og den globale individualisering.  Man må se den 

grønlandske ungdomsgeneration i lyset af denne splittelse. Hvor hører man til? Et spørgsmål 

som på forhånd er dybt etableret i ungdommens frustrationer(Ormrod 2006, kap. 3) og i det 

grønlandske ungdomsstruktur problematiseres yderligere.    

1 Jeg har på pågældende hjemmeside fundet praktiske oplysninger om Grønland – med henblik på, at 
få et bedre indblik i det samfund som interventionen skal foregå i.
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Del 2: 

Redegørelse af Community psykologien. 

Megen pædagogisk psykologi fokuserer i dag i alternative udgangspunkter for menneskelig 

intervention frem for traditionelle tilgange i form af diagnostisering og årsager – hvilket i 

følge mange eksperter fastlåser situationen.(Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap. 1 og 

Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005) Denne betragtning vil ligeledes blive baggrund for det 

notat henvendt til borgmesteren og udviklingsrådet i den pågældende grønlandske by, som har 

søgt en udvikling af en række nye principper og retningslinier for borgerne i deres samfund. 

Med et fremadrettet udgangspunkt i ressourcer, fællesskab og værdier er målet at 

imødekomme de samfundsmæssige sociale og psykiske problemer, som man har oplevet 

blandt befolkning – særligt med øje for ungdomsgenerationen. 

Det communitypsykologiske perspektiv fordrer vigtigheden af at se, arbejde og løse 

psykologiske problemer i en praktisk sammenhæng – dvs. i den kontekst, hvor problemerne 

og de involverede individer og dynamikker befinder sig. Man interesserer sig for ressourcer – 

de signifikanter som skaber mening, håb, løsninger og værdier i et fællesskab. Man yder 

personens relation til det omliggende samfund stor opmærksomhed – samspillet mellem 

personlighed og kontekst bliver cyklus. (Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap. 1). Man 

ønsker at fokusere på de ressourcer implicit i det enkelte menneske og dets livssammenhæng 

–  man vægter mulighederne frem for begrænsningerne – i såvel samfund som individ. 

Helhedstanken er central – summen af menneskets livssituation. I den forbindelse interesserer 

man i communitypsykologien sig for, hvordan det enkelte menneske op(lever) sit liv – 

subjektets unikke narrativ bliver meningsfelt.  

            I en psykologisk forandringsproces er det deltager perspektivet, som er væsentligt – 

individ og samfund skal føle sig meddelagtig i den intervention de gennemgår. På den måde 

bliver det communitypsykologiske arbejde i høj grad et projekt styret af medbestemmelse, 

hvorigennem man styrker de eksisterende fællesskaber og opbygger nedbrudte i samspillet 

mellem eksperter og de involverede medlemmer af fællesskabet.(Ibid.). Psyoedukationen er et 

vigtigt redskab; at undervise folk i, hvad en sygdom eller et problem beror på og herigennem 

inddrage dem i, hvorledes dette bedst muligt kan afhjælpes. Man må så vidt muligt undgå en 

objektivering af de udsatte i forholdet til ”eksperten”. Communitypsykologien interesserer sig 

ofte for grupper og individer, som det øvrige psykologiske felt overser – såsom nødlidende og 

traumatiserede mennesker i den 3.verden og problematiserede individer, som i den aktuelle 

grønlandske by. (Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap 3 og Berliner & Refby 2004). Man 
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ønsker at (gen)oprette samfund og fællesskaber, hvor den enkelte bliver anerkendt og føler sig 

accepteret som et værdifuldt medlem. Dette imødekommes gennem ovenstående 

grundprincipper og følgende konkrete redskaber; det sociale netværk som base for 

bæredygtige relationer, der støtter den enkelte i krise. Samvær med andre og ligestillede øger 

livskvaliteten(bufferteorien). (Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap. 1). Man skal i første 

omgang skabe rammerne for et samvær, hvilket kan være problematisk i marginaliserede 

grupper, hvor menneske-til-menneske påførte lidelser har fyldt meget. Man kan i sådanne 

tilfælde oprette grupper, hvor de enkelte medlemmer deler samme type oplevelser og på den 

måde føler sige ligeværdige, kan dele bekymringer, erfaringer og trøst - i et strukturelt og 

funktionelt perspektiv2. Normaliseringsbegrebet og bruddet med tavshedens kultur3 er i det 

hele taget vigtige elementer i den communitypsykologiske intervention (ibid.). Det skaber 

mening og en fælles forståelse for sig selv og hinanden. 

Notat  – communty psykologi som løsningsmodel 

Udviklingsgruppen skal på baggrund af ovenstående teoretiske og praktiske indgangsvinkel 

udvikle og implementere forskellige værdier i det pågældende grønlandske samfund; 

¶ Stolthed over evnen til at kunne klare sig selv 

¶ Familiesammenhold 

¶ Åbenhed, nysgerrighed og gæstfrihed 

¶ Borgerdeltagelse

¶ Respekt i omgang med mennesker, materiel og natur 

¶ At vi ikke vil acceptere vold under nogen omstændigheder 

¶ Udvikling frem for tilpasning 

Dette kan rent praktisk udmøntes i en fællesskabelig proces, hvor borgerne(fra 12 år og op?) i 

samfundet inviteres til en række borgermøder(organiseres i overensstemmelse med praktiske 

forhold og befolkningstallet i betragtning), hvor de præsenteres for dels de diskursive 

udfordringer som samfundet og de som medlemmer heraf står overfor samt de problemer man 

oplever i samfundets yngre generation. Man må tage højde for, at ikke alle vil dukke op til et 

sådant møde og forsøge at opfange dem, som af forskellige årsager ikke er repræsenteret.  

Praktiske oplysninger, viden og åbenhed omkring udfordringerne skal gøres håndgribelige for 

2 Redegørelse for strukturel og funktionel støtte - se side 27-32 i Berliner, Hakesberg & Refby 2005.  
3Man taler helst ikke om tabubelagte problematikker og vender helst ryggen til de mennesker med 
psykiske lidelser og lignende problematiske livssituationer, som man ikke umiddelbart kan forholde sig 
til. Tavsheden udelukker og marginaliserer de mennesker, som normaliteten har berøringsangst overfor 
og kan i sidste ende være med til at forværre disses situation yderligere.
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befolkningen og markeres som et fælles ansvar. Man skal i henhold til den 

communitypsykologiske tanke sørge for, at formuleringen og fremstillingen af samfundets 

”problemer” bliver med positiv og normaliserende klang, således at man undgår en 

stemplende tilnærmelse, hvor den enkelte borger efterlades med en følelse af at være skyldig 

og utilstrækkelig. Den konstruktive og fremadrettede engagement skal bringes frem i folk.  

        Man kan herefter inddele befolkningen i  arbejdsgrupper – bestående af et antal personer 

fordelt i (alder, beskæftigelse, køn etc.), således dynamikken vil muliggøre en base, hvor alle 

kan og føler sig trygge ved tilkendegive synspunkter. Man kunne forestille sig grupper, hvor 

den yngre del af befolkningen blev samlet og ligeværdigt og frit kunne dele tanker og 

eventuelt få mulighed for at åbne op omkring de problemer, der fremprovokerer misbrug, 

ensomhed og selvmord. Målet med gruppearbejdet udover den psykosociale, støttende effekt - 

er at formulere en række værdifulde principper(i henhold til ovennævnte værdier) for ”det nye 

samfund”. Man skal i formuleringen se fremad(ikke hæfte sig begrænsningerne, problemernes 

årsager) – fokusere på kompetencerne, mulighederne implicit i samfundet og de enkelte 

borgere deri. Til hver gruppe tilknyttes en ”ekspert”, som har til opgave at følge og vejlede 

gruppen. Gennem processen fremlægges de forskellige gruppers resultater og vejen frem til 

disse for de øvrige befolkningsmedlemmer og der skabes mulighed for en diskussion. 

Slutteligt samler man sammen på de forskellige resultater og formulerer de endelige 

principper som alle føler sig meddelagtige i, ansvarlige for, som man kan forholde sig til og 

på realistisk vis efterleve. På den måde gør man befolkningen beredte på at træde ud at et 

dilemma og giver den en mulighed for at vokse. De kan oprette nye positive metaforer 

omkring samfundets og dets medlemmer, på den måde ændre diskursen og imødegå en ny 

kultur – hvor der er plads til alle.  

            De nyetablerede principper for det nye samfund, skal ligeledes implementeres i 

samfundets institutioner, således at det ikke bare bliver tomme løfter. Man må i skolerne, 

arbejdspladserne og familierne integrere og arbejde med det sæt af værdier og principper, som 

man i fællesskab har besluttet og gjort sig medansvarlig for.  Projektet må løbende evalueres, 

således man kan måle hvilken effekt tiltagende har haft samt skabe mulighed for reguleringer. 

Del 3: 

 Symptomer – forklaring og forebyggelse. 

I opgaveformuleringen præsenteres man for en række symptomer, som har vist sig i gruppen 

af unge mennesker;   

¶ Alkohol og misbrugsproblemer 
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¶ Vold

¶ Seksuelt misbrug 

¶ Selvmord  

¶ Usundhed/psykosomatik 

¶ Ensomhed 

Det er hensigten med ovenstående notat at imødekomme de pågældende 

samfundskomplikationer i et fremadrettet perspektiv  – dvs. man vælger med den 

communitypsykologiske tilgang at se delvist bort fra givne faktorer og årsager, som har skabt 

symptomerne. Man ønsker ikke at fremherske en filosofi, som fordrer, at der skal laves om på 

det enkelte individ og dermed en stempling af dette som værende forkert.(Berliner, Hakesberg 

& Refby 2005, kap. 3).

        Notatet foreslår, at man nedsætter arbejdsgrupper, der skal virke som fora, hvori de 

tanker, problemer og frustrationer som den enkelte borger/unge måtte side med, kan belyses 

og åbnes op for. Men det er ikke hensigten, at man på psykoanalytisk vis skal grave dybere 

ned i problemerne og disses skjulte årsager. Tidligere community psykologiske interventioner 

i Grønland – det såkaldte MATU projekt, viste dårlige resultater ved brug af en mere 

årsagsbetinget ”gruppeterapi”.(Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap.3).

          Andre teoretikere har gjort sig interessante betragtninger om årsager(Ormrod 2006, kap. 

3) og flere kommet med bidrag til, hvordan man imødekommer og undgår mekanismer, som 

forårsager marginalisering(Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005), udelukkelse, afvigelse samt 

de symptomer, som den gruppe af grønlandske unge oplever. Vi har i dag en 

samfundsfilosofi, som kan anses for at stille høje krav til den enkelte borger; ”...pædagogisk 

psykologi og læringsdiskurs er del af en neoliberal, individualiseret samfundsorden, der på 

mere eller mindre usynlig og subtile måder kategoriserer, rangordner, selv-disciplinerer og 

dermed også er med til at marginalisere de del af befolkningen, der ikke lever op til de stadig 

større krav om individualiseret succes i uddannelsesmæssige sammenhænge og på 

markedet”.(Ibid., kap. 4, s. 85). Samme tekst sætter fokus på accepten fra andre og forståelsen 

af hvem man selv er, som essentiel for alt andet. Hvordan skal man kunne blive en god 

kammerat, elev o lign. – hvis man ikke selv tror på, at man har kvaliteterne til at blive det. 

Jeanne Ellis Ormrod (Ormrod 2006, kap. 3) beskæftiger sig bl.a. med udviklingen af selvet, 

sociale færdigheder og moral – og deler ligeledes ovenstående tanke om, at forståelsen af sig 
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selv påvirker måden hvorpå man omgås sine medmennesker – særligt med henblik på børn og 

unge i institutionspraksis. 

Den institutionelle praksis rolle og ansvar 

”Uddannelse og læring fremstår således historisk i stigende grad som centralt i 

fremtidssikringen af samfundet – det gælder som er subtilt instrument til normalisering, 

kontrol og disciplinering af de marginal andre.” (Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005, kap. 4, 

s. 87). Som citatet påpeger er skolen som (ud)dannelsesinstitution traditionelt blevet tolket, 

som noget meget central i det enkelte menneskes udvikling og tilpasning i samfundet. 

Skolegang er til en vis alder barnet og det unge menneske pålagt. Krav, målsætninger og de 

obligatoriske pensa former en normativ bane, som barnet/den unge som deltager skal følge. 

Skolen øjensynliggør med denne rammeorienterede struktur afvigerne. Det problematiske 

opstår altså, når det enkelte individ af en eller anden grund – fagligt eller adfærdsmæssigt ikke 

kan leve op til denne. Man er naturligvis som pædagogisk praksis opmærksom herpå og har 

faste retningslinier for hvorledes, man samler afvigerne op og får dem tilpasset den normalt 

fungerende gruppe. Alligevel bliver bagsiden af normalitets og læringsprocessen, risikoen for 

at marginalisere  – for ikke alle vil kunne passes ind. (Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005 og 

Ormrod 2006, kap 3).  

         MATU projektets deltagere og sikkert også mange af de unge mennesker fra casen er 

bl.a. blevet mærket i skolen som ikke fungerende og særdeles adfærdsvanskelig. Deres 

kaosskabende adfærd afveg fra den strukturerede skoleorden, således blev man opmærksom 

på, at de pågældende børn/unge havde et problem.(Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap.3). 

Ormrod fremlægger en lignende case, hvorefter hun diskuterer hvilke mekanismer, der er med 

til at udvikle et adfærdsvanskeligt mønster og hvorledes skolen kan fastholde og bryde den 

onde cirkel. Communitypsykologien er som før nævnt en fremadrettet filosofi, hvor nuet og 

hvordan man løser problemerne i dette perspektiv, er det væsentlige.(Ibid.) 

          Det kan dog være nødvendigt at se på, hvorfor visse problemer hos det enkelte individ 

er opstået, for at kunne hjælpe det bedst muligt. Hvorfor har et barn en aggressiv og i øvrigt 

problematisk adfærd i skolen – er det via følelsesmæssige problematiske og socialbelastede 

opvækstsvilkår disponeret herfor? Er en voldelig adfærd legaliseret i barnets miljø som 

handleredskab? Eller måske er barnet i dets institutionsverden blevet stemplet, fordi det ikke 

levede op til krav om sociale færdigheder og moral?(Ormrod 2006, kap 3).  I den vestlige 

verden findes et herskende sæt af regler og forventninger til socialadfærd – disse er ofte 

uskrevne og de fleste individer har erhvervet dem gennem den tidlige opdragelse. Den 

institutionelle base – såsom skolen er ligeledes arena for en videre udvikling af sociale 
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kompetencer og moral. Det kan ofte skabe en kløft for børn med en belastet baggrund og 

familie dynamik, som ikke fordrer de uskrevne regler. Disse børn forvirres, fordi der 

forventes én adfærd i hjemmet og en  anden i den øvrige offentlighed. Har man af forskellige 

årsager ikke fået de sociale færdigheder med sig fra sine forældre eller øvrige signifikante 

andre, kan det være yderst kompliceret at skulle udvikle dem senere, fordi det adskiller sig så 

meget fra ens veletablerede referenceramme. Det bliver en ond cirkel, fordi de i skolen socialt 

isolerede og afviste børn og unge ikke får en ordentlig mulighed for at udvikle de sociale 

færdigheder, som de så desperat behøver. Har man i sin grundliggende selvopfattelse ikke fået 

indbygget et billede af at være f.eks. empatisk overfor andre, hvordan skulle man så kunne 

vise den kompetence i praksis?

        Uoverensstemmelserne mellem familiær baggrund, nærmiljø og øvrigheden kan 

ligeledes gøre et barn til et let offer for fænomener som mobning og gruppepres. Har man 

ikke den fornødne mængde af tryghed, sociale ressourcer og opbakning fra ens bagland, 

således at man kan udvikle en nogenlunde stabil tro på sig selv, vil man nemmere kunne 

styres af udefrakommende påvirkninger. Tendensen til følge strømmen, om så den er 

hensigtsmæssig eller ej, afhænger meget af status af ens selvværd. Svage og ustabile individer 

kan søge en uhensigtsmæssig gruppe eller adfærd i en desperat søgen efter accept og 

midlertidig identitet.(Ormrod 2006, kap. 3) Man kunne forestille sig at de unge mennesker 

som det grønlandske samfund har problemer med, har ladet sig rive med i en negativ 

opfattelse af sig selv og bevæget sig ind i en ond cirkel. Mange er karakteriseret som værende 

social belastede og mangler derfor et trygt udgangspunkt for udviklingen af ”normal” adfærd. 

Man er af sin omverden og ikke mindst i sine egne øjne uacceptabel, hvilket fordrer en 

vanskelig adfærd – fordi frustrationen over ikke at være ’god nok’ kontrollerer sig.(ibid.) Har 

man hverken netværket eller redskaberne til at finde en løsning på dette problem og en 

anerkendt tro på sig selv, så kan ens udfoldelsesmuligheder vel sagtens indsnævres til 

aggressivitet, vold og misbrug.   

Skolens normaliserings akse og traditionelle læringsteorier har som sagt en marginaliserende 

bagside(Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005), men den kan ligeledes blive en base for 

opbygningen af en ny og mere positiv tilgang til den enkelte elev selv og i det hele taget til de 

børn, der ikke på forhånd er denne givet. Skolen skal udover det faglige element skabe et rum, 

hvor den enkelte elev kan føle sig accepteret, værdig og sågar unik på lige fod med alle andre. 

Lærens og pædagogens opgave er at bringe eleven i situationer, hvor de i praksis føler sig 

fungerende i positiv forstand. Det er ikke nok bare at fortælle den enkelte, at denne er god nok 
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– man skal mærke og udleve følelsen af accept og værdighed. Eleven skal som udgangspunkt 

mødes med en positiv attitude – et fokus på de ting eleven kan og ikke på, hvad han eller hun 

ikke kan(Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005). Når læren arbejder med de mere 

problematiske ting ved eleven, skal det foregå på et konstruktivt og ikke mindst anerkendende 

plan. Barnet og den unge skal føle, at man trods sine vanskeligheder betyder noget og at ens 

mening er ligeså vigtig som alle andres. Det er ligeledes vigtigt at skabe et fællesskab mellem 

eleverne - ét, hvor børnene og de unge kan bekræfte hinandens værd som (med)mennekse - 

forskelle på trods og måske i virkeligheden som en styrke. (Ormrod 2006, kap 3). Det er 

måske et højt krav at stille til de pædagoger og lærer, som har med børn og unge at gøre – 

men det kan ikke desto være et væsentlig redskab til at forbedre en situation som den 

pågældende på Grønland, hvor alt for mange unge mennesker, har det svært. Man skal gribe 

ind på et tidligt tidspunkt og imødekomme og forebygge, at det enkelte barn – socialt belastet 

eller ej -  udvikler en så lav selvforståelse, at kun vold, misbrug og selvmord kan være en 

oplagt valgmulighed. Her spiller daginstitutioner og skolen en vigtig rolle, da mange af 

børnenes og de unges tid foregår her. Skolen bliver et led og fora for den forandringsproces, 

som det Grønlandske samfund må gennem.    

Udvikling af selvforståelsen og søgen efter identitet er voldsom for børn og unge i 

skolealderen, hvilket medfører en sårbarhed, fordi man ikke har fundet ben at stå på endnu. 

Derfor må man også være opmærksom på hvilke indtryk og påvirkninger man påfører eleven 

og kammeraten og om vendt hvilke signaler vedkommende selv sender.  

Tabel 3.1(Ormrod 2006, kap 3, s. 72) skildrer udviklingen af the sense of self i forhold til 

alder.

¶ Fra fødsel og frem til børnehavealderen er selv-konceptet meget begrænset og af konkret, 

observerbar karakter. Børn har tendens til at have en overdrevet tiltro til egen formåen.  

¶ I børnehave alderen er barnet blevet opmærksom på forskelligheder blandt andre 

mennesker – styrker og svagheder. Følelser som skam og stolthed er blevet integreret i 

selvopfattelsen.

¶ I 6-8 års alderen er selvkonceptet blevet mere abstrakt og realistisk. Barnet er begyndt at 

tænke over, hvad andre synes om sig og det man gør. Man er bevidst om sin unikhed og 

har tendens til at føle sig vigtigere end andre – hvilket resulterer i en stor tro på, at man 

kan klare det meste – uovervindelighed. 
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¶ I 9-12 års alderen fortsætter man med at bevæge sig ud i store udfordringer – særligt 

drenge. Selvtilliden bliver dog mindre og man søger efter sin sande identitet, hvilket kan 

skabe en forvirret selvforståelse.   

I sig, for sig – i og for sig 

Jeg har ovenfor præsenteret et udsnit af Ormrods teori. Der kan overordnet tilføjes, at Ormrod 

betragter pædagogisk psykologi som et redskab i en given institutionel praksis. Læring og 

dannelse er mål for undervisningen. Læreprocessen bliver dermed intervention og denne kan 

styres – en funktionalistisk tankegang. Ormrod selv vil nok ikke betragtes som havende 

adfærdspsykologiske tendenser, men ikke desto mindre går adfærdsbegrebet(behavior) igen, 

som indikator for opførsel i en disciplineret forstand.(Nissens forelæsningsnoter 14.11.2006) 

Man skal i en pædagogisk intervention finde den rette institutionelle ramme for den enkelte 

elev. Eleven skal observeres og til dels monitoreres – således at dennes adfærd formes. Der 

ligges dog op til, at elevens skal gøres medansvarlig og selvansvarlig, hvilket dog må være på 

et begrænset basis eftersom kontrollen spiller en betragtelig rolle. Ormrod har en såkaldt i sig

tilgang – pædagogisk psykologi som redskab i en institutionel praksis. (Ibid.)   

         Jean Lave og teorien om den situerede læring kan ses som et radikalt anderledes bud på, 

hvad læring er. Et for sig perspektiv – som værende et kritisk alternativ til etablerede 

tilgange.(Ibid.) Her spiller de kontekstuelle signifikanter, det sociale og kulturelle bagland en 

vigtig rolle og må ikke adskilles fra individet, hvilket Ormrods tilgang til tider kan have 

tendens til. Laves tanker bliver ligeledes et opgør med læring som et direkte mål for en given 

undervisningen. Dette hænger meget godt sammen med, at hun forsøger at flytte fokus fra den 

tradionelle idé om, at skolen er omdrejningspunkt for elevens tilegnelse af viden. Tværtimod 

er konteksten og hverdagslivet af yderst vigtig betydning herfor og tænkning bliver i stedet 

for kun at være forbeholdt skolen, en rød tråd i alle døgnets 24 timer og produkt af alle 

individets praksisfællesskaber. Læring opstår altså ved reproduktion af praksisfællesskaber, 

som værende et gensidigt interaktivt forum, der er konkret og lokalt situeret(Lave 1999) – en 

modsætning og måske indirekte kritik af det abstrakte community fællesskab.

Jeg har i den foregående del anvendt Line Lærche Mørcks påstande om selvforståelse som et 

essentiel for videre læring og social interaktion - og marginalisering som et resultat af den 

neoliberale og individualiserede samfundsdiskurs, som på mere eller mindre synlig vis 

kategoriserer og marginaliserer dem, som ikke passer ind i denne. Mørck har beskæftiget sig 

med grænsefællesskaber, som værende det flydende og ikke på forhånd givne fællesskab. 
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Man møder de unge i deres sfære – i deres ”lille”, uansete diskursive ramme og møder dem 

uforbeholdent på dette grundlag. Målet er at skabe refleksivitet, meddelagtighed og 

ansvarsfølelse hos de unge og her bliver interventionen objektet og redskabet hertil. 

Refleksivitet forandrer og skaber læring og dannelse. Et eksempel på refleksivitet kan ses hos 

Kevan, som gennem sit gadeplansarbejde begynder at sætte sig ind i de forskellige parters 

situation og andele i de konflikt, han gennem sit arbejde skal forsøge at løse. Han inddrager 

parterne i en mere langsigtet problemløsning, hvor alles interesser tilgodeses. Kevan ændrer 

sin egen rolle og deltagelse i sit arbejde med de unge – dermed påvirkes hans selvforståelse, 

fordi han kommer til en ny forståelse af sig selv, det ”vi” han er en del af og de andre. Kevan 

deltog i grænsefællesskabet; Gadeplansarbejdet, det vilde sociale arbejde hvor han kunne 

fremstå som ligitim perifær deltager – en position han i tidligere institutionelle sammenhænge 

ikke havde kunnet indtage. (Mørck i Elle, Nielsen & Nissen 2005, s. 89-101).  Hans hidtidige 

forståelse af sig selv som marginaliseret og ”upasselig” blev ophævet i kraft af den 

refleksivitet, som han opnåede i sin funktion i det vilde gadeplans arbejde – den intervention 

han gennemgik. Opnåelsen af en positiv selvforståelse er en overskridende læring, som skaber 

en ny konstruktiv base for fremtidige sociale og udviklingsmæssige sammenhænge. Læring 

og dannelse er altså ikke som i følge Ormrod et direkte og selvfølgeligt mål for en 

intervention, men et resultat af den refleksivitet og ophøjelse af selvforståelse, som en 

intervention kan åbne op for. Man kan betragte Mørck perspektiv som et i og for sig

perspektiv, hvor hun forsøger at forene de to ovenstående sider. Det er ikke hensigten, at finde 

en kompromiserende balancegang - men at bruge de kritiske analyser til at vende tilbage til 

praksis. For at forstå den og udvikle den på én gang.(Nissens forelæsningsnoter d. 

14.11.2006).

Del 4: Realistiske overvejelser og vurdering af communitypsykologiens holdbarhed. 

Det fremstillede notat præsenterer en pædagogisk psykologisk indfaldsvinkel for en 

intervention i et samfund. Et samfund er komplekst - og spørgsmålet er, om én indsats alene 

kan løse dets problemer. Communitypsykologien kan åbne op og inddrage mennesker i 

udviklingen af en fællesskabelig løsningsmodel. Men mange andre samfundsfacetter må 

ligeledes involveres, for at en sådan ”lyserød” løsningsmodel bliver holdbar. Jeg har i 

ovenstående del været inde på skolen og øvrige institutioners rolle og ansvar for at skabe de 

bedste betingelser for barnets sociale udvikling. Men der må ligeledes gøres en stor indsats i 

de enkelte hjem – den familiære opdragelsespraksis og almen omsorgskilde er base for 

barnets og den unges videre udviklingsmuligheder. Her mister communitypsykologien måske 
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i virkeligheden taget, da den ikke direkte har årsagerne til behovet for en pædagogisk 

intervention i højsædet. Spørgsmålet er om communitypsykologien kan påvirke den dynamik, 

som den enkelte familie har iboende dybt i sig? Kan communitypsykologien stille noget op 

med psykisksyge mennesker af psykotisk karakter? Communitypsykologien kan kritiseres for 

at tage fællesskabet forgivet(Cornett, forelæsningsnoter. 7.11.2006). Der diskuteres i samme 

forelæsning bl.a.; hvordan fællesskaber kan blive en ressource? Der er forskellige ressourcer i 

et community og forskellige svagheder. Communitypsykologiens fællesskabssyn kan blive 

naivt, for på et abstrakt plan at hævde at man i et community er sammen om noget. Det kan 

være problematisk, at community begrebet skaber en normalisering af selve fællesskabs 

begrebet – hvad det bør indebære. Denne definering skaber en ramme om den gode borger, 

men en patalogi for dem, der ikke passer ind og deltager i en communitypsykologisk 

ideologi(Parker 2005) – som f.eks. de mennesker som af den ene eller anden grund ikke 

deltager, i ovenstående notat beskrevne, borgermøde. Jacob Cornett er som repræsentant for 

en socialpsykiatrisk tilgang fortaler for en fællesskabspraksis bestående af f.eks. 

bofællesskaber for sindslidende, hvori der skabes rum for galskab og accept af at være 

anderledes – man bliver normaliseret i den forstand, at man ikke stemples eller diagnosticeres 

for den man er. Man får i stedet muligheden for i et uproblematiserende forum at fortælle sin 

historie og gennem refleksivitet og brud på tavsheden at blive i stand til at handle. Det 

opsøgende gadearbejde er ligeledes et væsentligt redskab i det socialpsykiatriske arbejde med 

sindslidende og andre marginaliserede mennesker. Arbejdet består i at møde mennesket, hvor 

det er - i såvel praktisk som abstrakt forstand. Den opsøgende gadearbejder må i sit møde med 

en klient være uforudindtaget og ikke mindst medmenneske frem for fagperson. Gennem 

aktiv, ligeværdig samtale om klientens problemer bliver klienten ansvarliggjort, selvhjulpen 

og opnår en følelse af selvværd, selvrespekt og uafhængighed – som det traditionelle 

diagnosesystem og de almene psykiatriske institutioner ikke kan tilbyde.(Villadsen 2003).   

         ”Hvad får vi egentlig”, hvis vi bliver fri fra tidens tvang til frihed?” – således spørger 

Nissen i en tekst om bestemmelse af pædagogisk psykologi(Elle, Nielsen & Nissen 2005, kap. 

3, s. 79). Hele selvrealiseringens krav om frihed kan få den modsatte effekt – blive et 

marginaliserende normativ - for hvad nu hvis, man rent faktisk ikke er i stand til at udføre 

denne famøse selvrealisering? Det enkelte individ gøres ansvarlig for eget liv og må realisere 

sig selv – Villadsen(2003) og Nielsen(2005) kritiserer også denne tankegang. De taler i stedet 

om befrielsestænkning; hvordan kan man befri mennesket for de åg man gennem livet har 

pålagt sig selv og er blevet pålagt.
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            Morten Nissen(Elle, Nielsen & Nissen 2005, kap. 3, s. 79) er ligeledes inde på en 

kritik af communitypsykologien. I en beskrivelse af en tendens i pædagogisk psykologi til at 

pege væk fra en individualistisk og subjektiv tilgang, påpeges det, at communitypsykologien i 

et minimum omfang formår at imødekomme den liberal individualistiske bølge som hersker i 

et typisk vestligt postmoderne samfund. Nissen hævder at det communitypsykologiske 

modspil bliver for svagt og baseret på en vag påstand, om at ville noget andet. Som Mørck(i 

Elle, Nielsen og Nissen, s. 85) ligeledes hævder, sker der en marginalisering af dem, som ikke 

kan ride med på denne neoliberale samfundstendens og spørgsmålet er nok, om ovenstående 

teoretikere ikke tvivler på, om communitipsykologien kan samle dem op? For vil de ikke også 

blive marginale i forhold til det opsatte community fællesskab? 

Der er ingen tvivl om, at de communitypsykologiske fortalere vil være meget uenig heri, fordi 

de i hele deres interventionsfilosofi forsøger at fokusere på dem, som alle andre glemmer. 

F.eks. begrundet med deres interesse for psykiske traumer i den tredje verden og med et 

interventionsprojekt som MATU på Grønland. De vil i ligeså høj grad som f.eks. 

socialpsykiatrien åbne op for det tabubelagte og bryde den destruerende tavshed, som får 

mange ”ud(enfor)satte” til at føle skam. Communitypsykologien vil ligeledes undgå den 

stempling som det traditionelle diagnose system udsætter mennesket for. I MATU projektet 

byggede en del af filosofien på, at ændre den negative diskurs, som omsluttede og hæmmede 

drengene. Det udmøntede man bl.a. ved at synliggøre projektet i medierne og ved at vise sig i 

lokalbefolkningen.(Berliner, Hakesberg & Refby 2005, kap. 3).

         Den social støttende gruppe(Berliner, Hakesberg & Refby 2005, s. 25-33) som i 

communitypsykologien ophøjes som et vigtigt redskab i en intervention kan vel sagtens finde 

overensstemmelser med de bofællesskaber, som anvendes inden for socialpsykiatrien? Begge 

steder er det i hvert fald hensigten at gøre plads til dem, som der ikke er plads til andre steder 

– fokusere på det positive og almene i forskellige former for galskab(aggressivitet, paranoia 

etc.) og i den måde, man møder det enkelte menneske på. Sidstnævnte kan også Mørcks 

tanker refereres til – da hun ligeledes ser på de alternative kvaliteter i individet, som 

samfundets almene linie og forventninger hertil ikke tilgodeser.

         Hvad man nok ikke er enige i, er på hvilken måde interventionen skal styres og i hvor 

høj grad man kan tage fællesskabet forgivet. Her vil community fællesskabet ikke lægge så 

megen vægt på, om hvorvidt fællesskabet kan etableres – teorien har ligesom et fællesskab 

implicit og arbejder udover det. Hvorimod kritiske teoretikere bruger ressourcer på at se, 

hvordan fællesskabet skabes og hvem der overhovedet kan deltage.
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Del 5: 

Afsluttende bemærkninger og konklusion.    

Jeg har i denne opgave forsøgt at sætte mig ind i den samfundsudvikling og diskurs som 

definerer Grønland og dets befolkning og med dette som udgangspunkt er jeg kommet med et 

bud på et udviklingsprojekt - med henblik på løsningen af de udfordringer, som det 

pågældende samfund står over for. Jeg har valgt at bruge den communitypsykologiske tilgang 

som løsningsmodel, da vi gennem faget pædagogisk psykologi har stiftet bekendtskab med 

dette redskab i interventioner af lignende karakter – hvilke har haft positive resultater. Jeg 

formulerede på baggrund af det behov og den målsætning som borgmesteren i den 

grønlandske by havde fremlagt en række praktiske retningslinier for, hvordan man på 

communitypsykologisk vis i fællesskab kommer ud af de vanskeligheder, som befolkningen 

står overfor og den yngre generation er et symptom på.  

                Jeg argumenterede ligeledes for, hvorfor familien, skolen og øvrige institutioner 

spiller så stor en rolle for at skabe et bedre klima for de børn og unge generelt, men i 

særdeleshed for dem som af forskellige årsager er kommet ud i misbrug, ensomhed og 

selvmordtanker. Øvrige teoretikere har bidraget med et mere alternativt og kritisk syn på 

begrebet læring i forhold til den traditionelle og funktionalistiske form, der har været 

normativ i skolen. Skolen kan blive hæmmende for udvikling, hvis den bliver centraliseret i 

den menneskelige udvikling. Jeg har her blandt andet påpeget selvforståelsen som en essentiel 

platform for alt andet – sociale kompetencer, adfærd, læring osv.  

             Der er gennem forskellige teorier blevet rejst en kritik af mainstreamsamfundets 

diskurs, hvor dem, der ikke lever op til implicitte forventninger udstødes og marginaliseres. 

Alternative teoretikere er kommet med forslag og konkrete redskaber til, hvordan denne 

situation afhjælpes – mit forslag har som sagt været at bruge den communitypsykologiske 

intervention som løsningsmodel, mens jeg har ladet andre ligeså interessante synsvinkler tale 

for og i mod mit valg. Konklusion af denne diskussion er diffus, da alle de nyere pædagogisk 

psykologiske teorier, som er anvendt på pensum i høj grad og på kompetent vis dækker det, 

som jeg finder væsentlig for den pædagogisk psykologis fremtidige virke. Nemlig et 

nuanceret billede af; subjektivitet versus objektivitets problematikken. Her ser jeg den 

pædagogiske psykologi som bevægende sig i den rigtige retning. Traditionelt, som 

Bertelsen(2001(Kulturens nye ansigter)) beskriver har objektiveringen af individet og dets 

levevej været normativ. Diagnose- og stemplingssystemet, tavshedskulturen og den 

traditionalistiske(”sorte”) skole bevidner herom. I nyere pædagogiske funderinger er man 
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vigtigst af alt opmærksom på denne problematiske stigmatisering af mennesket; 

communitypsykologien, den kritiske psykologi, socialpsykiatrien og øvrige postmodernistiske 

bevægelser har sørget for dette. Man har fokus på subjektet - mennesket som handlende, 

følende, tænkende og reflekterende væsen, der lever i en kontekst og i situationer og som for 

alt i verden ikke bør defineres ud fra en normativ begrebskasse.    
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