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KALAALLISUT EQIKKAANEQ (Grønlandsk resumé)  

AALLARNIUT. Ilisimatuutut allaatigisami ”Tunumi akiuussinnaassutsimut aqqutit – ilisimatusarnermut, 

najukkami sulianik ilisimasalinnut, aamma nunap inoqqaavisa meeraannut tusarnaarnerit, aamma 

siumut utimullu qiviarnerit”-mi allaaserisat misilittakkanik tunngaveqartut tallimat, kiisalu 

takininngorlugu allaaserisatut ilusilimmik eqikkaanertut ittutut nassuiaasiaq ipput. 

 

SIUNERTAQ. Suliniummut siunertaq tassaavoq Kalaallit Nunaanni meeqqat aamma inuusuttut, 

ingammillu Tunumiittut pillugit ilisimatusarnermik tunngaveqartutut ilisimasanik misissuinissaq, kiisalu 

Tasiilami meeqqanut tapersersuinerup pinngortinniarnissaa. Tamakku ilisimatusarnermi apeqqut manna 

aqqutigalugu anguniarneqarput: Tasiilami meeqqanut inuusuttunullu tapersersuinermik 

ilanngussaqarluni ilisimatusarneq qanoq ililluni ilisimasanik pinngortitaqarnermut atorneqarsinnaava? 

Suliniut ileqqorissaarnermik tunngaveqartutut isumaliutersuut aamma periusissatut toqqaaneq, 

aammalu Kalaallit Nunaanni ilisimatuututu qallunaatut ilisimatuunermi inissisimanermut tunngatillugu 

ileqqorissaarnermut tamanik aqqusaarisunik isumaliutit aqqutigalugit pilersinneqarpoq. 

Ilisimasaqarnermut anguniagarisaq tassaavoq Kalaallit Nunaanni meeqqanut aamma inuusuttunut 

tunngatillugu ilisimatusarnermi periusaasumik nassuiaanissaq, Tasiilami meeqqani inuusuttunilu 

taakkununngalu isumalluutinut tunngatillugu ilisimasanik pinngortitaqarnissaq, tamannalu ilutigalugu 

meeqqat isumalluutaannut tapersersuinissaq. 

 

ISUMALIUTERSUUT AAMMA MISILITTAKKANIK TUNNGAVEQARTUTUT SAMMISAQARNEQ. 

 Communitymik psykologii aamma akiuussinnaassutsimik ilisimatusarneq suliniummut isumaliutersuutini 

tunngavigisamik pilersitsipput. Communitymik psykologiimiipput tamanut tunngatitaqartumik inunnik 

isiginninneq, taakku avatangiisuinut immikkoortitassaanngitsumik attaveqartuullutik, atugaraalu 

ilisimatusarneq naleqassutsinik takussutissiisutut, najukkamik tunngaveqartutut, suleqatigiinnermillu 

tunngaveqartutut akulerunnertut iluserisatut ittoq. Akiuussinnaassuseq inuit inuuneranni periarfissanut 

akulerussuuttutut ingerlassanut savituunut inooqatigiinnermilu ilanngussuisutut nassuiarneqarpoq. 

Taamaalilluni siullertut pingaarnertullu akiuussinnaassuseq inooqatigiinnermi annertunerusutut 

ataatsimoorfimmi pitsaassusaalerpoq, tulliatullu inunni ataasiakkaani pitsaassusaalluni. Suliniummi 

misilittagaqarfik ilisimatusarnermi periutsit ilaatigut ilisimatusartup naleqartitaanik qanoq 
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takussutissiinerannik, ilaatigut ilisimatusarnerup inernerisaanik sunniuteqarneranik, ilaatigullu inuit 

ilisimatusarnermut tunngasuuffigisaasa ilisimatusarnermik tassannga qanoq pqaasinninnerannik 

sammisaqarpoq. 

 

PERIUSEQ. Suliniummi misilittagaqarfik nassuiaanermut tunngasumut aamma iliuuseqarnermut 

sammisaqartutut tunngasumut immikkoortinneqarpoq. Nassuiaanermut tunngasup imarai: Kalaallit 

Nunaanni oqaluttuarisaanermi innuttaasut allanngoriartornerinik takussutissiissut; piffissami 1976-2016-

imi Kalaallit Nunaanni tamarmi meeqqanut inuusuttunullu tunngatillugu ilisimatusarnermik 

nalunaarsuineq; piffissami tassami meeqqat inuusuttullu tunumiut inuunermi atugarisaat pillugit 

ilisimatusarnermik najukkamut sammisaqarnerusumik nalilersuineq; ukiumi 2012-imi (suliniutip 

aallartiffiani) Tasiilami innuttaasut katitigaanerannut pissutsinut tunngatillugu najukkami 

naatsorsueqqissaarinermut tunngatisumik ilisimatitsineq; aamma meeqqanut inuusuttunullu 

tunngatillugu illoqarfimmi immikkut suliaqartutut najugallit 17-it ajornartorsiutinik isumalluutinillu 

paasinninnerannik tamakkiisuunngitsumik ilusilersukkatut apeqqarissaaraluni misissuineq. 

Iliuuseqarnermut sammisaqartutut tunngasumiipput: Sioqqutsisumik aalajangigaanngitsutut 

suleqatigiinnermik tunngaveqartutut ilisimatusarnermi akulerunneq, najukkami suleqatigiinnermut 

qitiunermik pinngortitsisumik illoqarfimmi atuarfillu suleqatigiinnikkut sammivissinneqartoq. 

Taamaalilluni atuarfiup iliuuseqarfittut suliaqarfia, Illoqarfimmi Inooqatigiinnermi Ajornartorsiutit (Byens 

Sociale Problemer) suliniummik matuminnga ilanngussaqarpoq. Suliniummiipput meeqqat atuartut 

siunissamut takorluugaannik misissuineq, ilaalluni siunissamut taakku takorluugarisaat, misilittagaat 

pitsaasut, atuarfimmik paasinninnerat, misilittakkat artornartut, aamma inooqatigiinnermi 

tapersersuisutut attaveqarfiit. Atuarfimmi ilinniartitsisut peqatigalugit meeqqat siunissamut 

takorluugaat workshoppini atorneqarput, tassani sammineqarlutik meeqqanik allanngortitatut 

isiginnilluni meeqqat siunissamut takorluugaannik ilinniartitsisut qanoq ilillutik ilanngussuisinnaanerat, 

aammalu ilinniartitsisut sulinerannik ineriartortitsisinnaanerat, tamakkulu ilutigalugit atuarnerminni 

ulluinnarni akiuussinnaassusermik meeqqat sanarfinerinik tapersersuillutik. Suliniutip 

atorsinnaassusaanik malitsigisitatut misissuineq ilinniartitsisut peqatigalugit workshoppit taakku 

kingornatigut qaammatit arfineq-pingasut qaangiuttut pilersinneqarpoq. 

 

INERNILIUSSAT. Allaaserisat taakku tallimat eqikkaasutullu nassuiaasiaq imatut suliniummi 

misilittakkanik tunngaveqartutut inerniliussaanik takussutissiivoq: 

Allaaserisaq I: ”Forty years of Research concerning Children and Youth in Greenland: a Mapping 

Review”, Kalaallit Nunaanni meeqqanut inuusuttunullu tunngatillugu ukiuni kingullerni 40-ni 

ilisimatusarneq annertusisitatut periusissialittut tikitsinermik annertuumik 

takussutissartaqartoqarneranik takutitsivoq. Annertusisitatut ilisimatusarneq Kalaallit Nunaanni 
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nukittuumik peqqinnissamut ilisimatusarnermut tunngasutut ilisimatusaqatigiiffiup 

inernerisinnaavaa. Pitsaassusilittut iluseqarnerusunik misissuinerit, aammalu periutsinik 

suleqatigiinnermik tunngaveqartunik aamma iliuuserisanut sammisaqartunik atuisuusut suliniutinut 

immikkoortitaarnerusunut tunngasoorpasipput, assingusumik katersuisumik 

ilisimatusaqatigiiffimmik pisariaqartitsisinnaarpasillutik. Annertusisitatut peqqinnisamut 

ilisimatusarnermi misissuinerit annerpaartaasa nassatarisinnaavaat nappaateqarnermut 

peqqissutsimullu tunngatillugu pissutsit aalajangersimasut Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu 

pillugit ilisimatusarnermik tunngaveqartutut ilisimasani saqqummiunneqartarnerat, aammalu 

tamatuma qaqutiguunngitsukkut nassatarisinnaavaa tamatigoortitsisoqartoq, aammalu 

paasissutissat annikitsortalersukkat pingaarutillit annaaneqarlutik. Meeqqat inuusuttullu ulluinnarni 

inuunermik, takorluukkanik aamma inuunermi artornartorsiorfinnik ingerlatanillu 

artornartuunngitsunik oqaasertalersuineri, kiisalu Kalaallit Nunaanni sumiiffinni tamani najukkani 

avatangiisinik tamakkuninnga qanoq suliaqartarnerit annertusisitatut misissuinerni annertuuni 

qaqutiguinnaq erseqqissuliuutigalugit saqqummersinneqartarput. 

Allaaserisaq II: ”Hvordan bagsiden bliver fremlagt – systematisk review over de sidste 40 års forskning i 

Østgrønland” (”Mumingata qanoq saqqummersittarnera – Tunumi ukiuni kingullerni 40-ni 

ilisimatusarnermut periusiliarisatut nalilersuut”) Tunumi inooqatigiinnermi ajornartorsiutinik 

tunngaviusumik aamma tamanik attuisumik sammisaqarnermi inerniliissummik annertusisitatut 

periutsinik annertuumik atugaqarnerup qanoq tunniussisarneranik oqaluuserinnippoq. 

Ajornartorsiutinik taama sakkortutigisumik sammisaqarneq sumiiffimmi innuttaasunilu 

kinaasusiisumik sunniuteqartitsisinnaavoq. Tunumiut ”katsorsarneqartussatut” 

isigineqalersinnaapput, siunissami inooqatigiinnermi iliuuserisanik ilanngullugillu 

tunngaveqartinnissaannik attuumassuteqartutut namminneq isumalluuteqarlutillu 

ilisimasaqartuusutut isiginagit. 

Allaaserisaq III: ”Using Structured Drawings as a Method of Inquiry with Indigenous Schoolchildren”. 

Ilusilersukkatut titartakkat meeqqat siunissamut takorluugaannik misissuinermut atorneqartunut 

tunngatillugu periusissiamik saqqummiussivoq. Periutsip meeqqat titartakkat, allaaserisat 

oqalunnerlu aqqutigalugit, aammalu inooqatigiinni misissuisoqarfimmi akunnerminni 

suleqatigiinnikkut attaveqatigiinnissamut periarfissippai. Taamaalilluni misissuinermi namminneq 

peqataanerminnik meeqqat sapinngisamik anenrtunerpaamik nakkutilliisinnaanerat 

anguniarneqarpoq. 

Allaaserisaq IV: ”Students' dreams for the future and perspectives on resilience-building aspects of their 

lives: The view from East Greenland” atuarfiup meerartaanik misissuinermit tamarmit inerniliussat 

saqqummiussivoq. Meeqqat ilinniagaqarneq pillugu takorluugaannik maannakkullu atuarfimmi 

inuunerisaminni misilittagaasa akornanni nalequtinngitsoqarnera paasineqarpoq. Meeqqat 
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inuunermi attaveqarfitsialaat nuannaraat, ingammik ilaquttaminnik silamilu misigisartakkanik. 

Ilinniartitsisuminnut attaveqarnertik assut pingaartippaat, atuartullu angajulliit atuarfimmi sulianut 

malittarisassanullu tunngatillugu aalajangiisarnerni annertunerusumik ilanngunneqarnissartik 

kissaatigaat. 

Allaaserisaq V: ”Was It Useful? Multilayered Outcome of a Psychosocial Intervention with Teachers in 

East Greenland” workshoppeqartitsilluni akulerunnerup kingornatigut qaammatit arfineq-pingasut 

kingornatigut malitsigisitatut misissuinerup inernerisaanik saqqummiussivoq. Tassani atuarfimmi 

meeqqanit siunissamut takorluukkat saqqummiussat aallaavigalugit periutsinik 

allannguuteqarnernut ilinniartitsisut namminneq suleqatimillu isumaliutaannik isumassarsiaannillu 

atuisimanerat (qanorlu) misissugarineqarput. Workshoppimi suleqatigiinnermi pilersitatut 

ilisimasamik ilinniartitsisuni 36 %-it atuilluarsimasutut isumaqarput, 21 %-it tamatuminnga 

atugaqarsimanngillat, 43 %-illu sumiiffimmi qanoq atussaneranik puigugaqarfimminni qeqqaniipput, 

ilisimasamilli tassannga atugaqarsimanerminnik akerlileerusunnatik. 

 

INERNILIUSSAQ. Tasiilami meeqqat tusarneqarusupput. Naak avataaneersutut pisariunanilu 

imaaliallaannaq pinngikkaluartoq najukkami akuersaarneq aamma najukkani tunngavigisat atorlugit 

suleqatigiinnerit ikiorsiullugit periutsinik ineriartortitsisoqarsinnaavoq, tusarnaartoqarsinnaavoq, 

aammalu meeqqat attaveqartariaasiannut inissiisoqarsinnaavoq. Meeqqat inuusuttullu 

pikkoriffigisaannik, isumalluutaannik, aammalu inuunerminni iliuutsinut tunngatillugu 

oqaatigerusutaannik tusarnaarnikkut meeqqat inuusuttullu ilisimatusarnermi immikkut ittumik 

ilisimasanik tunniussaqarsinnaasutut peqataasutut akuerineqaannanngillat, aammattaarli 

piginnaasalittut inuiaqatigiinni peqataasuusutut akuerineqarput. Inuiaqatigiinni piginnaasalittut 

peqataasutut meeqqanik akuerinninneq akiussuinnaassutsimik isumalluutinillu sanarfiuarnissaannut 

periarfissiisinnaavoq. Naalli ilisimatusarneq akulerunnertut ilutsitut paasineqaraluartoq, aammalu 

najukkami periutsimik ilisimatusarnermi ingerlassap ilasi assiginngitsut sunniuteqarsinnaagaluartut 

ilisimatusarneq namminermini toqqaannartumik allanngortitsinermik pilersitsisuunngilaq. 

Ilisimatusarneq aqqutigalugu najukkami suleqatigiittoqarsinnaavoq, aammalu ilisimasanik 

allannguinernik isumalinnik aallartisaanermik ilanngussisumik sanarfisoqarsinnaavoq, taakkuli periutsini 

malitseqartitaajuanngippata suleqatigiinnermik tunngaveqartutut ilisimasaq pinngortitaq piaartumik 

annaaneqaqqissinnaavoq, ingammik inuiaqatigiinni savituumi, periarfissanik isumalluutinillu 

annertuumik taarseraaffiusulimmi. 
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ENGLISH SUMMARY  

INTRODUCTION & AIM. This dissertation includes a longer presentation text and five empirical articles. It 

presents an inquiry into how research on, and knowledge about, the life of Greenlandic children and 

youth can contribute to and support their resources and resilience. This was approached through the 

research question: How can research be used to generate knowledge and support for children and youth 

in Tasiilaq? Further, it was approached through ethically based choices of theory and methods, including 

ethical reflections on the research position as a Danish researcher in the former Danish colony. The 

ambition was to describe methods of research involving children and youth in Greenland, to generate 

qualitative knowledge about the resources of children and youth in Tasiilaq and at the same time to 

support their resources. 

 

THEORY. Community psychology and theories of social resilience constitute the theoretical foundation 

of the project. Community psychology includes a holistic view on individuals in an interdependent 

relationship with their surroundings. Research is used as value reflective, locally grounded, participatory 

based intervention. Resilience is defined in this project as dynamic, adaptive systems that are 

interconnected and changeable with regards to individuals’ life circumstances. Therefore, resilience is 

primarily a quality of the broader social ecology, and secondarily a quality of the individual.  

 

METHOD. The research of the project can be divided into a descriptive part and an action orientated 

part. The descriptive part contains a brief overview of the historical development of the citizens in 

Greenland; a mapping review of research concerning children and youth in Greenland in the period 

1976-2016; a locally focused, systematic review of research concerning children and youth in East 

Greenland in the same period of time; a focused orientation in statistical registers about the 

demographic development in Tasiilaq until 2012; and a qualitative study including semi-structured 

interviews with 17 professional citizens about resources and problems concerning children and youth in 

the town. 

The action orientated part contains: a participatory based intervention study that was not determined in 

advance. The action orientated research was given direction in collaboration with participants from the 

local school the action orientated research was directed. The research project was included in the school 
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program Social Problems in the Town. In here the project included a research of the children’s 

perspectives about the school, their dreams for the future, supportive social network and good and bad 

experiences in life. The children’s perspectives were used in a workshop with the teachers of the school 

with the purpose of reflection and planning how the “voices of the student” could help the teachers 

develop their work and support the children’s building of resilience. A follow-up study eight month after 

the workshops was examining the outcome of the intervention.  

 

RESULTS. The five articles present the theory, methods and results of the project in the following way: 

Article I: “Forty years of Research concerning Children and Youth in Greenland: a Mapping Review” 

shows how the last forty years of research predominantly has been conducted in quantitative 

methods approaches. The quantitative methods can be the result of a strong research unit of public 

health science in Greenland. More qualitative studies and studies using participatory, locally based 

approaches, seem more fragmented and could benefit from a similar kind of research community. 

The dominance of quantitative public health science in the research concerning children and youth 

in Greenland results in generalized knowledge related to sickness and health, in which details and 

qualitative information may be missed out. The children and youth’s own ways of formulating 

dreams, difficulties and accessible aspects of life, as well as how communities deal with these 

things, are seldom revealed in the quantitative public health surveys. 

Article II: “Hvordan bagsiden bliver fremlagt – systematisk review over de sidste 40 års forskning i 

Østgrønland” (“How the backside is presented – systematic review of the last 40 years of research 

concerning Children and Youth in East Greenland”) discusses how the dominant use of quantitative 

methods in research results in an overwhelmingly dominant focus on social problems in East 

Greenland. This focus may have a determining effect on the place and the people. The people of 

East Greenland might be perceived as a group that needs treatment rather than a group that 

contributes resources and capabilities in the form of relevant knowledge concerning future social 

interventions. 

Article III: “Using Structured Drawings as a Method of Inquiry with Indigenous Children” demonstrates a 

method using structured drawings in social research settings in order to explore the children’s 

points of view. The method provided the children with the possibility of communicating through 

drawings, written words or oral explanations. The social research setting provided a research 

environment where the children could talk and collaborate with each other during the process and 

furthermore choose their own level of participation and interaction with the grown-ups facilitating 

the research.   

Article IV: “Students’ dreams for the future and perspectives on resilience-building aspects of their lives: 

The view from East Greenland” exposes the results of the inquiry with the schoolchildren. The 
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schoolchildren’s hopes and dreams of future education and school success are in contrast to their 

description of their current situation in the school. The children appreciated trustworthy social 

relationships, especially with their family, outdoor activities, and attached great importance to the 

relations with their teachers. The oldest of the students wanted more influence in the school’s 

decisions about activities and rules.  

Article V: “Was It Useful? Multilayered Outcome of a Psychosocial Intervention including Teachers in 

East Greenland” expounds the outcome of the follow-up inquiry with the teachers eight month 

after the workshops. It examined if (and how) the teachers had used their own reflections and ideas 

for change that were expressed during the workshops. 36 % of the teachers felt they had made 

good use of the knowledge created in the workshop; 21 % of the teachers rejected the knowledge; 

and 43 % represented a position in between, in which they had forgotten how but would not refuse 

to use the knowledge. 

 

CONCLUSION. There is no doubt that listening to the voices of children in Tasiilaq would be beneficial in 

a resilience perspective, but they are seldom heard. It is not always easy and straightforward for an 

outsider; however, listening to the indigenous children can be done through local participation and 

flexible methods that enhance the opportunities for children’s ways of communicating. By listening to 

the resources and life ambitions of children and youth, they are acknowledged not only as participating 

individuals in the research producing a specific kind of knowledge, but also as participating individuals in 

the community. This provides an opportunity to support their resilience building processes. The project 

shows that through research and local participation, knowledge can be built to support change, and 

initiate locally meaningful actions of change. However, if the initiated actions of change are not 

monitored and continuously readjusted to the dynamics of life in a community, the knowledge 

generated through participation may be lost again – especially in a dynamic society with many changes 

in possibilities and resources.  
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DANSK RESUMÉ 

FORMÅL OG FOKUS. Afhandlingen består af en sammenfattende redegørelse og fem artikler. Den 

fremlægger en undersøgelse af, hvordan forskning og viden om grønlandske børns og unges liv kan 

bidrage til at styrke deres ressourcer og resiliens. Undersøgelsen belyser mere specifikt spørgsmålet: 

Hvordan kan forskning bruges til at generere viden om -og samtidig støtte, børn og unge i Tasiilaq? 

Undersøgelsen er teoretisk funderet i community psykologien og resiliensforskningen og den 

grundlæggende forståelse, at forskning er en form for intervention. Det undersøges, hvordan 

forskningsmetoderne dels afspejler forskernes værdier, dels påvirker resultatet af forskningen og dels 

har betydning for hvordan de mennesker, som forskningen handler om, opfatter denne forskning. 

Resiliens er defineret som dynamisk og socialt relateret psykisk styrke hos mennesker udsat for 

modgang i livet. Resiliens opfattes primært som en kvalitet i en større social helhed og sekundært en 

kvalitet hos den enkelte, da sociale forhold og dynamikker kan fremme eller vanskeliggøre 

resiliensmuligheder for hver enkelt person i en social sammenhæng 

 

EMPIRI. De empiriske delundersøgelser omfatter henholdsvis en beskrivende og en handlingsorienteret 

del. Den beskrivende del indeholder følgende niveauer: et kort historisk overblik over 

befolkningsudviklingen i Grønland; en kortlægning af forskningen omkring børn og unge i hele Grønland 

i perioden 1976-2016; et mere lokalfokuseret review af forskningen om østgrønlandske børns og unges 

levevilkår i samme periode; en lokal statistisk orientering om demografiske forhold i Tasiilaq anno 2012 

(hvor projektet begyndte); og en semistruktureret interviewundersøgelse med professionelle beboeres 

forståelse af problemer og ressourcer i byen omkring børn og unge.  

Den handlingsorienterede del omfatter en samarbejdsbaseret forskningsintervention, der ikke var 

bestemt på forhånd, men blev retningsbestemt i samarbejde med byens skole. Projektet blev inkluderet 

som en lille del af et skoleindsatsområde kaldet Byens Sociale Problemer. I projektet indgik en 

undersøgelse af børnenes drømme for fremtiden, deres gode erfaringer, opfattelse af skolen, svære 

oplevelser og støttende sociale netværk. Børnenes perspektiver blev præsenteret og drøftet i workshops 

med skolens lærere med fokus på, hvordan lærerne kunne inddrage børnenes perspektiver i udvikling af 

deres arbejde med henblik på at støtte børnenes opbygning af resiliens i skolehverdagen. En follow-up 
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undersøgelse, af hvordan dette havde været brugbart for lærerne, blev gennemført otte måneder efter 

disse workshops. 
 

RESULTATER. I de fem artikler præsenteres resultater af undersøgelsens forskellige dele: 

Artikel I: ”Forty years of Research concerning Children and Youth in Greenland: a Mapping Review” viser 

hvordan de sidste 40 års forskning omkring børn og unge i Grønland i høj grad har været præget af 

en kvantitativ metodisk tilgang. Den kvantitative forskning kan være et resultat af en stærk 

sundhedsvidenskabelig forskningsenhed i Grønland. Studier af mere kvalitativ karakter og dem som 

benytter samarbejdsbaserede og handlingsorienterede metoder, synes at tilhøre mere 

fragmenterede projekter, der kunne have brug for en lignende samlende forskningsenhed. 

Hovedvægten af kvantitative sundhedsvidenskabelige undersøgelser kan betyde, at det er bestemte 

forhold vedrørende sygdom og sundhed, der bliver fremhævet i den forskningsbaserede viden om 

børn og unge i Grønland og det betyder også ofte, at der generaliseres og væsentlige detaljerede 

informationer kan gå tabt. Børns og unges formuleringer af hverdagsliv, drømme og svære og lette 

ting i livet, samt hvordan man arbejder med disse ting i lokalmiljøerne rundt omkring i Grønland, 

kommer sjældent tydeligt frem i de store kvantitative undersøgelser. 

Artikel II: ”Hvordan bagsiden bliver fremlagt – systematisk review over de sidste 40 års forskning i 

Østgrønland” diskuterer hvordan den høje brug af kvantitative metoder også fører til 

grundlæggende og gennemgribende fokus på sociale problemer i Østgrønland. En så voldsom 

fokusering på problemerne, kan virke identitetsskabende på både området og befolkningen. 

Østgrønlænderne kan blive betragtet - og opfatte sig selv - som nogen ”der skal behandles”, og ikke 

som nogen, der også selv har ressourcer og viden, der er relevant at inddrage og basere fremtidige 

sociale indsatser på.   

Artikel III: ”Using Structured Drawings as a Method of Inquiry with Indigenous Children” udfolder 

metoden ’strukturerede tegninger’, der blev brugt til undersøgelsen af børnenes perspektiver. 

Metoden gav børnene mulighed for at kommunikere via tegninger, skrift og tale og ved at 

samarbejde med hinanden i en social undersøgelsessituation. Dette havde som formål, at børnene 

oplevede at have indflydelse på deres egen deltagelse i (og bidrag til) undersøgelsen. 

Artikel IV: ”Students' dreams for the future and perspectives on resilience-building aspects of their lives: 

The view from East Greenland” præsenterer resultaterne af hele undersøgelsen med skolens børn. 

Børnene var glade for gode sociale relationer især med deres familier og udendørs oplevelser. Men 

der blev fundet uoverensstemmelse mellem børnenes drømme om uddannelse og deres 

nuværende oplevelser af skolelivet. Børnene tillægger relationen til deres lærere stor betydning og 

særlig de ældste elever vil gerne medinddrages mere i skolebeslutninger om aktiviteter og regler.  
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Artikel V: ”Was It Useful? Multilayered Outcome of a Psychosocial Intervention with Teachers in East 

Greenland” udlægger resultatet af follow-up undersøgelsen otte måneder efter 

workshopinterventionen. Her blev det undersøgt om (og hvordan) lærerne havde brugt deres egne 

og kollegaers refleksioner og ideer til praksisændringer ud fra de fremlagte perspektiver fra skolens 

børn. 36 % af lærerne synes, de havde haft god brug af den viden, der blev skabt i samarbejdet på 

workshoppen, 21 % havde ikke brugt den og 43 % lå midt imellem på et sted, hvor de havde glemt 

hvordan, men ikke ville benægte at de havde brugt denne viden.  

 

KONKLUSION. Børnene i Tasiilaq har ressourcer, der er værd at lytte til i et resiliensperspektiv, men de 

bliver sjældent hørt. Selvom det ikke er let og ligetil som udefrakommende, kan man ved hjælp af lokal 

lydhørhed og samarbejde på de lokale præmisser udvikle metoder til at lytte og give plads til børnenes 

måder at kommunikere på.  Ved at lytte til det, børn og unge er gode til, deres ressourcer og det, de 

gerne vil fortælle om indsatser i deres liv, bliver børn og unge ikke alene anerkendt som 

forskningsdeltagere, der kan producere en særlig viden, men også som kompetente samfundsdeltagere, 

hvilket kan åbne mulighed for en fortsat opbygning af resiliens hos dem. Undersøgelsen viser også, at 

man via forskning kan samarbejde lokalt og opbygge en viden, der inkluderer igangsættelses af 

meningsgivende forandringer, men hvis disse ikke bliver fulgt op kontinuerligt i praksis kan den 

samarbejdsbaserede opbyggede viden hurtigt gå tabt igen - især i et dynamisk samfund, med meget 

omskiftning i muligheder og ressourcer. 
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og Uddannelse (DPU) under Aarhus Universitet i perioden august 2012 til marts. 2017. Forskning og 
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17 
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INDLEDNING 

Der sidder 8 elever fra forskellige klassetrin i alderen 9 til 15 år omkring bordet i det ellers 

efterladte klasselokale. Jeg har ikke fået en rigtig plads ved bordet, med sidder lidt ved kanten. 

De kigger alle ned i bordet og en gang imellem lidt op til hinanden og småfniser. De kigger ikke 

en eneste gang på mig. De hvisker lidt sammen på grønlandsk. Jeg kan hverken høre eller 

forstå, hvad de siger. Det er et år siden, jeg sidst har talt med nogle af dem via individuelle 

interview eller i en gruppe sammen. Dengang var det ganske anderledes. Vi har både grinet og 

snakket alvorligt og åbent sammen. Nu er det som om, de har glemt det. Eller som om de har 

brug for at fortælle mig nogle helt andre ting end sidst. Jeg siger noget: takker dem for, at jeg 

må være en lille smule med til deres møde og prøver at forklare, hvorfor jeg er kommet; for at 

lave opfølgning på en workshop, jeg lavede i sommers med skolens lærere og på den 

undersøgelse, jeg lavede i foråret med eleverne og mange af deres kammerater på skolen. 

Tolken oversætter. Der er tavshed. Eleverne fniser lidt. Jeg spørger ind til, om de har oplevet 

noget anderledes på skolen i dette skoleår. Tolken oversætter. Der er tavshed igen. Jeg sidder 

ved bordet med dem og er alligevel meget lidt med dem, tolken står lidt væk og den danske 

lærer, som har kontakt til gruppen, står lidt længere væk. Jeg venter lidt. Eleverne er tavse og 

småfniser. Jeg spørger ind til nogle konkrete ting, vi snakkede om sidste år. Tolken oversætter. 

Eleverne er stadig tavse. En siger noget og der er flere, der fniser. Jeg vender mig spørgende 

mod tolken. Hun er rød i hovedet. ”De er meget uartige” fortæller hun mig. Jeg vender mig 

mod eleverne igen. På den ene side frustreret og på den anden side imponeret. ”I behøver ikke 

tale med mig, hvis I ikke har lyst” siger jeg til dem. Der er igen lidt tavshed. Den modigste siger: 

”Vi har ikke lyst”. Jeg takker for deres tid og går med tolken. Lidt senere møder jeg den danske 

lærer på lærerværelset. ”Ja, jeg tænkte nok, de ville være sådan” siger han.  

Dette er et feltnotat fra et af mine ophold i Tasiilaq, den største by i Østgrønland. På den ene side 

beskriver det en forskningsmæssig dødvandssituation, når man, som jeg, gerne vil lave forskning, der er 

baseret på lokal deltagelse og inddragelse af børn og unges synspunkter; feltnotatet viser lokale 

børn/unge, der ikke vil tale med mig, en tolk, der bliver oprørt over børneres ”uartighed” og en lærer, 

der ikke forventer andet end modstand fra eleverne. På den anden side handler notatet om at lytte til 
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de unges ønsker, som medfører, at jeg ikke får mulighed for at lytte til deres fortællinger; en 

dobbelthed, der både rækker ind i det metodiske og ind i forskningsprojektets konkluderende 

implikationer. Som feltnotatet indikerer, fik jeg tidligere under projektet talt rigtigt godt med flere af 

disse elever. Så godt, at en af skolens lærere kommenterede det med: ”… det er overraskende, så meget 

eleverne har fortalt dig.” (Lærer A). Men det var, som illustreret i citatet, ikke ligetil. Flere dynamiske 

relationer er på spil i dette forskningsprojekt. Relationerne mellem børn og voksne, mellem lærer og 

elever, mellem forskere og praktikere og mellem danskere og grønlændere. Min forskning i Grønland 

har for mig involveret et møde med alle disse relationer, og jeg har fra starten skulle tage stilling til, 

hvilken slags forsker jeg ville være, og hvilken slags forskning jeg ville lave. Det var ikke let, for mit 

undersøgelsesområde var sårbare børn og unge i Tasiilaq. 

 

Der er stadig børn og unge i Grønland, som ikke får opfyldt deres helt grundlæggende 

menneskerettigheder (Peter Bjerregaard & Larsen, 2015; Dahl-Petersen, Larsen, Nielsen, Jørgensen, & 

Bjerregaard, 2016; A. E. Lynge, 2016; C. P. Pedersen & Bjerregaard, 2013; C. P. Pedersen, Mikkelsen, & 

Bjerregaard, 2013; Rønne, Niclasen, & Blaabjerg, 2012; UNICEF, 2016). Disse børn og unge er blandt 

andet massivt repræsenteret i Østgrønland (A. E. Lynge, 2016; C. P. Pedersen et al., 2013). Grønlands 

børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og børnekonsulent Ellen Bang Bourup besøgte i sommeren 2016 

Tasiilaq og den nærliggende bygd, Kuummiut, og konkluderede i en efterfølgende rapport: ”Desværre er 

der sket et normskred i en del af familierne i Tasiilaq og Kuummiut, som betyder, at vold, overgreb og 

omsorgssvigt er en del af børnenes virkelighed” (Ibid. s.4). Dette er et stort problem for børnene, de 

unge, deres forældre og hele det samfund, der omgiver dem. For slet ikke at tale om, at det også er et 

politisk problem for både Danmark og Grønland, der i henholdsvis 1991 og 1993 begge har skrevet 

under på, at de vil stræbe efter at indfri og opretholde børns rettigheder (Inuuneritta, 2007; 

Udenrigsministeriet, 1992). 

 

Men min ambition med denne ph.d. har ikke været at genfortælle den veldokumenterede mistrivsel hos 

sårbare eller udsatte børn og unge, ej heller at bevidne hvordan mistrivsel fører mere mistrivsel med sig 

eller at undersøge, hvordan svigt af børns basale rettigheder kan være til skade for hele samfundet. Min 

ambition har været at fokusere mere på problemernes modsætning. På det, som fungerer, og på det, 

som kan bruges til at søge muligheder for forandring. Et forskningsprojekt kan ses som en intervention 

(Nelson & Prilleltensky, 2010), og jeg ville gerne bruge dette forskningsprojekt til at skabe bedre 

muligheder for børn og unge i Tasiilaq, i den udstrækning forskningsprojektet ville kunne det. Men 

spørgsmålet var selvfølgelig, hvordan det ville kunne lade sig gøre. Projektets forskningsspørgsmål kom 

derfor til at lyde:  
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Forskningsspørgsmål:  
Hvordan kan forskning bruges til at generere viden om -og samtidig støtte, børn og unge i Tasiilaq? 

 

For at svare på dette spørgsmål har jeg undersøgt, hvordan andres forskning kan bruges, og hvordan jeg 

selv kan bruge forskningsprojektet på at generere støtte til børn og unge i Tasiilaq. Som ny (og dansk) 

forsker i Grønland har det først og fremmest været vigtigt at få funderet nogle etiske retningslinjer og 

strategier for, hvordan jeg kunne udføre et sådant forskningsprojekt.  

 

Etisk refleksivt grundlag  

Selve det at bedrive forskning om og med mennesker kan være en følsom affære. Derfor anbefaler 

europæiske Code of Conduct for Research Integrity (ESF & ALLEA, 2011) samt Statens 

Samfundsvidenskabelige Forskningsråds formelle retningslinjer for forskningsetik for 

samfundsvidenskaberne (SSF, 2016)1. Her beskrives, hvordan forskeren ud fra gældende videnskabelige 

standarter bør forholde sig etisk til de mennesker, der kommer til at deltage i eller blive påvirket af 

forskningen.  

Det påhviler samfundsforskeren at udføre sin forskning under hensyntagen såvel til de personer 

og befolkningsgrupper, som er genstand for forskning, som til andre grupper, der kan blive 

berørt af forskningsarbejdet og dets resultater. Forskeren må undgå at volde unødigt besvær 

og ulempe eller unødigt krænke andres privatliv (SSF, 2016, § 2) 

De etiske retningslinjer og Codes of Conduct er lavet for at beskytte dels den videnskabelige 

forskningspraksis, så man fortsat kan stole på forskningens resultater, og dels det, den eller de, der 

udsættes for en forskningsmæssig involvering. Denne opmærksomhed mod dem, der kan blive berørt af 

ens forskning, kommer i et særligt lys, når der er tale om forskning i tidligere koloniserede områder, og 

hvor forskeren til og med tilhører den nation, der stod for denne kolonisering. Som i dette tilfælde hvor 

forskeren, jeg, er dansk og forskningsområdet er Tasiilaq i Grønland, en tidligere dansk koloni. Selvom 

tidligere generationers historie ikke personligt kan være min skam eller skyld, så vil jeg alligevel skulle 

forholde mig til, at mit forskningsområde er præget af dette. 
                                                           
1 Disse retningslinjer er sidst opdateret januar 2016, men der man skal bemærke at disse retningslinjer er 
forældede og der henvises til internationale retningslinjer på området. De nyeste fundne etiske internationale 
etiske retningslinjer, er de europæiske fra 2011. Her blandet forskerens holdning til sit arbejde og til de berørte 
personer sammen, hvor de danske retningslinjer har et særligt punkt der vedrører forskningens berørte, som jeg 
citere  
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Min måde at bedrive forskning på er en del af min uddannelse, en del af min lærdom om, hvad det 

’at forske’ er for noget. Men selve det at forske er på grund af imperialismens historie blevet indlejret i 

koloniseringen af oprindelige folk, der mange steder i verden stadig opfatter forskning som 

koloniseringens værktøj til undertrykkelse. Selve ordet ’forskning’ er blevet beskrevet som uløseligt 

sammenhængende med europæiske imperialisme og kolonialisme (Denzin & Lincoln, 2011). ”Det 

implicerer den værste form for kolonialisme, hvori viden omkring oprindelige folk blev indsamlet, 

klassificeret og præsenteret tilbage til vesten. Orden kan bringe vrede, tavshed og mistillid frem og er 

blevet kaldt en del af kolonialismens mest smudsige/gemene arv”2 (Denzin & Lincoln, 2011). For at 

forskningen ikke skal tage form som endnu en krænkende handling, må man være opmærksom på at 

udøve sin forskning med respekt for dem, der bliver udsat for den.  

Det er grundlæggende for dette forskningsprojekt, at jeg forholder mig til, hvordan jeg rent praktisk 

kan relatere projektet til de etiske standarter og herunder formulere konkrete etiske fordringer og 

strategier (Kofoed & Kousholt, 2011). Derfor er etiske refleksioner et metametodisk gennemgående 

element gennem projektet, hvor jeg måtte indstille mig på at tackle de etiske dilemmaer situeret 

gennem forskningsprocessen. Det bliver præsenteret dels i indledninger og opsamlinger i afhandlingens 

kapitler, dels via en generel optagethed af forskningsmetoder, og dels via nogle særlige etiske 

refleksioner, som vil blive indsat som bokse undervejs i teksten, når der er etiske dilemmaer i spil. De 

etiske refleksioner handler om, hvordan jeg skal forholde mig som dansk forsker i Grønland, hvordan jeg 

kan anvende de valgte teoretisk determinerede værdier, hvordan man kan lave anonymisering i 

forskning til lokal anvendelse, hvordan man kan søge efter samarbejde i en fremmed praksis, hvordan 

min uddannelse som psykolog kan skabe forventninger til mit lokale samarbejde og undersøgelserne 

med børnene. Fælles for disse refleksioner er, at de etiske retningslinjer fortolkes ud fra en forståelse af 

forskning som intervenerende med praksis. Det tilstræbes kontinuerligt at lytte med ydmyghed og etisk 

omsorg til de lokale deltagere samt at vurdere en social ansvarlighed omkring, hvordan forskningen kan 

bruges til at støtte børn og unge i Tasiilaq. 

 

Kundskabsambition  

Min kundskabsambition er tosporet. Det ene spor er rettet mod noget beskrivende og det andet spor 

mod noget handlingsorienteret. I det beskrivende vil jeg undersøge og beskrive den viden, der findes om 

børn og unge i Tasiilaq. Tid, udvikling og historiske linjer er her interessante at inddrage. Min ambition er 

yderligere at finde ud af, hvordan den tilgængelige viden er skabt. Det er ud fra opfattelsen af, at 
                                                           
2 Synspunktet er oversat fra citat af Linda Tuhiwai Smith, der fremhæver den koloniseredes optik på videnskabelig 
forskning. Fundet på side 2 i The Sage Handbook of Qualitative Inquiry (Denzin & Lincoln, 2011). 
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måden, man undersøger på, afspejles i resultaterne af undersøgelsen. Hvis man lytter efter noget 

bestemt, vil man høre dette. Metoderne opfattes her som vores måder at lytte på. Der bliver for 

eksempel lyttet efter generelle tendenser og overordnede frekventelle korrelationer ved mange 

kvantitative studier (Karpatschof, 2015; Nauman, 2014), og ved kvalitative studier kan man for eksempel 

lytte til detaljerede processer (Brinkmann & Tanggaard 2015), og via observationer også lytte til 

tavsheder og anden adfærd (Davies, 2014). Det at lytte handler derfor ikke kun om det auditive, det 

indbefatter også det læste og det sete (Back, 2007), altså selve den måde, hvorpå man undersøger. 

I det handlingsorienterede spor er ambitionen at bruge forskningen til at opbygge forhold for børn 

og unge i Tasiilaq. Når forskningen på denne måde bruges intervenerende, kommer der igen fokus på 

det metodiske, for hvordan lytter man mest hensigtsmæssigt, når det at lytte betragtes som en handling 

i sig selv, og når det, man hører, skal bruges til videre handling? Yderligere kommer fokus på det 

værdiorienterede, for hvem bestemmer, hvad der er godt at forske i og lave intervention omkring i 

Tasiilaq? Mig som en totalt udefrakommende eller den lokale befolkning, der dagligt oplever hverdagen 

med dens problemer og glæder? Jeg tror, det er den lokale befolkning. Jeg har midlerne til at undersøge, 

men for at forskningsprojektet kan generere støtte og muligheder for børn og unge i Tasiilaq, kræver 

det, at de lokale børn og unge eller dem, der til daglig er sammen med børn og unge, medinddrages i en 

beslutning om, hvordan projektet skal være.   

Min kundskabsambition er via forskningsprojektet at beskrive det metodiske i forskningen 

omkring børn og unge i Grønland, at generere viden omkring ressourcer for og hos børn og 

unge i Tasiilaq og samtidig at være støttende for disse ressourcer.   

Men hvordan gør man det? Hvordan undersøger man noget lokalforankret, der kan støtte børn og unge, 

og genererer viden omkring forskningsmetoderne samtidig? For at svare på dette har jeg i arbejdet med 

undersøgelsen truffet en række teoretiske og empiriske valg baseret på de etiske retningslinjer, for at 

lave interventionel forskning. Valgene bliver præsenteret og begrundet i det følgende.  

 

Teoretiske valg 

Forskningsprojektets handlingsorienterede agenda, som skal være baseret på samarbejde med 

lokalsamfundets indsatser, lægger sig i forlængelse af en tendens indenfor Grønlandsforskningen, der 

blev udviklet i starten af det 21. århundrede, nemlig community psykologisk forskning eller community-

based participatory research (CBPR). Både community psykologi og CBPR benytter samarbejdsbaseret 

forskning til konkret lokal anvendelse, hvilket inkluderer community medlemmer i 

beslutningsprocesserne omkring de intervenerende forskningsprojekter og forudsætter viden og respekt 
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omkring de lokale normer, traditioner, værdier og historie (Caringi, Klika, Zimmerman, Trautman, & van 

den Pol, 2013). Community psykologien har mange grene, men en overordnet definition af, hvad den 

omhandler, er beskrevet af Bret Kloos mf:  

”Community psychology concerns the relationships of individuals with communities and 

societies. By integrating research with action, it seeks to understand and enhance quality of life 

for individuals, communities, and societies” (Kloos, Hill, Thomas, Wandersman, Elias, & Dalton, 

2012, p.12) 

Begrebet ressourcer ses ud fra denne teoretiske optik sammenhængende med en helhedsinkluderende 

definering. Der findes materielle ressourcer, naturressourcer, sociale ressourcer, menneskelige 

ressourcer, samfundsmæssige ressourcer og kulturelle ressourcer, men alle disse former for ressourcer 

kan hænge sammen. Community psykologerne undersøger især ressourcer ud fra en samfundsmæssig 

inkludering af menneskelige relationer i communities. I den grønlandske community psykologiske 

forskning er der tidligere blevet inddraget undersøgelser omkring resiliens (Berliner, 2011b, 2013; 

Berliner & Hagedorn, 2013; Wattar, Fanous, & Berliner, 2012), hvilket for mig også bliver et centralt 

fænomen, når jeg vil se på ressourcer i stedet for problematiske fremstillinger af børn og unges liv i 

Tasiilaq.  

Dette fokus på resiliens afføder nemlig spørgsmål som: Hvor går det godt? Hvorfor fungerer det 

godt for nogen? Hvilke indsatser i forhold til problemerne synes at fungere? Hvordan opbygges børn og 

unges ressourcer og styrke? Det er spørgsmål, der hænger sammen med den sociale og psykologiske 

resiliensforskning. Selvom resiliens også handler om mangler i livet, om udsathed overfor risikofaktorer, 

og hvordan dette kan medføre negativ adfærd (i form af misbrug, selvmord, vold, krænkelser eller 

omsorgsvigt), så interveneres der aldrig med fokus på mangler eller på hvordan dette kan medfører 

negativ adfærd. Resilienstilgangen til intervention retter i stedet fokus mod aktiver og ressourcer, da det 

er herfra, forandring til det bedre skal opbygges (Zolkoski & Bullock, 2012). Dette svarer til den 

overordnede ambition med dette projekt, og derfor har jeg valgt teorier funderet i community 

psykologien og resiliensforskningen. Begge gør jeg nærmere rede for i afhandlingens teori kapitel og 

metodologiske begrebsdefinering. 

Empiriske valg 

De to spor i kundskabsambitionen, der også viser sig i forskningsspørgsmålet, er grundlaget for det 

empiriske arbejde, der kan deles op i en beskrivende del og en handlingsorienteret del. I begge dele er 

der fokus på metoder. Hvordan bliver viden skabt omkring børn og unge i Tasiilaq, og hvordan kan man 

gennem forskning intervenere hensigtsmæssigt og yde støtte til børn og unge? Den beskrivende del blev 
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rettet mod erhvervelse af viden og indsigt omkring den tilgængelige forskning på området. Herunder 

viden om, hvordan lokale forhold hænger sammen med historisk og national udvikling, samt hvordan 

forholdene opleves lokalt. Den handlingsorienterede del blev retningsbestemt sammen med lokale 

samarbejdspartnere. Rent praktisk ville jeg udvikle den handlingsorienterede del af forskningsdesignet 

gennem et lokalt samarbejde med udgangspunkt i de sociale indsatser, der i forvejen var i gang i byen. 

Herved var mit håb at kunne koble min forskning til et lokalt projekt og derigennem støtte de lokale 

sociale indsatser for børn og unge i Tasiilaq. Her blev det byens skole, der dannede omdrejningspunkt 

for det lokale samarbejde. Den handlingsorienterede del fokuserede på, hvordan forskningsprojektet 

kunne give lærerne mulighed for at udvikle deres viden om eleverne, og hvordan lærerne kunne støtte 

eleverne. Nedenfor er opstillet en oversigtsmodel for forskningsprojektets samlede empiriske grundlag. 

 
 

 
Figur 1.1 Forskningsprojektets overordnede empirigrundlag 

 

De to dele er i modellen illustreret som overlappende felter med stiplede linjer for at gøre opmærksom 

på undersøgelsernes indbyrdes sammenhæng. Den beskrivende del indeholder: historisk briefing, hvor 

befolkningsudviklingen i Grønland, forholdet til udlandet, og de seneste års politiske fokus på børn og 

unge kort skitseres; en kortlægning af forskningen omkring børn og unge i hele Grønland i perioden 

1976-2016; et mere lokalfokuseret review af forskningens fokus, metoder og tematiseringer af 

østgrønlandske børns og unges levevilkår i samme periode; en lokal statistisk orientering omkring 
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demografiske forhold i Tasiilaq anno 2012; og en semistruktureret interviewundersøgelse af 

professionelle omkring børn og unge i Tasiilaqs forståelse af problemer og ressourcer i byen.  

Formålet med at inddrage undersøgelser af de historiske, nationale og lokale forskningsmæssige 

forhold var at forstå mere af den helhed, som menneskerne i Tasiilaq lever i. Ud fra en community 

psykologisk helhedsforståelse er samfundsmæssige, udviklingsmæssige og historiske linjer relevante for 

en begribelse af, hvordan mennesker lever og relaterer sig til hinanden i hverdagen (Berliner, 2016; 

Kloos et al., 2012; Levine & Perkins, 1997; Orford, 1999; Rappaport & Seidman, 1999). Viden om 

tidligere forskning og den statistiske orientering leverer selve grundforståelsen af forhold i Østgrønland. 

Formålet med den semistrukturerede interviewundersøgelse var dobbelt motiveret. For det første at 

blive klogere på den lokale forståelse af de ressourcer og problemstillinger, der gør sig særligt gældende 

for Tasiilaq. For det andet at komme i kontakt med folk, der ville være med til den handlingsorienterede 

del af forskningsprojektet. 

 

Den handlingsorienterede del af forskningen blev skabt i samarbejde med deltagere fra byens lokale 

skole. Samarbejdet involverede teamledelse, administrative medarbejdere, lærere og børn. Der var på 

skolen iværksat et indsatsområde kaldet Byens Sociale Problemer kort før min ankomst til byen. Den 

handlingsorienterede del af forskningsprojektet blev inkluderet som en lille del af denne indsats. Denne 

samarbejdsbaserede interventionsforskning havde metodisk mange fælles træk med et 

aktionsforskningsprojekt. I samarbejde med skolens teamledelse blev projektet rettet mod at undersøge 

skolens børns perspektiver på deres liv og drømme. I samarbejde med lærerne blev det på workshops 

diskuteret, hvordan børnenes perspektiver kunne bruges af lærerne til at støtte op omkring børnenes 

ressourcer og opbygning af resiliens3.  

Undersøgelsen med skolebørnene inkluderede interviews og udvikling af en metode med brug af 

strukturerede tegninger og procesobservationer. Midlertidige analyser af disse undersøgelser blev 

præsenteret for lærerne ved workshops, hvor der blev fokuseret på lærernes ideer til ændringer i deres 

praksis på baggrund af analyserne af børnenes perspektiver. Ved en follow-up undersøgelse otte 

måneder senere blev det undersøgt, hvordan lærerne havde brugt deres ideer fra disse workshops, og 

hvorvidt de havde oplevet en ændring i deres opfattelse af skolens elever. Endnu fire måneder senere 

blev analyserne fra elevundersøgelserne og deres sammenhæng med en resiliensdefinition fremlagt for 

samtlige lærere i distriktet. 

 

                                                           
3 Jeg vil i det metodologisk redegørende kapitel, beskrive hvordan jeg ser resiliens som noget, der kan bygges op.  
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Afhandlingen titel  
Afhandlingens titel Roads to resilience in East Greenland – Listening to research, local professionals and 

indigenous children. Looking forwards and backwards blev skabt for at afspejle afhandlingens empiriske 

retninger. Titlen er på engelsk, dels fordi fire af afhandlingens fem artikler er på engelsk, og dels fordi 

engelsk for både grønlændere og danskere kan repræsentere et andetsprog. Selvom jeg her i 

afhandlingens sammenfattende redegørelse og i én af artiklerne skriver på dansk, vil jeg med den 

engelske titel, på mit andet sprog, forsøge at indbyde til dialog i en international forskningsverden, hvor 

både grønlandsktalende og dansktalende bruger engelsk som et senere tillært sprog. Roads to resilience 

in East Greenland refererer til afhandlingens resilienstema, og jeg vil komme ind på, hvordan resiliens 

defineres som noget, der kan skabes, læres og opbygges via forskellige indgangsvinkler (veje). 

Forsidebilledet, der er hentet fra skolens hjemmeside, viser glade børn, der løber på en vej under et 

skoleorienteringsløb. Glæde og oplevelser med glæde har været et af de aspekter, jeg har fokuseret på, 

når jeg har operationaliseret protektive faktorer indenfor resiliensbegrebet. 

Undertitlens sætninger henviser til følgende: Listening to research, som er det, jeg gør via reviews 

og statistisk forskning under den beskrivende del af projektet, local professionals, som er det jeg gør i 

mine semistrukturerede interviews og mit samarbejde med skolens lærere og teamledelse and 

indigenous children, som er det, jeg gør i elevundersøgelsen. Looking forwards refererer til 

interventionsdelen af undersøgelsen og dermed det implicitte spørgsmål: hvordan kan noget gøres 

bedre i fremtiden, and backwards, som hentyder til undersøgelsens historiske situering. I afhandlingens 

undertitel bliver det at lytte det relevante. Måder at lytte på bliver i denne afhandling betragtet som 

måder at forske på. Det at lytte er i denne teoretiske kontekst dynamisk og opstår i forskning (Davies, 

2014), når man lytter i sine interviews. Men det opstår også, når man ”lytter til”  eller er opmærksom 

på, hvad det empiriske materiale kan fortælle, uanset om det består af tidligere forskningsresultater, 

statistiske registre, strukturerede tegninger, observation eller andre metoder, som jeg anvender i løbet 

af processen. Jeg lytter også til andres måder ”at lytte på” via reviews og lokale interviews og jeg 

udvikler nye måder at lytte på i form af de strukturerede tegninger med skolens elever. Men det bliver 

altid tilstræbt at lytte med ydmyghed og etisk omsorg (Back, 2007) for at forstå de kompleksiteter og 

muligheder, som undersøgelsesfeltet omkring børn og unge i Tasiilaq fordre.  

Afhandlingens disposition 

Afhandlingen er skrevet som en samling af fem forskningsartikler og en sammenfattende redegørelse. 

De fem artikler beskriver forskellige dele af det empiriske arbejde og de analyser, der hæfter sig herved. 

To af artiklerne er udledt af den beskrivende del af projektet og er udformet som reviews over 

grønlandsforskning omkring børn og unge i tidsperioden 1976-2016. Artikel I: ” Forty years of research 

concerning children and youth in Greenland: a mapping review” omhandler forskningen i hele Grønland, 
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og den anden, artikel II: ”Hvordan bagsiden bliver fremlagt – systematisk review over de sidste 40 års 

forskning i Østgrønland”, omhandler specifikt, hvordan forhold for børn og unge i Østgrønland bliver 

fremlagt i forskningen.  

De tre øvrige artikler er udledt af den handlingsorienterede del af projektet. Artikel III: ”Using 

Structured Drawings as a Method of Inquiry with Indigenous Children” omhandler den metode, jeg 

udviklede til undersøgelse af børnenes perspektiver. Artikel IV: ”Students' dreams for the future and 

perspectives on resilience-building aspects of their lives: The view from East Greenland” omhandler 

resultater og analyser af, hvad børnene fortalte og hvordan dette kan relateres til resiliens 

understøttende indsatser i skolen. Artikel V: ”Was It Useful? Multilayered Outcome of a Psychosocial 

Intervention with Teachers in East Greenland” repræsenterer den opfølgende undersøgelse omkring 

udfaldet af interventionen med skolens lærere otte måneder efter workshoppen. 

 

Den sammenfattende redegørelse har til hensigt at synliggøre sammenhængen i forskningsarbejdet. Ud 

over denne indledning og de etiske refleksioner indeholder den følgende kapitler: 

 

State of place and art, der skal situere projektet i en historisk kontekst og redegøre for tidligere 

community psykologisk forskning i Grønland. 

Teori: en community psykologisk fundering, der indeholder en nærmere redegørelse for community 

psykologiens diskussion af dens videnskabsteoretiske baggrund, dens begrænsninger og dens 

muligheder samt en redegørelse for, hvordan jeg bruger community psykologien som fundament i 

relation til det etiske udgangspunkt i forskningsprojektet. 

Anvendte metodologi og begreber, hvor der redegøres for de metodiske håndværk, jeg har benyttet 

undervejs, og deres relation til det videnskabsteoretiske fundament i community psykologien. 

Lokalforankring af empiri, hvor det fremlægges, dels hvordan de professionelle omkring børn og unge 

oplever byens problemer og ressourcer, dels hvordan samarbejdspartnere blev fundet i byen og 

dels det samarbejdsbaserede procesforløb med deltagerne på byens skole, der danner baggrund for 

artikel III, IV og V. Herunder rummer kapitlet nogle fundamentale empiriske analyser for det 

samlede empiriske arbejde, som ikke er skildret i afhandlingens artikler.  

Resuméer af de fem artikler, hvor empiriske resultater og artiklernes relation til de etiske overvejelser vil 

blive tydeliggjort.  

Diskussion og hovedresultater, der er funderet i empiriske opsamlinger og projektets kundskabsambition 

og forskningsspørgsmål omkring forskning som intervention. 
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STATE OF PLACE AND ART 

Dette state of art, som traditionelt indskrives i starten af videnskabelige dokumenter for at redegøre for 

den nyeste forskningsbaserede viden, der ligger til grund for den nuværende undersøgelse, har jeg 

udvidet til også at indeholde place for at fundere afhandlingen historisk. Grønlands historiske fortid som 

underlagt den danske kolonimagt har betydning for de relationer, der i dag kan være mellem danske 

forskere og den grønlandske lokale befolkning. Dermed får det også betydning for den forskning, der 

bliver produceret og den viden, der bliver formidlet. Derfor vil der i dette state of place and art dels 

været et historisk oprids, hvor jeg vil lægge særligt vægt på den Østgrønlandske historie og dels en 

beskrivelse af tidligere og igangværende samarbejdsbaserede og community psykologiske 

forskningsprojekter i Grønland. Sidst vil jeg kort skitsere, hvordan nærværende projekt adskiller sig fra 

anden community psykologisk forskning og lignende indsatser i Grønland. 

 

 

Etisk refleksion om at være dansk forsker i Grønland 

Grønland er for mig fascinerende på mange måder, og det har været en gave at få lov at forske deroppe, ikke 
mindst på grund af mødet med de mange fantastiske børn, unge og voksne. Men jeg ville i begyndelsen også gerne 
have lavet min forskning alle mulige andre steder i verden. Muligheden var i Grønland, og derfor blev jeg en af de 
mange danskere, der forhåbningsfuldt tager til det store ”mystiske” land og tror, at min viden kan bruges til noget 
fornuftigt der. Historien viser flere eksempler på velmenende danskeres fejltrin i Grønland, hvor der i bedste fald 
er blevet rystet på hovedet af os. I værste fald har den danske velmenende indgriben i Grønland medført sorg, tab 
og sociale problemer hos den lokale befolkning. Min største frygt var at skrive mig ind i denne historie. At være 
endnu en velmenende dansker, der fejlagtigt intervenerer ud fra sine egne forestillinger om, hvordan livet kan 
gøres bedre.  
Grønland og grønlændere er blevet repræsenteret af danskere i etnografiske fremstillinger, fiktion, videnskab, 
medier, litteratur og politik gennem tiden (Thisted, 2002b). Gennem mængden af repræsentationer er de blevet 
konstrueret som ”dem” i modsætning til ”os”, og de dominerende repræsentationer af ”den anden” bruges netop 
til at legitimere kontrollen over ”de koloniserede” (Thisted, 2002b). Dermed bliver forskning i oprindelige folk og 
imperialismen relaterede. Jeg vil som dansk forsker i Grønland være en del af dette imperialismebillede nærmest 
lige meget, hvad jeg foretager mig. En dansk forsker i Grønland er ”én der henter” viden og bruger den til at 
fremstille og repræsentere stedet og folket. En dansk forsker i Grønland, der til og med har tænkt sig at lave social 
intervention via sin forskning, vil (qua sin længere uddannelse end mange af de lokale) også være ”én der ved”. 
Imperialismehatten sidder på begge udgaver af den danske forsker i Grønland. Hvis jeg vil lytte til de lokale, bliver 
jeg ”en der henter”, og hvis jeg vil lave social intervention, bliver jeg ”én der ved”.  
Jeg kan ikke undgå at skrive mig ind i historien om endnu en dansk forsker i Grønland. Men jeg kan forholde mig til, 
hvilke slags dansk forsker i Grønland, jeg kan positionere. Jeg vil ikke falde i den såkaldte typiske ”os-dem fælde”, 
hvor man enten overdæmoniserer og derigennem gør komplekse sociale problemer til individafhængige og 
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racebestemte, eller overromantiserer og derigennem gøre fordums traditionelle habitus til svaret på alt (Smith, 
2007). Jeg laver ikke denne forskning for at krænke mine værters integritet, hverken grønlændernes, danskernes 
eller dem, som føler sig som både-og. Min umiddelbare holdning er, at alle mennesker gør det, der giver mest 
mening for dem. Men jeg håber også på, at jeg via min forskning kan supplere deres viden og støtte de lokale 
ressourcer.  

Historisk rids 

Grønlands første bosættere menes at være arktiskamerikanske fangere, der kom til Grønlands nordkyst 

omkring år 2500 f.K. (Kjær Sørensen, 2007) og de følgende århundreder kom flere til i forskellige større 

og mindre grupper. Grønlands relation til Europa blev etableret i 982, da nordboere kom fra Island og 

bosatte sig i landets sydlige del, der på det tidspunkt ikke var ”optaget” af andre (Kjær Sørensen, 2007). 

Selvom Island kilometermæssigt ligger tættest på Grønlands østkyst var det syd og vestkysten, der var 

mest tilgængelig for nordboerne, på grund af storisen, der pressede sig ned langs østkysten (Hendriksen, 

2013; Thisted, 2002).  

 

Koloniseringens begyndelse 

Nordboernes samfund var frie og uafhængige indtil 1261, hvor de accepterede en status underlagt den 

Norske Krone (Kjær Sørensen, 2007). I 1380 blev Norge og Danmark et samlet monarki som snart fik 

Danmark i den ledende rolle, og Grønland blev derved en del af det Danske Kongerige. Selv efter en 

periode på over 100 år uden kontakt til nordboerne på Grønland opfattede den danske konge stadig 

Grønland som en del af sit rige (Kjær Sørensen, 2007).  

I 1721 drog præsten Hans Egede af sted mod Grønland for at bringe den tids populære ’sande 

lutherske tro’ til nordboere, som man stadig troede levede i ’katolicismens mørke’ i Grønland. Han fandt 

ingen nordboere men et ’vildt folk’, som han i stedet begyndte at missionere for (Kjær Sørensen, 2007). 

Det faktum, at nordboerne ikke længere var til stede i Grønland, gjorde heller ingen forskel for den 

danske konges opfattelse af ejerskab over landet ligesom tilfælde var med Island og Færøerne (Kjær 

Sørensen, 2007). Louis Bobé (1867-1951), grønlandsekspert og historiker, indleder sin bog ”Tamalât: 

Landet bag Hav” (Bobé, 1918) med en beskrivende anekdote for tidens danske diskurs om Danmark som 

kolonimagt (Thisted, 2011):  
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I 1700- og 1800-tallet førte koloniadministrationen en såkaldt beskyttelsespolitik, som fremførte 

hvordan grønlænderne ville lide materielt og åndeligt under den modernisering, som en frihandel ville 

medføre. Denne politik var til stor fordel for Den Kongelige Grønlandske Handels (KGH) økonomiske 

interesser og ønske om at bevare handelsmonopolet i Grønland (Thomsen, 1998).  
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Østgrønland 

Efter nogle forsøg på at finde de sagnomspundne nordboere, de lidt frygtede østgrønlændere og for at 

sikre Grønlands østkyst under dansk suverænitet (frem for norsk), kom den danske søofficer og 

polarforsker Gustav Holm via Konebådsekspeditionen 1883-85 til Ammassalikområdet (Hendriksen, 

2013; Thisted, 2002), der i dag huser byen Tasiilaq og de fem omkringliggende bygder Isortoq, Kulusuk, 

Kuummiut, Sermiligaaq og Tiniteqilaaq. I 1884 overvintrede ekspeditionsfolkene på bopladsen i Tasiilaq, 

Ammassalik  

Kort fra: http://www.greenland-travel.dk/inspiration/geografi/groenlandskort/ 
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der på den tid havde 413 beboere. Befolkningen havde problemer med at skaffe mad nok, fordi 

sælfangst, fiskeri og især hvalfangsten var gået voldsomt tilbage, som følge af den intensive europæiske 

hvaljagt. Uden grønlandshvalen manglede befolkningen dels en uvurderlig kødressource, dels de 

hvalbarder der var nødvendige for at lave langliner til fiskeri (Thisted, 2002). De følgende år skete en 

stor afmatning af befolkningstallet, da mange døde eller rejste sydpå. I 1892 var der kun 293 beboere 

tilbage i området. For at undgå et yderligere befolkningsfald og samtidig imødekomme 

forsyningsbehovet blev en handels- og missionsstation oprettet midt i distriktet i 1894 (Inge Lynge, 

2001) og dermed var kolonien i øst anlagt og befolkningstallet voksede igen. I 1925 var indbyggertallet 

oppe på 744 (Hendriksen, 2013). 

 

I forhold til resten af Grønland blev Østgrønland således relativt sent opdaget og koloniseret (Inge 

Lynge, 2001). Ittoqqortoormiit, der i dag huser ca. 381 indbyggere (GS, 2016), blev først grundlagt i 

1925, da 82 mennesker fra Tasiilaq under dansk lov blev bosat i området for at forhindre norsk 

ejerskabsindtagelse (Hendriksen, 2013). Først i 1933 blev det ved den internationale domstol i Haag 

afgjort, at Nordøstgrønlands statslige tilhørsforhold var dansk (Thisted, 2002). Under anden verdenskrig 

var Danmark og Grønland afskåret fra hinanden, og amerikanere oprettede flere lufthavnsbaser rundt 

omkring blandt andet i Ammassalik distriktet, der med et slag fordoblede indbyggertallet og fik stor 

betydning for lokalbefolkningen (Hendriksen, 2013). 

 

Grønland – et amt i Danmark 

I 1953 fik Danmark en ny grundlov, som følge af et FN-krav om afkolonisering af de vestlige landes 

kolonier (DIIS, 2007), hvori Grønlands status ændredes fra at være koloni til at være et amt ligestillet 

med andre amter i Danmark (Thomsen, 1998). Men udviklingen i Østgrønland blev ikke vurderet til at 

have nået samme ’højde’ som i Vestgrønland, så østgrønlænderne skulle fortsat under den nye lov, have 

en politisk status og indflydelse, der var ringere end resten af kongeriget (Hendriksen, 2013). Kolonien i 

Tasiilaq var indtil 1963 styret direkte fra København, herefter blev den underlagt de administrative og 

politiske organer på Vestkysten (Sermersooq, 2012). På trods af forventninger om lighed oplevede den 

samlede grønlandske befolkning i 1950’erne og ’60’erne en kolonipolitik i forklædning (Dahl, 1986) og 

etnisk diskrimination (Kleivan, 1969). I 1960’erne og ’70’erne udviklede unge grønlandere en bevidsthed, 

der førte til en politisk mobilisering omkring en radikal modstand mod den danske grønlandspolitik 

(Dahl, 1986). 

 

Hjemmestyre 

Hjemmestyret blev etableret i 1979 som en konsekvens af 1970-ernes debatter og oprør mod den 

danske dominans og herunder et stigende krav om Grønlands uafhængighed. Især det grønlandske 
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uddannelsessystem, der var domineret af det danske sprog, samt distribueringen af mineralressourcer 

dominerede debatten (Dybbroe & Møller, 1981). I 1973 udgav ungdomsbandet Sume den første 

grønlandssprogede rockplade, som satte stærke ord på tingenes tilstand (Høegh, 2014). Det tvungne og 

uønskede medlemskab af EF i 1973, der for Grønlænderne betød tab af endnu mere kontrol af fiskeri og 

kvotering, synes dog at være tungen på vægtskålen for ønsket om at blive anerkendt med en højere 

grad af autonomi (Dybbroe & Møller, 1981), og i 1985 blev Grønland, som det første område meldt ud af 

EF igen, og overgik til en status som overseas country or territory (Gad, 2012). Grønlands internationale 

forhold med andre end Danmark har været voksende fra før hjemmestyrets etablering. Grønland deltog 

i ICC, en inter-polar sammenslutning mellem inuitter med tætte forbindelser til Nunavut i Canada. I 2006 

blev Grønland engageret i et tættere samarbejde med EU, der indbefattede aftaler omkring fiskeri og 

fremtidig samarbejde omkring bæredygtig udvikling i Grønland især omkring mineraler, transport og 

klima (Universitet, 2016). 

 

Selvstyre 

Som en konsekvens af et stadigt stigende behov for mere uafhængighed af Danmark blev der i 2004 

nedsat en delt Dansk-Grønlandsk kommission med det formål at udforme grundlaget til et selvstyre. 

Kommissionens forslag blev accepteret i november 2008 med 76 % af stemmerne, og den 21. juli 2009 

(nu også Grønlands nationaldag) trådte Grønlands Selvstyre i kraft (Lovtidende, 2009; Naalakkersuisut, 

2016; Universitet, 2016). Grønlænderne blev i ”Lov om Grønlands Selvstyre” (Lovtidende, 2009) endelig 

anerkendt som en nation med mulighed for total suverænitet, når de selv ønskede dette. Den danske 

stat skulle bevilge et årligt bloktilskud på 3.439,6 millioner kroner for stadig at kontrollere dele af 

landets internationale politik, dets forsvar og politi (Lovtidende, 2009; Naalakkersuisut, 2016; 

Universitet, 2016). Det står klart, at der stadig bor mange danskere i Grønland og at dette og historien 

selvfølgelig betyder mange sammenflettede relationelle forhold mellem de to landes befolkninger. 

 

Børn og unges rettigheder og vilkår  

I 2012 fik Grønland sin første Børnetalsmand, en Børnerettighedsinstitution og et Børneråd som 

erstatning for Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik (MIPI), som betyder ”videnscenter for børn 

og unge”, som havde eksisteret siden 2003, blandt andet som et dokumentationscenter, der indsamlede 

og systematiserede viden om børn og unges vilkår i Grønland (MIPI, 2011a). 

Børnerettighedsinstitutionen går under navnet Meeqqat inuusuttullu Oqaloqatiginnittarfiat (MIO), som 

betyder ”stedet hvor børn og unge kan tale med én”, og har nu flere funktioner end at indsamle viden: 

Børnerådet består af i alt 7 medlemmer, hvoraf Børnetalsmanden fungerer som formand. 

Børnetalsmanden har til opgave at sikre og fremme børn og unges interesser i samfundet med 

udgangspunkt i FN’s Børnekonvention. Børn og unge kan henvende sig til MIO og søge råd og vejledning, 
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ligesom institutionen også skal vejlede og svare på henvendelser fra borgere, fagfolk og politikere (GS, 

2016). MIO baserer i vid udstrækning deres arbejde på forskning inden for folkesundhedsvidenskaben. 

 

Community forskning i Grønland 

Der er to betegnelser for den community baserede forskning, som op gennem ’00-erne er blevet mere 

og mere udviklet og udbredt i Grønland. Den ene er community-based participatory research (CBPR), og 

den anden er community psykologi. Disse to er betegnelser dækker over så mange af de samme 

forskningstilgange, at projekter indenfor begge betegnelser er inddraget i dette afsnit. Basis 

principperne for CBPR er, at forskningen skal promovere praktiske resultater, der er lokalt relevante, 

den skal involvere community medlemmer i beslutninger om og implementeringen af projekterne, og 

den skal anerkende og respektere de lokale skikke, traditioner, værdier og historie (Caringi et al., 2013). 

Deltagere i et CBPR team har alle lige rettigheder og magt over forskningsprocesserne (Ibid.). Den 

community psykologiske forskning i Grønland stræber ligeledes efter deltagerinddragelse og 

lokalforankrede projekter, som på den måde bliver udviklet i Grønland med udgangspunkt i de lokale 

ressourcer.  

Begge betegnelser indeholder derfor både en lokalforankret medbestemmelse over 

forskningsprojekternes forskellige dele og et lokalt handlings- og anvendelsesorienteret perspektiv. Men 

community psykologien er en mere psykologisk terapeutisk baseret tilgang til den forskningsorienterede 

intervention. Community psykologisk intervention forsøger ofte at gøre allerede eksisterende ressourcer 

i fællesskabet tilgængelige for fælles engagement om forandring ved at opfatte en del af forskningen 

som en konsulterende terapeutisk proces, der overskrider individniveauet med begrebet om person-in-

context (Berliner, 2004). Dette munder oftest ud i en interventionsform, som primært fokuserer på 

gruppeindsatser og ofte gruppeindsatser, der virker optimerende på samfundet. Dette kan for eksempel 

resultere i at en minoritetsgruppe kan opfattes af det øvrige samfund mere som en del af samfundet 

end som en minoritet.  

 

I det følgende vil jeg præsentere de projekter i Grønland, under betegnelsen CBPR og community 

psykologi, som jeg fandt under mine review. Men der vil også blive præsenteret andre projekter, der 

synes inspireret heraf, da de inddrager et lokalforankret grundlag for forandring, udvikling af indsatser 

eller mobilisering af ressourcer. Ud fra den større systematiske reviewundersøgelse (artikel I) har jeg 

fundet 30 studier, der knytter sig til 13 deltagerbaserede projekter omkring familier, børn og/eller unge i 

Grønland. Derudover er der via en særlig fokuseret søgning på indsatser for børn og unge via 

internethjemmesiderne: www.ubu.gl (Udsatte børn & unge – socialpædagogiske arbejde i Grønland) og 

http://www.ubu.gl/


36 

 

http://siunissaq.gl fundet yderligere 3 projekter, samt supplerende litteratur om de øvrige projekter. Til 

nogle af projekterne knytter der sig flere forskellige aktiviteter og indsatser, og i andre projekter er der i 

højere grad tale om enkelstående indsatser af lokalforankret karakter. Niveauet af den lokale 

inddragelse og deltagelse er beskrevet som særligt efterstræbt i projekterne, men der er stor variation 

af graden af denne. De seks mest deltagerbaserede projekter vil herunder blive præsenteret i den 

rækkefølge, som projekterne er startet op. Herefter vil der være et afsnit, der kortere præsentere de 

øvrige deltagerbaserede projekter. 

 

Den tidligste community psykologiske indsats i Grønland, jeg har fundet, er MATU-projektet (Hakesberg, 

Høffding Refby, & Berliner, 2001). MATU betyder ”dør”, og projektet blev etableret 1995 som et 

socialpsykiatrisk behandlingssted i Nuuk til unge mænd med ekstrem voldsom og aggressiv adfærd.  De 

unge mænd bliver trænet til elitesportsudøvere med deltagelse i prestigefyldte internationale 

konkurrencer (Berliner, 2001). Dette projekt er beskrevet som repræsenterende en klassisk community 

psykologisk indsats (Berliner, Hakesberg, & Høffding Refby, 2005). Ikke som en anvendelse af en på 

forhånd udviklet community psykologisk metode, men fordi det er udviklet ud fra en lokaleforankret 

social forandringsproces. I stedet for at opfatte de unge mænd som psykopater eller adfærdsforstyrrede 

("Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorder" i diagnosesystemet DSM-V4, (APA, 2013)) blev de af 

MATU personalet5 opfattet som unge mennesker i færd med at udvikle deres identitet og personlighed 

(Berliner, 2001). Relationen mellem dem og det omgivne samfund blev via projektet transformeret til, at 

de unge mænd kom til at høste annerkendelse for deres styrke, og de blev en central del af deres 

respektive lokale communities som bidragere i stedet for ødelæggere. Behandlingstilbuddet MATU blev 

evalueret i 2001 (Berliner, 2001), vandt i 2003 Dansk Psykolog-Nyts pris for Nordens Bedste Projekt for 

udsatte unge (Orry, 2007) og har kørt i Nuuk indtil 2014.  

 

I 2003 blev projektet ”Illoqarfik Piqqissoq – et projekt om livskvalitet og sundhed i Qasigiannguit” –  

gennemført (Nørby & Curtis, 2005). Projektets formål var at støtte lokalbefolkningen i at planlægge og 

gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter. Det skulle ske ved via arbejdsgrupper, der skulle 

planlægge og gennemføre aktiviteter indenfor forskellige emner. Der blev afholdt workshops, 

borgermøder og en sundhedsfestival. Projektet bliver sammenlignet med to andre sundhedsfremmende 

                                                           
4 Diagnosen indebærer problemer med emotioner adfærd og selvkontrol i en sådan grad, at de krænker andres 
rettigheder og bringer sig selv i signifikante konflikter med samfund og autoriteter. Diagnosen er desuden tæt 
forbundet med diagnosen anti-social personlighedsforstyrrelse "Antisocial Personality Disorder", der før i tiden 
blev betegnet psykopati. 

5 Her i blandt psykolog og daglig leder Steven Hakesberg 

http://siunissaq.gl/
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projekter i samme år i henholdsvis Ittoqqortoormiit og Upernavik, der også benytter lokal inddragelse, 

dog på et langt mindre deltagerbaseret niveau (Curtis, Olsen, Kjeldsen, & Bjerregaard, 2005). Dette 

sammenlignende studie konkluderer, at projekterne i Ittoqqortoormiit og Upernavik muligvis havde den 

største direkte indflydelse på lokalsamfundene, men at det deltagerorienterede projekt i Qasigiannguit 

på en anden måde kunne styrke communitiets kapacitetsopbygning. Det konkluderes endvidere, at man 

savner mere viden omkring community forskning for blandt andet at sikre deltagelse på flere niveauer af 

interventionsprocesserne (Curtis et al., 2005). 

 

I 2008-2012 blev det 4 år lange community projekt Paamiut Asasara (Paamiut, jeg elsker dig) 

gennemført i Paamiut. Projektets overordnede motiv var at mobilisere og styrke community ressourcer 

og promovere trivsel og livskvalitet for alle borgere i Paamiut (Berliner, 2011b). Projektet var forankret i 

de lokale ressourcer via borgermøder og en lokal styregruppe, der fastsatte projektets målsætninger, 

værdier og aktiviteter, deriblandt oprettelse af et familie- og rådgivningscenter, selvhjælpsgrupper, 

sommerhøjskoler og kulturelle arrangementer. Indtil 2016 er der i alt udgivet 13 studier omkring 

forskellige aspekter ved dette projekt, lige fra generelle projektrapporter (Berliner, 2011b; Berliner et 

al., 2009), studier med forskelligt fokus på de unges liv, muligheder og deltagelse i byen (Berliner, 2012a; 

Wattar et al., 2012; Wattar, Fanous, & Berliner, 2010), et studie om social læringsteori i forbindelse med 

etablering af mødregrupper for unge mødre (Berliner, Larsen, & Soberón, 2011), tre studier om 

communityresiliens baseret på lokale værdier (Berliner, 2013; Berliner & Hagedorn, 2013; Berliner, 

Larsen, & Soberón, 2012), et studie om inddragelse af naturoplevelser til psykologisk bedring (Berliner, 

2011a), et studie om at bruge teater at udtrykke sig til communitiet (Berliner, 2012b), et studie om 

samhørighed mellem de grønlandske familier (L. N. Larsen, 2016), samt et studie om hvordan strukturel 

samfundsorienteret vold fører til direkte episodisk vold i lokalsamfundet (Glendøs & Berliner, 2010). 

 

I 2009-2013 blev projektet Inuulluataarneq (at have et godt liv/having a good life) gennemført 

fortrinsvist i Nuuk. Det omhandler overførbare seksuelle sygdomme og indeholder en metodisk 

undersøgelse af, hvordan community-based participatory research (CBPR) kan etablere sig i Grønland 

(Rink, Gesink Law, Montgomery-Andersen, Mulvad, & Koch, 2009). Studier i forbindelse med dette 

projekt omhandler dels metodiske overvejelser omkring deltagerbaseret forskning i Grønland (Gesink, 

Rink, Montgomery-Andersen, Mulvad, & Koch, 2010; Rink et al., 2009) og dels et fokus på, hvordan 

programmer i Grønland omkring seksuel adfærd og overførebare sygdomme først og fremmest ville 

have godt af at blive udført via en styrkebaseret (i modsætning til en problemorienteret) tilgang (Rink et 

al., 2012). Dette projekt promoverer en pro-social indgangsvinkel, der understreger opbygning af “self-

esteem, self-confidence, and self-worthiness” (Ibid. s.206) Senere opfølgninger anbefaler, at forskere 

uddannes i kulturel kommunikation, tidskoncepter, dialekter, direkte og indirekte 
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kommunikationspartnere, beslutningsprocesforløb samt perception omkring privatsfære og fortrolighed 

(Rink, Montgomery-Andersen, Koch, Mulvad, & Gesink, 2013). 

 

Som en videreudvikling af læringen fra Inuulluataarneq-projektet iværksættes i 2013-2017 i Kullorsuaq6 

et projekt kaldet: Dynamics of Population in Greenland (DPG). Jeg har indtil videre ikke fundet meget 

litteratur om dette projekt, da det stadig er under udvikling. (Dele af)7 dette projekt bliver også kaldt 

Reproductive Choice og er involveret i et internationalt tværfagligt forsknings samarbejde. Projektet 

inkluderer også respondenter fra Ilulissat, Nuuk og Upernavik, så som lokalråd, nøgleinformanter og 

fokusgrupper via multiple komponenter af mixed-methods. Herunder søger man blandt andet, hvordan 

mennesker etablerer og udvikler viden, opfattelser og beslutninger vedrørende graviditet og 

svangerskabsforebyggelse (QIAJUK, 2017; Rink & Tróndheim, 2014).  

 

I 2015 blev projektet Siunissaq uagut pigaarput (Fremtiden tilhører os), der omhandler unge i Nanortalik 

og Tasiilaq, startet (Berliner, Enghoff, & Molbech, 2016). Projektet har til hensigt at styrke børn og unge i 

at udfolde deres rettigheder i Grønland, give dem livsmod og skabe bedre trivsel for familierne. 

Forskningsprojektets metoder sigter mod at udvikle en generel teori om, hvorledes social resiliens, 

forstået som tillid, fællesskab og handlekraft, opbygges i mindre samfund i Grønland (ibid.). Derfor vil 

forskningen i videst muligt omfang blive gjort konkret, ligeværdig, relationel, funderet i sted og tid og 

rettet mod at skabe øget trivsel blandt dem, der indgår i forskningen. Forskningen er gennemgående 

deltagerbaseret og involverer lokale unge og voksne som forskningsassistenter i forbindelse med 

forskningens udførelse, udvikling, indsamling af data, fortolkninger og præsentationer heraf. Projektet 

evalueres årligt, og forskningsresultaterne udgør en del af evalueringen. Evalueringen udføres som en 

gensidig læringsproces, hvor de lokale børn og unge også involveres i at reflektere over hvad, der 

virkede, og med hvilken effekt det havde for byen/målgruppen (ibid.).  

 

Nedenfor har jeg samlet de omtalte forskningsrelaterede projekter i en model, der har til hensigt at 

illustrere projekternes tidsforløb, formål, overordnede aktiviteter, graden af lokal deltagelse og antallet 

af studier og publikationer, der er tilknyttet hvert projekt. 

 

 

 
                                                           
6 Kullorsuaq er en bygd i Vestgrønland beliggende ca. 300 km nord for Upernavik i Qaasuitsup Kommune. Bygden 
blev grundlagt i 1928 og har ca. 450 indbyggere. 

7 Det vides ikke med sikkerhed, om det er dele af projektet eller hele projektet. 
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Community orienterede projekter i Grønland indtil 2016 
Årstal 
og 
varigh
ed 

Navn på 
projekt og 
sted 

Formål Metode og 
aktiviteter 

Grad af lokal 
deltagelse 

Publikationer og studier  

1995-
2014 
19 år 

MATU-
projektet. 

 
Nuuk  

Positiv 
samfundsinkludering 
af unge mænd med 
ekstrem aggressiv 
adfærd 

Uddannelse i 
elitesport og 
deltagelse i 
internationale 
stævner 

Projektet er iværksat 
og udviklet af 
professionelle 
borgere. 

(Berliner, 2001; Berliner et 
al., 2005; Hakesberg et al., 
2001; Kentorp & Sobol, 
2005; Orry, 2007) 

2003 
1 år 

”Illoqarfik 
Piqqissoq”  
 
Qasigianng
uit 

Støtte 
lokalbefolkningen til 
selv at planlægge og 
gennemfører 
sundhedsfremmende 
aktiviteter, der kunne 
fremme borgernes 
sundhed og 
livskvalitet 

Community 
kapacitetsopbygni
ng via 
lokalforankrede 
workshops, 
borgermøder og 
en 
sundhedsfestival 

Nedsættelse af lokale 
arbejdsgrupper, der 
skulle planlægge og 
gennemfører 
aktiviteter indenfor 
forskellige emner 

(Curtis et al., 2005; Nørby 
& Curtis, 2005) 

2008-
2012  
5 år 

”Paamiut 
Asasara” 

 
Paamiut  
 

Mobilisere og styrke 
community 
ressourcer og 
promovere trivsel og 
livskvalitet for alle 
borgere i Paamiut 

Borgermøder, 
familiecenter, 
sommerlejr, 
ungeinddragelse, 
teater, 
selvhjælpsgruppe
r 

Den lokale deltagelse 
var styrende dels for 
definering af lokale 
værdier, planlægning 
af aktivister, styrring 
af projektet og 
medanalyse 

(Berliner, 2011a, 2011b, 
2012a, 2012b, 2013; 
Berliner & Hagedorn, 
2013; Berliner et al., 2009; 
Berliner et al., 2011, 2012; 
Glendøs & Berliner, 2010; 
L. N. Larsen, 2016; Wattar 
et al., 2012; Wattar et al., 
2010) 

2009-
2013  
3 år 

Inuulluataa
rneq 

 
Nuuk mf. 

Udvikle, 
implementere, 
evaluere og formidle 
forebyggelse af 
seksuelt overførte 
infektioner 

Målgruppen er 15 
til 19-årige unge 
samt deres 
forældre 

Udført som et 
tværfagligt, 
internationalt 
samarbejdsprojekt, 
er opbygget som 
CBPR 

(Gesink et al., 2010; Rink 
et al., 2009; Rink et al., 
2013; Rink et al., 2012) 

2013-
2017 
 
3-4 år  

Dynamics 
of 
Population 
in 
Greenland  
Kullorsuaq 
/Reproduct
ive Choice 
Ilulissat, 
Nuuk & 
Upernavik 

Undersøger den 
grønlandske 
opfattelse, viden og 
erfaring omkring 
graviditet og 
svangerskabsforebyg
gelse 

Undersøger de 
individuelle 
holdninger samt 
de sociale, 
kulturelle og 
miljømæssige 
forhold som 
udøver den 
største 
indflydelse på 
familieforøgelse 

Et internationalt 
tværfagligt forsknings 
samarbejde og 
projekt med 
deltagelse fra 
samfundet (CBPR) 

(QIAJUK, 2017; Rink & 
Tróndheim, 2014) 

2015-
2018 

 

3 år 

Siunissaq 
uagut 
pigaarput 

 
Tasiilaq & 
Nanortalik 

Styrker børn og unge 
i at udfolde deres 
rettigheder i 
Grønland, giver dem 
livsmod og skaber 
bedre trivsel for 

Udvikle en 
generel teori om, 
hvorledes tillid, 
fællesskab og 
handlekraft, 
opbygges i 

Lokale 
forskningsassistenter 
involveres i 
udførelse, indsamling 
af data, 
fortolkninger, 

(Berliner et al., 2016) 
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familien mindre samfund i 
Grønland 

præsentationer og 
evaluering 

Figur 2.1: Tabel over community orienterede projekter i Grønland fra 1995-2016 

Andre lignende projekter 

Udover de community baserede projekter er der lavet andre studier, der ikke decideret udråber sig til at 

være community-baserede, men hvor lokal deltagelse alligevel er en stor del af det metodiske apparat. 

Herunder kan nævnes: Qangattarsa/"Så vender vi Kajakken", der involverer 17 bygdeskoleledere, som i 

2004-2005 indgik i et socialt udviklingsprojekt rettet mod at højne kvaliteten på landets bygdeskoler via 

en lokalforankret styregruppe, der mødtes på fem seminarer i Upernavik (Inerisaavik, 2005); et studie 

omhandlende mineraludvindingsindustrien, der involverer lokale studerende og stakeholders input i 

forhold til forskellige rammer og senarier for muligheder i Grønlands mineralindustrielle fremtid 

(Hansen & Larsen, 2014; Skjervedal & Hansen, 2016); og et evalueringsstudie af projektet Sexlnuk, om 

peer-to-peer-undervisning med fokus på seksuel sundhed. Her var evalueringen baseret på fokusgruppe 

interview og kvalitativ feedback (Homøe, Skaarup Knudsen, Nielsen, & Grynnerup, 2015). 

 

”Godt Børneliv i Tasiilaq-distriktet” er et projekt, der er finansieret af departementet for Sociale 

Anliggender og gennemført af Kommuneqarfik Sermersooq i slutningen af 2010. Projektet bestod 

overordnet af tre komponenter. 1) Kursusvirksomhed, der skulle opkvalificere arbejdet med børn og 

unge, der er udsat for svigt og overgreb 2) en vidensindsamling og kortlægning af unges muligheder og 

vilkår i byen (Lind, 2011; Olsen & Lind, 2011a) og 3) en opstilling af anbefalinger til en fortsat udvikling af 

indsatsen og igangsætte nye initiativer, der kan implementere disse anbefalinger (Olsen & Lind, 2011a). 

Ideen er blandt andet, at børn og unge med sociale problemer ikke kan hjælpes af de sociale 

myndigheder alene, de har også brug for hjælp og støtte fra de andre voksne, som de er i kontakt med i 

hverdagen (Lind, 2011; Olsen & Lind, 2011a).  

 

Et andet projekt kaldet Robusthedsprojektet startede som et forsøgsprojekt i en række skoler i 

Kommuneqarfik Sermersooq i 2014. Det er sket i et samarbejde mellem Departementet for Sundhed, 

kommunen og Institut for Læring under Grønlands Universitet samt Århus Universitet. Projektet er en 

del af et lignende projekt i Danmark, der igen er en del af et større forskningsprojekt omkring børns 

mentale sundhed. Forskningsprojektet arbejder bl.a. med at understøtte børns og unges mentale 

sundhed gennem en række projekter, hvoraf robusthedsprojektet er et af dem. Robusthedsprojektet er 

et fleksibelt internetbaseret interventionsprogram, der introduceres til målgruppen i korte sessioner og 

kurser. Programmet indeholder sundhedsvidenskabelig udviklet praktisk viden om robusthed og viden 

om tanker, følelser og hjernens funktion, viden omkring mobning samt gode historier, små spil og 
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inspiration til problemløsning som tilvejebringes via en hjemmeside. At kunne skrue ned for hjernens 

’alarmcentral’ bliver understreget som betydningsfuldt for at kunne lære nyt og at undgå sociale 

konflikter (Niclasen, 2015), hvilket bliver sidestillet med robusthed. 

 

Hvordan dette forskningsprojekts adskiller sig fra de tidligere 

De community orienterede projekter relaterer sig alle i forhold til, hvilke værdier deres forskning skal 

bære præg af. Værdiitalesættelsen bliver derfor central i flere af projekterne, som den også er det i 

dette projekt. Men dette projekt bruger etiske (og værdibaserede) retningslinjer som et gennemgående 

refleksivt tema i forhold til de konkrete valg, der bliver truffet undervejs i projektet, hvilket ikke på 

samme måde er tydeligt i de andre projekter. Derudover har dette projekt en beskrivende del, der ikke 

ligner de andre community psykologiske projekters. Projektets beskrivende del er grundet i en 

community psykologisk teori om helhedsorientering (Berliner, 2016; Kloos et al., 2012) omkring livet for 

børn og unge i Tasiilaq. Herunder inddrager projektet historiske rids, systematiske review af 

forskningsmæssig viden og vidensproduktion, statistiske demografiske forhold, samt lokale vurderinger. 

Inddragelsen af de lokale opfattelser går igen i de andre community projekter, ligesom inddragelsen af 

statistisk data også er brugt under Paamiut Asasara projektet, hvor de statistiske optællinger af 

voldsanmeldelser faldt drastisk under community projektet (Berliner, 2011b). Men ingen af de fundne 

community projekter indeholder en systematisk gennemgang af tidligere forskning omkring børn og 

unge i Grønland eller en metodisk undersøgelse heraf.  

Dette projekts handlingsorienterede del er funderet i et samarbejde med deltagere fra byens lokale 

skole, Tasiilami Alivarpi. Skolen i Tasiilaq er en af Grønland største skoler, med et elevantal på 450 og 

lærerstab på 57 ved undersøgelsens start. I en by som Tasiilaq med 2.018 beboere (GS, 2016) bliver en 

skole af denne størrelse en af byens største organisationer. Hvis man regner forældre til skolens elever 

med er skolen en del af dagligdagen for over halvdelen af byens befolkning. Skolens bestyrelse og 

teamledelse igangsatte i august 2012 indsatsområdet Byens Sociale Problemer. Med dette fokus 

overskrides skolens normale domæne, da løsninger på de udfordringer, skolens ledelse og lærere 

oplever, sættes i sammenhæng med de sociale udfordringer, der opleves lokalt i byen. Skolen bliver 

derfor ikke opfattet som et lukket community, men sammenhængende med det omkringliggende 

samfund. Flere af skolens lærere er også frivillige igangsættere og deltagere i byens fritidsliv og i 

arrangementer for byen borgere. Særligt for dette projekt er dets fokus på børnenes stemmer i skolen, 

der ses i sammenhæng med opbygning af resiliens.  

På grund af projektets inddragelse af resiliensbegrebet kan det måske forveksles med 

Robusthedsprojektet, da begreberne resiliens og robusthed oftest bruges overlappende, og da begge 

projekter involverer skoler i Kommuneqarfik Sermersooq. Men projekterne adskiller sig på tre 
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fundamentale områder: det lokale, det teoretiske og det metodiske. Lokalt er dette projekt udelukkende 

fokuseret på samarbejde med deltagere fra skoler på østkystens Ammassalik distrikt og altså ikke de 

andre af Kommuneqarfik Sermersooqs skoler. Teoretisk ligger dette projekt indenfor en community 

psykologisk fundering omkring relationer mellem individer, communities og samfund, hvorfor viden 

opfattes som noget, der konstrueres i relationelle sammenhænge mellem mennesker, hvorimod 

Robusthedsprojektet kommer fra en forskning, der traditionelt opfatter viden som opdagelser af 

sandheder, der findes i verden. Her tænkes robusthed som noget, der kan trænes via forskellige 

kognitive funktioner, hvor resiliensbegrebet i mit projekt bliver beskrevet som mere dynamisk og 

sammenhængende med relationelle forhold. Metodisk er Robusthedsprojektet baseret på en på 

forhånd udviklet viden, der skal implementeres for børn og unge i Grønland via internetprogrammet. 

Den handlingsorienterede del af dette forskningsprojekt er derimod metodisk grundet i deltagerbaseret 

samarbejde.   

På grund af dette projekts fokus på børn indskriver det sig også som en community psykologisk 

medspiller i en børneforksningspraksis, der deles af pædagogik, læringsteori, sociologi, 

sundhedsvidenskab og antropologi, samt forskellige grene af det psykologiske genstandsfelt. Derfor 

bidrager dette projekt til Grønlands communityforskning dels gennem inddragelse af en systematisk 

gennemgang af tidlige forskning omkring børn og unge i Grønland samt dels at inddrage 

børneforskningens primære fokus på børns perspektiver i en community psykologisk samarbejdsbaseret 

interventionsforskning. 
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TEORI: EN COMMUNITY PSYKOLOGISK FUNDERING 

Jeg har valgt community psykologien som projektets teoretiske fundament, fordi den repræsenterer en 

gren af socialpsykologien, der indeholder en ideologi om forskning som brugbar for at skabe positiv 

lokalforankret forandring. Men for at community psykologien kan fungere som forskningsprojektets 

teoretiske fundament og hermed hjælpe med at formulere arbejdsspørgsmål undervejs og med at lytte 

ud fra nogle bevidste intentioner i forhold til min forskerposition, var det nødvendigt at undersøge 

community psykologien nærmere. Jeg måtte finde ud af, hvordan mine etiske fordringer og strategier 

kunne varetages i denne teori, og hvordan teorien kunne guide forskningsprojektet. Jeg vil i dette kapitel 

derfor sammenfatte det grundlæggende teoretiske udgangspunkt, som jeg finder særligt for community 

psykologien, dens videnskabsteoretiske begrænsninger og muligheder, og klargøre, hvordan jeg kan 

bruge netop denne retning af psykologien i forskningsprojektet.  

For at begribe community psykologien vil jeg undersøge dens historiske udvikling. Jeg vil først 

redegøre for, hvorfra i det psykologiske felt community psykologien opstår, definere det engelske ord 

community og de videnskabsteoretiske modsætninger, community psykologien kan indeholde. Siden, vil 

jeg beskrive dens rummelighed af de videnskabsteoretiske modsætninger, dels ud fra en tolkning af den 

økologiske psykologi, der også danner baggrund for community psykologiens subjekt forståelse, dels ud 

fra community psykologiens ideologiske og værdibaserede sigte. Jeg vil undervejs i kapitlet samle op og 

diskutere, hvordan community psykologien kan støtte forskningsprojektets grundidé om at forske og 

handle i overensstemmelse med en social ansvarlighed, hvor man fokuserer på, støtter og forankrer 

forandringsinterventioner i de lokale ressourcer. 

Det historiske grundlag for community psykologien 

Community psykologien startede som en mental health bevægelse inspireret af the Civil Rights 

Movement i 1950-erne og 60-erne (Kloos et al., 2012; Levine & Perkins, 1997; Prilleltensky, 2012). 

Ideologien fra en tid, hvor der både i græsrodsregi og på højere politisk plan mange steder i verden 

begyndte at være fokus på solidaritet og social retfærdighed, skaber grundlaget for community 

psykologien. Opgør med samfundsmæssige sociale problemer som fattigdom, kriminalitet, 

arbejdsløshed, ringe og ulige uddannelses- og velfærdsmuligheder blev fokus for spørgsmål, 



44 

 

undersøgelser og social intervention ud fra et stærkt ønske om at gøre det bedre i forhold til de sociale 

og strukturelle problemer (Prilleltensky, 2012). Mennesker skulle udvikle sig til at tænke ud over 

individuel egoisme og holde op med at træde på de svageste for selv at komme frem. Vi burde som 

mennesker kunne blive bedre end det. Derfor skulle det psykologiske fokus heller ikke længere 

koncentrere sig om individet, men om individet i fællesskabet. Selve ordet community skulle dække de 

fællesskaber, som menneskelige relationer kunne undersøges i. 

Definition af Community 
Community psykologi går sjældent under sin direkte danske oversættelse: samfundspsykologi, da det 

danske ord ”samfund” ikke helt lever op til den engelske betydning af ordet community. Et community 

er bredere defineret, da individer lever i mange sociale sammenhænge, der former communities på 

multiple niveauer: netværk af venner eller familier, arbejdspladser, skoler, organisationsmedlemskaber, 

religiøse eller spirituelle sammenslutninger, nabofællesskaber og større lokale, samfundsmæssige eller 

kulturelle fællesskaber (Kagan, Burton, Duckett, Lawthom, & Siddiquee, 2011).  

En del en socialpsykologisk udvikling 
Community psykologi er en gren af socialpsykologien, der dækker et grænseområde mellem psykologi 

og sociologi, hvor fokus er på samspil og relationer (Kuschel & Jørgensen, 2016). Socialpsykologien 

indeholder forskellige retninger, hvor nogle er mere individorienterede og nogle er mere 

socialorienterede, og community psykologien hører til bland de sidstnævnte. Men det var uklart i 

starten, hvad community psykologisk arbejdet egentlig kunne omfatte, og hvad dets metoder bestod af. 

Man kunne i princippet retfærdiggøre så mange forskellige aktiviteter indenfor ”community mental 

health” at dette koncept nærmest mistede sin betydning (Levine & Perkins, 1997). Det førte til en 

videnskabelig soul-searching indenfor feltet (ibid.). Derfor blev der ved en konference i 1965 (Kloos et 

al., 2012) skabt en overordnet opdeling af på den ene side rehabiliterende og genoprettende indsatser, 

defineret som community mental health, og på den anden side mere præventive indsatser, defineret 

som community psykologi (Levine & Perkins, 1997). I dag bliver der dog stadig byttet rundt og 

overlappet mellem de to, hvilket kan gøre det community psykologiske felt lidt svært at gebærde sig i. 

 

Community psykologien har i dag mange forskellige former, der udspringer af nogle grundlæggende 

intentioner. Men grundlaget for community psykologien handler om at bryde med den konventionelle 

positivistske videnskabstradition og indeholder et ønske om at skabe og forstå viden som økologisk 

orienteret (altså en dynamisk gensidigt etablerende helhedsorientering) og derved skabe en videnskab 

med en åben tilgang til både mennesker, communities og forskning.  
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De tre modstridenden paradigmer  

Intentionen om at bryde med den konventionelle positivistiske videnskabstradition blev delt af flere 

videnskabelige retninger, og tre modstridende videnskabsteoretiske paradigmer fra samme 

brydningstid, det post-positivistiske, det konstruktivistiske og det kritiske, præger stadig forskellige grene 

af community psykologien. Grunden til at nogle af disse paradigmer ikke er blevet ”renset ud” bunder i 

den økologiske orientering mod dynamiske og gensidigt etablerende helheder, hvor man ud fra det 

værdiorienterede og ideologiske udgangspunkt ønsker at inkludere alle. De tre paradigmer vil herunder 

blive præsenteret kort i tre mindre afsnit. Herefter vil jeg beskrive, hvordan jeg forholder mig til deres 

modsatrettede fordringer og til community psykologiens inddragelse af alle tre.  

Det post-positivistiske paradigme 
Psykologien har lånt det post-positivistiske paradigme fra naturvidenskaben og adopteret det som en 

videnskabelig vejledende indgang til psykologiske undersøgelser. Ontologisk beskrevet er post-

positivismen en mere moderne form af positivismen, der tror på en udenforstående realitet, drevet af 

universelle love, som kan blive kendt (beskrevet, forklaret, forudsagt og kontrolleret). Målet for den 

positivistiske videnskab er at finde disse universelle love, der korresponderer til ”den sande 

realitetsnatur”. Post-positivismen siger til forskel fra positivismen at den eksisterende virkelighed aldrig 

fuldt ud kan forstås (Guba, 1990). Virkeligheden kan opdeles i komponenter, hvor kausale mekanismer 

formodentligt kan forstås. Herunder erkendes tillige, at forskeren aldrig kan være fuldt ud objektiv og 

neutral, men der fokuseres på at reducere ”forsker-bias” (Kloos et al., 2012). Alt i alt har det post-

positivistiske paradigme lagt grunden for community psykologiens behov for empirisk at bevise dens 

synspunkter og forskningsfelter. 

Men mange community psykologer har også rejst en del kritik af de post-positivistiske tilgange til 

den socialpsykologiske forskning (Nelson & Prilleltensky, 2010). Det første problem er, at man ofte vil 

miste vigtige dimensioner, der ligger i mikro-, meso -og makrokonteksterne8, hvis man reducerer et 

fænomen til et udvalg af bestemte præ-determinerede variabler. I en vis udstrækning prøver post-

positivismen at bevare en mere kontekstafhængig analyse, men den større makro kontekst er ofte 

ignoreret i post-positivismen. Et andet problem er eksklusionen af mening og formål som undersøgelses 

fokus. Dette kan i yderste instans reducere mennesker til materielle objekter uden den menneskelige 

mening og intentionelle sammenhæng med livserfaringerne. Et tredje problem er bestræbelsen på 

forskerneutralitet, der kan underkende væsentlige værdiaspekter og det interaktive forhold mellem 

                                                           
8 Denne niveauopdeling relaterer sig til Brenfenbrenners (1979) model over miljøpåvirkninger fra den økologiske 
psykologi, som community psykologien er meget influeret af. Den økologiske psykologi vil blive uddybet efter 
fremlæggelsen af de tre paradigmer. 
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forskeren og målet. Community psykologer slår fast, at det ikke er muligt at separere en forsker fra det, 

han/hun undersøger (Nelson & Prilleltensky, 2010). ”Som enhver anden aktivitet foregår videnskab i en 

social, historisk og politisk kontekst, der er medskaber til, hvad der bedømmes som værd at forske i, 

investere i og publicere omkring.” (ibid. p.243, min oversættelse).  

Det konstruktivistiske paradigme 
Ontologien forklares indenfor det konstruktivistiske paradigme som multiple realiteter, der konstrueres 

af forskningens aktører. Der er ingen universelle love, og virkeligheden ses som relativ til konstruktionen 

(Guba, 1990). Viden ses her som noget, der bliver skabt i et samarbejde mellem forsker og deltagere 

(Kloos et al., 2012). Målet for forskningen er at forstå og tolke de multible realiteter og deres aktører 

(Nelson & Prilleltensky 2005 p.245). Siden virkeligheden er relativ og multiplet konstrueret, er 

forskerens og forskningsdeltageres værdier en del af disse konstruktioner. Forskningen er derfor altid 

værdibestemt.  

Kritik af det konstruktivistiske paradigme er baseret på betoningen af det relative. Hvis alt er 

relativt, vil bestemmelser og stuktur oftest afgøres af den, der er bedst til at argumentere for sin sag. En 

anden udfordring er blevet fremsagt af realister, der argumenterer for, at det meningsløse i at afvise 

virkelighedens materielle natur. Der er en verden derude. Man kan ikke benægte den menneskelige 

krop, døden eller at jorden er rund. Konstruktivismen er også blevet kritiseret for, at være overdrevent 

deskriptiv i stedet for forklarende og for faren ved, at forskeren har for meget kontrol over tolkningen af 

det empiriske materiale (Nelson & Prilleltensky 2005 p.245). Derudover skaber forklaringerne af 

konstruktivismebegreber (Guba, 1990; Kloos et al., 2012; Nelson & Prilleltensky, 2010) forvirring for en 

psykologisk forsker som mig, da det ikke relaterer sig til en kognitiv udviklingspsykologis 

socialekonstruktivisme (Piaget, 1964), men i den community psykologiske kontekst mere til en 

socialkonstruktionistisk verdensopfattelse (K. J. Gergen, 2000; M. M. Gergen & Gergen, 2002). 

Det kritiske paradigme 
Fra community psykologiens relation til the civil rights movement og ved at fokusere på social 

retfærdighed og indførelse af menneskerettighedsperspektivet lægger man sig op ad en kritisk teoretisk 

tilgang (Nelson & Prilleltensky, 2010). Denne tilgang er blandt andet kendt for sit ambition om, at 

forskning kan føre til frigørelse og social retfærdighed for undertrykte grupper og udbedre ulige 

relationelle magtforhold (Smith, 2007). Det kritiske paradigme skal ikke forveksles med kritisk psykologi, 

selvom der er visse sammenhænge. Ontologien indenfor det kritiske paradigme peger på en 

udenforstående virkelighed, der er udviklet gennem historie, og er konstrueret af sociale og 

institutionelle strukturer. Epistemologisk ses forskerens arbejde i solidaritet med de undertrykte 

grupper, og forskeren stræber efter at forstærke deres stemmer gennem en proces af dialog og 
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bevidsthedsudvidelse. Ideologisk kan man sige, at siden der er en ekstern virkelighed, der er skabt af 

konkurrerende værdier, så er forskeren moralsk forpligtet til at bruge de værdier, som han/hun deler 

med den undertrykte gruppe, til at guide forskningen mod en målsætning om social forandring. 

Forskerne må derfor også være bevidste om deres sociale position og værdier.  

Kritikken af det kritiske paradigme hænger sammen med, at ansvaret for, hvem der skal bestemme, 

hvad der er socialt retfærdigt og for hvem, ikke altid er ligetil (Nelson & Prilleltensky, 2010; Prilleltensky, 

2012). Derudover bliver det kritiske paradigme kritiseret for ikke at betone de relative konstruktioner 

nok, men stadig tro på en virkelighed, der kan måles og vejes uden, at den, der vejer, bliver italesat som 

selv konstruerende af den fremførte viden (Guba, 1990). 

At arbejde med paradigmernes modsatrettede fordringer 
Med så forskellige grundparadigmer er community psykologien udfordret videnskabsteoretisk, hvilket er 

dens største begrænsning. Det udfordrer vores måde at opfatte verdenen på, hver gang vi skifter fra et 

paradigme til et andet, da hvert af de tre paradigmer bygger på divergerende ontologier og værdier. 

Community psykologien kan synes at ville det hele, gribe for bredt og bliver dermed, ofte med rette, 

kritiseret for at være for teoretisk ustabil på grund af manglende konsensus. De tre paradigmer er ikke 

samlende for community psykologien, der ligesom paradigmerne sidenhen har udviklet sig. I dag er 

nogle af grundbogsforfatterne farvet af deres paradigmepræferencer, oftest indenfor den 

konstruerende (Kloos et al., 2012) eller den kritiske opfattelse (Kagan et al., 2011; Nelson & Prilleltensky, 

2010). Men community psykologer argumenteres for, at et forskningsprojekt godt kan inddrage 

elementer fra mere end et af disse paradigmer (Kloos et al., 2012). En stor del af community psykologisk 

forskning benytter post-positivistiske indgangsvinkler i forbindelse med målinger og eksperimenter 

tilpasset et givent community. De konstruktivistiske indgangsvinkler benyttes så til at analysere 

relationer mellem community medlemmerne (og mellem medlemmer og community). Det kritiske 

paradigme bruges, fordi det henkalder opmærksomhed på integration af forskning og handling og 

vigtigheden af sociale stukturer og herunder ses samfundsstrukturer som influerende på community 

medlemmernes kontrol over egen indsats (Ibid.). 

De modstridende paradigmer pegede imidlertid på en række etiske dilemmaer ved brugen af 

community psykologien som et teoretisk fundament for projektet. Hvis jeg bruger community 

psykologien som afsæt, kommer forskningsprojektet så overhovedet til at leve op til ”god videnskabelig 

standard”? (Brinkmann, 2015; SSF, 2016). Jeg fandt svaret i en forskerposition, som grundet den sociale 

orientering med den lokaleforankrede og grundlæggende mangfoldighed kan komme til udtryk i 

skiftende former for anvendte muligheder. De tre paradigmer kan bruges som tre positioner, der kan 

indtages på forskellige tidspunkter i forskningsprocessen.  
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Forskerpositionen kan enten være en der, ud fra det post-positivistiske paradigme henter den 

viden, der er brug for. Denne position kan sammenlignes med antropolog Kirsten Hastrups metafor om 

Forsker-Kannibalen (Hastrup, 1999). Forsker-Kannibalen adskiller objekt og subjekt og fortærer den 

viden fra objektet, der skal bruges i forskningsprojektet. Forskerpositionen, man indtager ud fra det 

kritiske paradigme, kan sammenlignes med Hastrups metafor om Den Skizofrene Forsker, der er spaltet i 

både subjekt og objekt (ibid., p.143). Denne position indtages under udforskning og analyse, hvor man 

lytter til deltagere og materiale, men også er bevidst om, at der kan findes en anden virkelighed, som 

man midlertidigt parkerer sine tanker omkring. Forskerpositionen, man kan indtage ud fra det 

konstruktivistiske paradigme, kan sammenlignes med Hastrups metafor om Forsker-Shamanen (Hastrup, 

1999). Forsker-Shamanen forener subjekt og objekt i en større helhed, hvor subjekt og objekt besætter 

hinanden. Samtidig med at vi initierer, åbnes der en mulighed for en helt anden forståelse. Uanset hvor 

velartikuleret vores selvforståelse er, må den transformeres i det teoretiske projekt, som både 

kondensere og rekontekstualiserer den (ibid., p.149).  

 

I forlængelse af muligheden for at skifte forskerpositioner erkendes, at i forsøget på at begribe, forklare 

og forandre verden, iscenesætter man som forsker forskellige mulige forhold mellem sig selv og den 

verden, man vil vide mere om. I dette forskningsprojekt benytter jeg netop et multipelt 

undersøgelsesdesign for at få en større forståelse af det komplekse liv omkring børn og unge i Tasiilaq. 

Dette undersøgelsesdesign fordrer forskellige epistemologiske indgangsvinkler fra alle tre paradigmiske 

grundlag, på forskellige tidspunkter i projektet.  

 

Dette forskningsprojekt lægger sig mest indenfor det kritiske paradigme. Det kritiske paradigmes 

tankegang omkring strukturelle muligheder og sociale magtrelationer, der spiller ind i folks liv, bruger 

jeg i min etiske refleksion omkring min forskerposition i mine diskussioner af børnenes perspektiver og i 

min intervention med lærerne. Selve det at bruge handling og intervention ved at lytte til de mindre 

inddragede stemmer (i dette tilfælde børnene), for bagefter at argumentere for mere medbestemmelse 

for børnene er meget i tråd med denne kritiske tænkning.  

Men metoder, der relatere sig mere til det post-positivistiske paradigme, bliver praktiseret under 

forskningsprojektets stringente og strukturerede reviewundersøgelser (artikel I & II).  

Inklusionskriterierne i disse reviews efterstræber et bredt spektrum af den grønlandske forskning, og 

analyserne fremhæver generelle tendenser indenfor grønlandsforskning omkring børn og unge (artikel 

I). Den kvantitative post-positivistisk relaterede forskning opfattes som nødvendig, da den er med til at 

sætte en ramme for den problemforståelse og de sociale stukturer, den lokale befolkning lever i.  

 Det konstruktive paradigme kommer i spil i projektet, da grundlaget for mine kvalitative 

interviewundersøgelser ligger i en opfattelse af, at virkeligheden er konstrueret og at det epistemologisk 
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handler om at undersøge folks forskellige opfattelser og konstruktioner af virkeligheden. Der findes kun 

den sandhed, som deltagerne oplever. Det konstruktivistiske perspektiv er også med i de etiske analyser 

omkring mig som en del af den konstruktion af virkeligheden, som jeg konstruerer. Derved er 

paradigmet med til at åbne projektets empiriske materiale i analyseprocesserne og give plads til 

forskellige konstruktioner af virkeligheden, der kan være på spil i de givne situationer.  

Community psykologiens insisteren på inddragelsen af alle tre epistemologiske forskelligheder er 

funderet i den økologiske psykologi, hvori paradigmerne kan udgøre epistemologiske veje til inkludering 

af en egentlig helhedsopfattelse af menneskers liv. Den helhedsorienterede økologiske psykologi får 

disse tilsyneladende usammenhængende paradigmer til sammen at lægge grunden for community 

psykologien (Nelson & Prilleltensky, 2010). Ligesom med den community psykologiske grundopfattelse 

af forbundenheden mellem community og psykologi er der en sammenhæng i inddragelsen af alle de 

videnskabsteoretiske paradigmer for en overordnet community psykologisk forskning.  

 

Den inkluderende helhed i den økologiske psykologi 

Community psykologien er blevet kaldt den økologiske psykologiteoris anvendelsesområde (Berliner, 

2016), og konceptet økologi er en helt fundamental analogi i community psykologien, da den omfavner 

både stukturen af et videnskabeligt paradigme og et specifikt værdisæt (Levine & Perkins, 1997). Økologi 

beskæftiger sig med relationer mellem organismer og deres miljø (Berliner, 2016). Disse relationer 

forstås ud fra en dynamisk helhedsopfattelse af organisme og miljøs interdependente forhold. 

Den økologiske psykologi begyndte som en bevægelse i behaviorismen, som pointerede vigtigheden 

af at undersøge miljømæssige tilstande for fuldt ud at forstå bestanden af stimuli-til-handling (Thorne & 

Henley, 1997). Roger G. Barker (1903-1990) og James J. Gibson (1904-1979) var nogle af de ledende 

forskere indenfor opstarten af den økologiske psykologi. Ved at udvide opfattelsen af stimuli-til-handling 

til også at omfatte perception af information, blev denne del af behaviorismen koblet sammen med 

både underliggende fysiologisk adfærd og materielle fænomener. Gibson var især interesseret i 

relationen mellem de perciperede egenskaber ved stimuli og adfærd. Grundideen i hans bog, The 

Ecological Approach to Visual Perception (Gibson, 1979), handlede om begrebet affordance. Gibson 

mente, at alle levende væsner først og fremmest opfatter det, der har betydning for dem, og at vi derfor 

direkte opfatter, hvad omgivelserne kan bruges til. Han repræsenterer for mange opstarten af en total 

teori, der kunne inkorporere et holistisk syn på organismers adfærd. Men både Gibson og de økologiske 

helhedsprincipper var også var stærkt influeret af gestaltpsykologien.  
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Gestaltpsykologien opstod i Tyskland, hvor det tyske ord gestalt kan oversættes med enhed, som et 

fuldt udtrykt fænomenologisk alternativ til William Wundts laboratorie system9. Gestaltpsykologien 

præsenterede en psykologisk retning, der fra omkring 1920 kom til at spille en stor rolle, især i 

perceptions- og kognitionspsykologi, ved at hævde, at mennesket er aktivt strukturerende og 

meningssøgende i sin måde at opfatte og erkende på. Derved førtes den klassiske psykologis 

humanistiske tradition ind på et område, der hidtil havde været domineret af naturvidenskabelig, 

sansefysiologisk, psykofysisk og neuropsykologisk forskning. En af de centrale forskere var den tyske 

psykolog Kurt Lewin, der rejste til USA i begyndelsen af 1930'erne og siden blev kendt som 

personligheds- og socialpsykolog i kraft af sin gestaltpsykologiskprægede feltteori om felter i personers 

life space (Thorne & Henley, 1997).  

Kurt Lewin anvendte gestaltpsykologiens principper i undersøgelser af motivation, personlighed og 

sociale processer, hvor han udviklede sin teori om, at mennesker skal ses som interagerende i et felt af 

psykologiske kræfter. Hans berømte ligning B = f(P,E), der betyder, at adfærd, Behavior, er lig med 

funktionen af Personen i interaktionen med miljøet (Environment) (Lewin, 1963). Kurt Lewins teorier fik 

betydning for udviklingen af den økologiske psykologi, da denne handler om en indbyrdes afhængighed 

og om det samspil, som eksisterer mellem et miljø og dem, som agerer og reagere i dette miljø.  

Økologisk forskning handler om at studere forskellige vekselvirkninger, at analysere komplekse 

sammenhænges samspilsfaktorer mellem forskellige elementer i et ”økosystem” – ofte i menneskernes 

naturlige miljø. Fordi mange forskellige faktorer er involveret i et socialøkologisk samspil, er økologiske 

undersøgelser ofte tværvidenskabelige. Senere er økologisk psykologi blevet udviklet og brugt af andre 

forskere, herunder er især Urie Bronfenbrenner (1917-2005) kendt. Han udviklede den økologiske teori 

for at forklare, hvordan barnet og dets omgivelser har indflydelse på barnets udvikling. Han 

identificerede sine berømte niveauer af miljøpåvirkning som mikro-, meso-, exo-, og macrosystemer 

(Bronfenbrenner, 1979). Disse niveauer har været gennemgående for community psykologiens 

menneske- og samfundsforståelse. 

 

                                                           
9 W. Wundt skabte fundamentet for en videnskabelig psykologi via etableringen af hans laboratorie i Leipzig 1879, 
der var tænkt til at bruge fysiologiske metoder til at undersøge filosofiske problemstillinger 
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Figur 3.1 Økologiske analyseniveauer for community psykologi fra ”Community Psychology. Linking Individuals and 
Communities” (Kloos et al., 2012, p.19) 

 

Modellen i Figur 3.1 viser en community psykologisk økologisk opfattelse, hvor man efterstræber et 

helhedsorienteret perspektiv, der giver plads til en bred og interaktiv forståelsesramme og dermed 

mulighed for at forstå konkrete problemer i forskellige teoretiske rammer (Berliner, 2004; Kloos et al., 

2012).  

Subjekt forståelsen i community psykologien 
Selve ordet community psykologi kan virke modstridende, fordi community-tanken handler om, at 

mennesker går sammen i fælles bestræbelser eller i geografisk nærheder; grupper der associerer sig 

med hinanden, nabolog/boligområder og større strukturer. Psykologien har derimod tradition for at 

være mere koncentreret om individet under emner som kognition, adfærd, personlighed og udvikling. 

Især i vesten har ideerne omkring individet og communitiet været forskellige og ofte i opposition til 

hinanden, hvorfor community psykologi i sig selv kan ses som et oxymoron (Kloos et al., 2012). Men de 

to tilsyneladende modstridende ideer bliver i en community psykologisk optik ikke modstridende, men 

indbyrdes forbundne, hvilket illustreres i selve sammenstillingen af de to ord community og psykologi, 

der tilbyder en form for metafor til udforskningen af denne forbundethed (Kloos et al., 2012).  

Mennesker ses som interdependente med deres omgivelser, da mennesker og omgivelser er indbydes 

afhængige og gensidigt påvirker hinanden. Derved konstruerer mennesker og deres omgivelser et totalt, 
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dynamisk og ofte utydeligt hele, med gensidig indflydelse mellem parterne (Orford, 1999), og et 

community bliver en bestemt psykologisk indgangsvinkel, en måde at se tingende på som 

sammenhængende. Community psykologiens subjektforståelse udgår derfor fra en gestaltpsykologisk 

fokusering af mennesker som aktivt strukturende og meningssøgende (Thorne & Henley, 1997), men 

samtidig også som nogen, der via aktiv meningssøgning (Riger, 2001), er med til at forme de omgivelser, 

de søger mening i. 

Community psykologien opfatter også mennesker som community søgende, hvor relationerne til 

andre mennesker er det mest centrale i folks liv (Kloos et al., 2012). Communities ses derfor også som 

potentielt hjælpende i forhold til individers behov for støtte og samhørighed (Berliner, 2004). Dermed 

ikke sagt, at mennesker altid vil være sammen med andre. Nogle gange vil man også bare være i fred, 

men orienteringen af denne fred handler ofte om kontrol over eget deltagelse (Berliner, 2004). Hvis der 

er tale om isolation af nød eller på grund af manglende kontrol over egen deltagelse, er dette et tegn på 

sociale og/eller psykologiske problemer. Mennesker ses som aktive agenter, der forsøger at realisere 

deres valg. Mennesker kan tage ansvar og får ting til at give mening. De formulerer og udlever planer i 

forlængelse af tidligere erfaringer, nuværende værdier samt forventninger og håb for fremtiden.  

Mennesker med psykologiske problemer har ofte meget lidt indflydelse på kernefaktorer i deres liv. 

Kontrol over menneskers deltagelse kan bandt andet påvirkes af folks relative velstand, alder, sociale og 

erhvervsmæssig niveau, køn og tilhørsforhold til dominerende gruppe (især etnisk). Community 

psykologien associerer på denne måde sociale problemer med nedsat eller manglende kontrol over 

egen deltagelse (Berliner, 2004; Kagan et al., 2011; Kloos et al., 2012).  Vigtigheden af at have kontrol 

over egen deltagelse spiller ind på flere ting i community psykologens værdisæt og forskningsidealer, og 

dermed også i dette forskningsprojekt.  

Værdiorienteret og ideologisk udgangspunkt  

Som et modsvar til, at psykologien ofte kritiseres for at stræbe efter objektivitet og værdineutral 

positionering overfor forskningsemner, er community psykologien særdeles værdieksplicit (Orford, 

1999). Community psykologiens værdiorientering er også den grundlæggende årsag til, at dette 

forskningsprojekt bruger den som teoretisk fundament. Community psykologer ser al forskning som 

først og fremmest værdibasseret (Nelson & Prilleltensky, 2010). Videnskab er motiveret af værdier, der 

er indlejret i etik, politik og forskningsmæssige beviser. Men værdier er ikke på samme måde afhængige 

af videnskab. Værdier handler om, hvordan det bør være, og videnskab handler om, hvordan det (nok) 

er. Men der er brug for værdier til at guide os til, hvad vi bør være (Nelson & Prilleltensky, 2010). 

Videnskab og konceptualiserede værktøjer kan hjælpe os med at indse, hvad vi står i og hvad vi prøver 

at forandre, men det er visionerne og værdierne, der giver os retningen. Visionerne for community 

psykologien er derfor styret af et værdisæt, der er blevet opsat som syv grundidealer af community 
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psykologerne Bret Kloos, Jean Hill, Elisabeth Thomas, Abraham Wandersman, Maurice J. Elias og James 

H. Dalton (Kloos et al., 2012). Jeg vil opstille disse syv grundidealer, samt et ottende grundideal, som 

andre community psykologer har understreget vigtigheden af og derefter fremhæve hvordan hvert 

punkt har spillet ind i projektets forskning. De otte grundidealer er kaldt:  

 

1. Individuel wellness 

2. Sense of community 

3. Social justice 

4. Citizen participation 

5. Collaboration and community strengths 

6. Respect for human diversity 

7. Empirical grounding 

8. Empowerment  

 

Det første ideal omkring Individuel wellness referer til fysisk og psykisk sundhed, inklusiv 

tilstedeværelsen af socialemotionelle håndteringsstrategier for at vedligeholde denne sundhed (Kloos et 

al., 2012). Herunder nævnes personlig tilfredshed, udvikling af identitet og opnåelse af personlige mål 

(ibid.). Dette ideal lægger sig op ad en almen antagelse for hele det psykologiske felt, der ligger til grund 

for omsorg, medfølelse og empati i en klinisk interesse for andres velfærd.  

 Det anden grundideal, Sense of community, refererer til, at forskeren bør have et oplevet 

tilhørsforhold med det community, han/hun forsker i, men også at der mellem forskere og praktikere og 

mellem community medlemmerne bør være et gensidigt engagement, der sammenkæder individerne i 

kollektive enheder (Kloos et al., 2012). Værdien af communitiet balancerer så at sige værdien af 

individuelt velvære. Derfor handler community psykologi ofte om at arbejde eller forske i at styrke 

communitiet. De stærke communities giver goder til individerne som for eksempel øget livskvalitet og 

social samhørighed (Berliner et al., 2009), fordi community og individ er forbundne ved deres gensidige 

opretholdelse og påvirkning (Kagan et al., 2011; Kloos et al., 2012; Nelson & Prilleltensky, 2010; 

Prilleltensky, 2012).  

Det tredje grundideal, Social justice, social retfærdighed, repræsenterer, hvad der er blevet kaldt 

grundværdien for community psykologien (Orford, 1999). Social retfærdighed er relateret til 

værdipolitiske spørgsmål, og i praksis kan community psykologer inddrage dette grundideal ved 

forskning, der involverer sociale og økonomiske faktorer, som har betydning for individerne 

velbefindende (Nelson & Prilleltensky, 2010). Isaac Prilleltensky (2012) definerer social retfærdighed 

som fair og lige fordeling af materielle ressourcer, muligheder, forpligtelser og forhandlingsstyrke i hele 
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samfundet. De-koloniserende forskning omkring oprindelige folk og koloniserede samfund bliver derfor 

særdeles relevant under dette grundideal (Smith, 2007).  

Det fjerde grundideal, Citizen participation, borgerdeltagelse, refererer til respektfulde 

samarbejdende processer, når der skal tages beslutninger i et community. Dette er sammenkædet med 

grundidealet om social retfærdighed, der kan ses i en lige adgang til taleret og mulighed for denne 

borgerdeltagelse. På et samfundsniveau referer det også til de muligheder, et community har for at lave 

beslutninger, der er determinerende for dets fremtid. Ideen om, at communitiet skal være deltagende i 

defineringen af problemer eller udfordringer og i beslutningen om, hvordan man løser disse, er 

fundamental for det community psykologiske perspektiv. Det er derfor community psykologer 

overhovedet laver samarbejdsbaseret intervention.  

Det femte grundideal, Collaboration and community strengths, involverer relationerne mellem 

forskerne og menneskerne i communitiet (Kloos et al., 2012). Dette er nok den mest karakteristiske 

værdisætning. Ofte kan psykologer blive talt om som en slags eksperter, hvad enten det er psykologiske 

forskere, klinikere, uddannelsesmæssige fagfolk, organisationsprofessionelle eller konsulenter (Kloos et 

al., 2012). Dette kan sætte et hierarkisk og ulige relationelt forhold mellem såkaldte eksperter og 

klienter, men mens community psykologer har ekspertiser at dele med communitiet, søger de også at 

identificere og anerkende de livserfaringer, viden, kundskab og ressourcer (kort sagt community 

styrken), der allerede eksisterer.  

Det sjette grundideal, Respect for human diversity, repræsenterer også en central værdi for 

community psykologien (Orford, 1999). Den community psykologiske forståelse fordrer vigtigheden i en 

kulturel relativitet og forskellighed, så folk ikke bedømmes ud fra ensidige værdistandarder, men ud fra 

et forsøg på at støtte enhver persons ret til at være forskellig uden at risikere materielle og psykologiske 

sanktioner (Kloos et al., 2012). Dette normative aspekt er selvsagt særligt essentielt at holde sig for øje, 

når man forsker med mennesker med andre normer og kulturer (Briggs, 2010; Williamson & Kirmayer, 

2010).  

Det syvende grundideal, Empirical grounding, hænger sammen med en bestræbelse på at fundere 

argumenter i et empirisk materiale, der involverer kontekst og den lokale interesse for forskningen 

(Kloos et al., 2012). For at kunne opfylde de ovenstående seks grundværdier bliver det også vigtigt, at 

forskningen er forankret i et empirisk grundlag, der søger at få svar på specifikke udfordringer og 

ressourcer for disse mennesker og deres community. Community psykologi forpligter sig til derved at 

udvikle valideret viden, der gøres brugbar for communitiet via empirisk forskning. Dette er selve 

grundlaget for projektets kundskabsambition og forskningsspørgsmål.  

Det ottende grundideal empowerment, har jeg tilføjet Bret Kloos mf.’s liste (Kloos et al., 2012), da 

empowermentbegrebet synes at være essentielt for flere andre community psykologer (Orford, 1999; 

Rappaport & Seidman, 1999). Forskellige definitioner af begrebet gør det dog ofte svært tilgængeligt. 
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Nogle gange er det individer, grupper eller communities, som bliver ’empowered’, nogle gange ses 

empowerment som en tilstand og andre gange som en proces (Orford, 1999). Begrebet kan derfor 

indebære både en subjektiv, fænomenologisk oplevelse af at være ’empowered’ og en faktisk ændring 

af mere overordnede strukturelle vilkår for omfordeling af magt (L. N. Larsen, 2016). Empowerment 

begrebet er sammenhængende med mange af de andre ideologier og forbinder herunder idealet 

individual wellness med Collaboration and community strengths. Empowerment står for mig først og 

fremmest som et ottende grundideal, forstået som individer og communites’ kontrol over egne 

livsbetingelser og over deres deltagelse i forskningen. 

 

 

Etisk refleksion om teoretiske værdier og praktisk forskningsmæssig udførelse 

De otte grundlæggende idealer for community psykologisk forskning var yderst brugbare for dette projekts 
kundskabsambition om at være støttende for børnenes ressourcer, fordi disse grundidealer viser en vej til et 
handlingsorienteret arbejde, der går gennem deltagerforankret lokalt samarbejde med børn og unges 
interessepersoner i Tasiilaq. Allerhelst ville jeg samarbejde direkte og udelukkende med børnene og de unge. Men 
da jeg kun opholdt mig i Tasiilaq i kortere besøg, gav det mere mening, at samarbejdet også inkluderede det faglige 
personale eller de forældre, der dagligt støtter og arbejder med børn og unge i Tasiilaq.  
De otte grundidealer kom alligevel i de konkrete situationer under forskningsprocessen til at stå frem som etiske 
dilemmaer, hvor valg skulle træffes på baggrund heraf. I den konkrete forskningsmæssige praksis kunne det være 
dilemmafyldt at følge grundidealet omkring collaboration and community strength, der forsøger at eliminere det 
hierarkiske forhold omkring såkaldte eksperter og klienter ved at se community psykologer som nogen, der har 
ekspertiser at dele med communitiet, samtidig med at de identificerer og anerkender de livserfaringer, viden, 
kundskab og ressourcer, der allerede eksisterer. For hvor går grænsen mellem at dele ud af sine egne ekspertiser 
og anerkende og identificere deltagernes erfaringer? Og skal man anerkende og identificere nogens holdninger og 
opfattelser som en kundskab, hvis man ikke ser det som kundskab?  
Grundidealet omkring respect for human diversity taler ligeledes umiddelbart rent ind i mine etiske overvejelser 
om, hvordan jeg skal håndtere positionen som dansk forsker i Grønland, ved at respektere lokale værdier og 
synspunkter. Men hvordan udviser man egentlig respekt? At praktisere respekt er med rette blevet kaldt for en 
tolkende instans og kan udføres på vidt forskellig vis (Smith, 2007). Er det respekt at nikke anerkendende til en 
fagpersons fortolkning af et barns handling og intention, hvis man oplever det som en fuldstændig fejltolkning? 
Det kan muligvis opfattes som respektfuldt overfor den gældende fagperson, men er det også respektfuldt overfor 
det barn, det handler om? Og hvordan udøves respekt ud fra en kulturel kontekst, der ikke ligner forskerens egen? 
I nogle kulturer er det respektfuldt at bøvse efter et måltid, i andre er det krænkende. Jeg har forsøgt at løse 
dilemmaet ved hjælp af lytte-metaforen. Respekt kommer ved at lytte og prøve at begribe, hvordan tingene 
opleves for netop den eller de, man lytter til. Derfor bliver lyttemetaforen en vigtig del af dette projekts empiriske 
fundament. 
Overordnet set giver de italesatte værdier en legitimering af forskning som værdibaseret aktivitet og herunder 
forskeren som et menneske, der med de lokale deltagere, medmenneskerne, samarbejder om at finde fælles 
værdibaserede retningslinjer at arbejde ud fra i et forskningsprojekt. Men der er også to potentielle overordnede 
udfordringer. Den ene ligger i at opdage, hvornår man som community psykolog og menneske i sine handlinger 
modsiger sine udtalte værdinormer. Den anden ligger i spørgsmålet om, hvilke værdier, der privilegeres over 
andre. Man er ikke home safe ved blot at give taleret til de ellers overhørte stemmer (Nelson & Prilleltensky, 
2010). Værdier er evigt foranderlige, og der er fare for, at de undertrykte vil nedvurdere andres stemmer og 
derved blive nye undertrykkere. Derfor fordrer et teoretisk fundament, der er så værdibaseret, en selvrefleksiv 
bevidsthed om værdier, social position og relationer i forhold til den befolkningsgruppe, det community, som man 



56 

 

samarbejder med. Community psykologiens grundlæggende ideologier må tænkes som sammenhængende med 
dens historiske udvikling og grundlag i the civil rights movement, hvor de opstillede ideologier grundlæggende 
kommer konkret til udtryk i en forskning, der altid stræber efter at hjælpe de mest udsatte i civilbefolkningen.  

 

Community psykologiens begrænsninger og muligheder 

Nogle forskere mener, at perspektiverne i community psykologien på mange områder ikke længere er 

banebrydende og nye, men mere blevet en del af konventionel viden (Levine & Perkins, 1997). I dag er 

der næppe en retning indenfor psykologien, der ville sige, at de ikke også inddrager 

samfundsperspektivet (Berliner, 2016). Flere andre retninger omkring social og psykologisk intervention 

bygger på deltagelse, og på at deltagerne får medejerskab af den viden, der produceres og de 

forandringer, der etableres. Dette kan siges, at være en stor gevinst for community psykologien, men 

hvad skal den egentlig bruges til i dag, hvis den ikke skal advokere for disse forsknings- og 

interventionspraksisser? Hvori ligger dens begrænsninger, og hvor giver den mening og muligheder for 

folk?  

Community psykologisk forskning er stadig i dag brugt og brugbar indenfor social forskning i hele 

verden. Dette skyldes i høj grad, at den som andre teoretiske retninger udvikler sig i takt med tidens 

tendenser, men også at den formår at holde fast i det værdibaserede fokus på social ansvarlighed, som 

en grundsten for at gøre livet bedre for alle i form af mere lige adgang til ressourcer, hvilket især giver 

mening i forskning omkring udsatte grupper i verden. I stedet for at pege på lokale problemer og 

kritisere tingenes tilstand vil community psykologer ofte tilstræbe at vise en anden, mere inkluderende 

og åben vej, som giver genlyd i teoriens åbne sammensætning og dens søgen efter alle slags 

samarbejdspartnere og teoretisk dialog i forståelse af verden, og den måde verden kontinuerligt 

(gen)skabes på.  

Opsummering og projektets community psykologiske værdier 

For dette forskningsprojekt giver community psykologiens åbne og inkluderende tilgang en mulighed for 

at lade metoder og teoretiske spørgsmål få lov til at udvikle sig undervejs i forskningsprocessen. Der er 

som udgangspunkt nærmest ingen rammer for, hvad der metodisk kan lade sig gøre, og fokus kunne 

derfor i høj grad hvile på, det der gav mest mening lokalt i Tasiilaq og for de etiske refleksioner. 

Community psykologiske forskere argumenterer for, at paradigmernes magt ligger i deres evne til at 

overtale et publikum til værdien af bestemte argumenter og principper (Nelson & Prilleltensky, 2010, 

s.256), hvorfor netop værdierne og ikke paradigmerne bliver det mest samlende for den nutidige 

community psykologi. Det er hovedårsagen til mit valg af projektets teoretiske fundament. Idealerne 

om, at forskningen kunne inddrage empowerment, respekt for menneskelig diversitet, social 
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retfærdighed og samarbejde, har fyldt meget i ambitionen om at basere undersøgelserne på deltagelses 

egen kontrol og i en bestræbelse på at give stemme til børnenes perspektiver. 

Idealerne om respect for human diversity og citizen participation hænger sammen med community 

psykologiens kritiske og konstruktivistiske paradigme. Disse paradigmer bliver derfor relevante i den del 

af forskningsprojektet, der benytter kvalitative forskningsmetoder. Jeg ser kvalitativ forskning som et 

vigtigt værktøj, fordi det synes i stand til at tilbyde andre repræsentationer af virkeligheden end de 

gennerelle. Kvalitativ forskning kan situere, placere og kontekstualisere viden (Clarke, 2005; Smith, 

2007), den kan også skabe en ramme for at lytte til tavshed og give stemme til de tavse og derved skabe 

grundlag for dialog på tværs af forskelligheder (Smith, 2007). Den kan bruges til at give mening omkring 

komplekse og skiftende erfaringer, virkeligheder og forståelse for små og store forandringer, der har 

indflydelse på livet (Smith, 2007). Dermed har man via kvalitativ forskning mulighed for at forstå nogle af 

de mange komplekse aspekter i menneskers levede liv. 

De principper, projektet inddrager fra den økologiske psykologi, hænger sammen med det 

kontekstuelle blik på menneskeliv, som jeg mener, kan udvides endnu mere via situeret analyse (Clarke, 

2005; Clarke & Friese, 2007) til også at inddrage naturforhold, diskurser og materialitet. De økologiske 

principper har derfor haft indflydelse på forskningsprojektets undersøgelses- og analysevalg. Den 

økologiske opfattelse hænger desuden sammen med min definering af resiliensbegrebet, der indeholder 

forskellige mikro- og makroniveauer af protektive faktorer (hvilke jeg vil uddybe i afsnittet om resiliens). 

Overordnet kan man sige, at den mere beskrivende forskning, jeg har inddraget i projektet, kan relateres 

til det post-positivistiske paradigme, og den mere handlingsorienterede forskning relaterer sig til det 

kritiske paradigme. Det konstruktivistiske paradigme bliver brugt i analyser under begge dele af 

projektet.  Metodisk har jeg arbejdet ud fra de 8 værdier som følger: 

1. Individuel wellness – Jeg var især opmærksom på dette ideal i interviewsituationerne med børnene. 

Her var det vigtigt for mig at sikre, at selvom børnene måske ville komme til at fortælle om 

ubehagelige ting i deres liv, alligevel kunne gå fra interviewsituationen med en oplevelse af, at de 

havde ret til deres holdninger, og at det var okay at fortælle en fremmed voksen omkring deres 

erfaringer med uretfærdighed eller integritetskrænkelse. 

2. Sense of community – Under projektets workshops med skolernes lærere og teamledelse forsøgte 

jeg at igangsætte refleksioner om, hvordan elevernes perspektiver kunne bruges i praksis i 

forbindelse med de mindre netværk på tværs af lærerteamet, men også via opsamling, hvor et 

samlet lærer- og ledelsesteam (community) på skolen havde mulighed for at supplere og hjælpe 

hinanden i hverdagen, fordi de i workshoppen havde delt deres refleksioner. 

3. Social justice – Under projektets semistrukturerede interviewundersøgelse bliver fattigdom 

beskrevet i forhold til årstidernes skiftende madvarepriser, bolignød og arbejdsløshed. Men 

grundidealet om social retfærdighed bliver også i dette projekt set ud fra, hvorvidt der er lige ret og 
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mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i skolen. Derfor hænger det også med det næste 

grundideal: 

4. Citizen participation – Samarbejde med deltagerne på skolen og deres muligheder for at komme til 

orde har stor indflydelse for projektets etiske strategier og handlingsorienterede valg. 

5. Collaboration and community strengths – Når forskningsprojektets reviewartikler (artikel I & II) 

kommer ind på efterspørgslen af mere lokale ressourcer inddragelse i både planlægningen, 

undersøgelsen og analysen af forskningsprocessen, er det netop med afsæt i dette grundideal. Det 

er også fundamentet for, at den handlingsorienterede del af forskningsprojektet ikke blev 

retningsbestemt, før jeg havde lokale samarbejdspartnere at samarbejde med. 

6. Respect for human diversity – Jeg associerer dette ideal til projektets gennemgående ideal om at 

lytte til folk og forskning med omsorg og empati. For eksempel benytter jeg gennemgående det 

fænomenologiske begreb epoché til at holde mig selv fast i en stræben efter at sætte egne 

forforståelser og ideer i parentes og lytte til projektets deltagere uden fordomme. Det skal ikke 

forveksles med forskerneutralitet, men mere med en lidt skizofren forskerposition (Hastrup, 1999), 

der involverer forskellige indlevelser. 

7. Empirical grounding – Selve grundlaget for projektets kundskabsambition og forskningsspørgsmål er 

via empiri at udvikle valideret viden, der er brugbar for de lokale samarbejdspartnere.  

8. Empowerment – I forhold til dette projekts forskning ser jeg empowerment som en oplevet position, 

som hænger sammen med det, at være i kontrol over egen deltagelse og som noget, der hænger 

sammen med de situerede strukturelle muligheder. Derfor bliver begrebet relevant flere steder 

omkring de lokale børn og voksnes deltagelse i forskningen, men også i børnenes opbygning af 

resiliens (artikel IV).  
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ANVENDT METODOLOGI OG BEGREBER 

I dette kapitel vil jeg gå mere i dybden med de metodologier og begreber, jeg anvender i forskellige dele 

af forskningsprojektet. Nogle af disse er flere gange allerede nævnt under redegørelsen for den 

community psykologiske fundering, og andre vil blive præsenteret her, fordi de kommer i spil senere i 

afhandlingen. Fælles for alle er, at de kan relateres til den community psykologiske forskning, men at de 

også benyttes af andre teoretiske retninger indenfor psykologien. Community psykologien er ikke en 

totalitær teori eller en enhed, der lukker sig om sig selv, men inviterer relevante perspektiver fra andre 

discipliner med i analyserne, hvis de giver mening i forhold til det, et aktuelt forskningsprojekt vil 

forholde sig til (Kloos et al., 2012). Derved kommer community psykologien i en form for dialog med 

andre teoretiske områder. De metodologier og begreber jeg her vil uddybe er: Resiliens, intervention, 

aktionsforskning, feltarbejde, børneforskning, fænomenologisk epoche samt kodning og situeret 

analyse.  

Resiliens  

Resiliensbegrebet er sammen med community psykologien grundlæggende for dette forskningsprojekt. 

Begrebet resiliens er som begrebet økologi i en psykologisk sammenhæng en analogi. Resiliensbegrebet 

er oprindeligt fra fysikkens videnskab, hvor det hentyder til et naturområdes evne til at genopstå efter 

en ødelæggelse eller til en bestemt form for jern, der langsomt retter sig ud igen efter at være blevet 

bøjet sammen (Ungar, 2012; Walker & Salt, 2006). Indenfor psykologien har man længe været optaget 

af menneskelige reaktioner på traumatiske hændelser og modgang. Der kan variere kraftigt fra en 

reaktion med forhøjet livskapacitet og forøget vilje til at leve og lære, til den helt anden grøft med 

psykiske lidelse, angst, posttraumatisk stress og selvmord. Nogle mennesker kan opleve, at de trives 

mere senere i livet efter at have været udsat for modgang, mens andre bukker under med psykologiske 

og somatiske sygdomme af akut eller konstant form (Prince-Embury & Saklofske, 2013).  

Selvom der er ingen universal definition af resiliensbegrebet indenfor psykologien (Aburn, Gott, & 

Hoare, 2016) er fysikkens resiliens blevet brugt som metafor for gennemgående elementer omkring 

menneskers styrke og evne til at overkomme at blive udsat for akut eller konstant modgang eller 

traumer (Aburn et al., 2016; Prince-Embury, 2013; Ungar, 2012; Wald, Taylor, Asmundson, Jang, & 

Stapleton, 2006). Resiliens er ikke et fikseret tidspunkt i ontogenesen eller et teleologisk endemål for 
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udviklingen (D. Sommer, 2011), men noget, der påvirkes af mange faktorer og kan nedbrydes, læres og 

bygges op.  

Det engelske ord resilience er blevet fordansket og introduceret i Danmark som en mere dynamisk 

procesorienteret erstatning for det mere endimensionelle begreb robusthed (D. Sommer, 2011, 2012). 

Det danske robusthedsbegreb bliver af udviklingspsykolog Dion Sommer sammenlignet med tidligere 

forsknings opfattelse af resiliens som iboende faste psykiske egenskaber, der gør nogle mennesker 

modstandsdygtige overfor negative konsekvenser af modgang (D. Sommer, 2011). Denne opfattelse, 

også kaldet ego-resiliens, er siden blevet forladt af forskningen (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000; 

Prince-Embury & Saklofske, 2013; D. Sommer, 2011), som i dag opfatter resiliens som dynamiske 

processer, der inkluderer positive adaption og er betinget af multidimensionale faktorer (Aburn et al., 

2016; Luthar et al., 2000; D. Sommer, 2011; Wald et al., 2006). Resiliens er derfor betegnelsen for et 

sammensat fænomen af komplekse interaktioner, personlige holdninger, miljømæssige muligheder og 

indre mekanismer (Prince-Embury, 2013), hvor både de interne, sociale og samfundsmæssige 

makanismer ses som relationelt forbundne (Berliner, 2004; Kloos et al., 2012; Nelson & Prilleltensky, 

2010; Orford, 1999). Resiliensforskningen er stadig i bevægelse med mange nye former for empiriske 

metoder, der kan identificere noget af det, der for eksempel giver børn og unge styrke og 

modstandskræft overfor modgang.  

 

Den community psykologiske resiliensforskning har udforsket resiliensbegrebet i relation til de 

lokalfunderede kulturer og muligheder i for eksempel indigenous communities og post-koloniserede 

områder (P. Berger, 2009; P. Berger, Epp, & Møller, 2006; Berliner et al., 2009; Kirmayer, Dandeneau, 

Marshall, Philips, & Williamson, 2011; Kral, 2014; Kral, Idlout, Minore, Dyck, & Kirmayer, 2011). 

Community resiliens bliver set som en indikator for social bæredygtighed (Magis, 2010; Wattar et al., 

2012), hvori forskellige nøgleelementer spiller sammen, herunder ressourcers tilgængelighed, omfang af 

ressourceanvendelse og social læring, hvor resiliens er defineret som et communitys evne til at 

vedholde og udvikle sig via læringsbaseret adaption af nye udfordringer (Magis, 2010; Wattar et al., 

2012).  

Resiliens fænomenet indeholder overordnet set to dimensioner; signifikant risiko og positiv 

adaption (D. Sommer, 2011). Resiliens er derfor meget vanskelig direkte at måle, da den er indirekte 

udledt fra de underliggende begreber (Luthar et al., 2000; D. Sommer, 2011). Risikobegrebet i 

resiliensforskningen hænger sammen med sårbarheds- og beskyttende faktorer i forbindelse med 

udsættelse for risiko. Sårbarhed og resiliens skal ikke opfattes som fikserede, permanente egenskaber, 

hvor man enten er resilient eller sårbar, men mere som poler i et dynamisk kontinuum (D. Sommer, 

2011). Den positive adaption skal indenfor resiliensforskningen ligeledes opfattes som et dynamisk 

system, som er indbyrdes forbundet med både menneskelige egenskaber og samfundsmæssige 



61 

 

muligheder (Benard, 2007; Bottrell & Armstrong, 2012; Gu & Day, 2007; Henderson & Milstein, 1996; D. 

Sommer, 2011; Ungar, 2012; Werner, 1993).  

 

Når jeg opfatter resiliensfænomenet som sammenhængende med den økologiekse psykologi, handler 

det om begges inddragelse af flere niveauer, der spiller sammen i opbygningen eller nedbrydelsen af 

resiliens. Flere adaptive systemer er identificeret som indbyrdes forbundne i opbygning af resiliens, 

både på individuelle niveauer og på mere sociale og kulturelle niveauer (Benard, 2007; Bottrell & 

Armstrong, 2012; Gu & Day, 2007; Henderson & Milstein, 1996; D. Sommer, 2011; Ungar, 2012; Werner, 

1993). De adaptive systemer kræver ofte støttende elementer i aktiver, ressourcer og protektive 

faktorer, som kan findes i måden at udøve beskyttelse på, i moderation og kompensation overfor 

udsathed, eller som modvægt til risici og stress (Prince-Embury, 2013). Inspireret fra Dion Sommers 

opstilling af de adaptive systemer, der er involveret i resiliens (Sommer, 2011, p.383) har jeg illustreret 

forskellige niveauer i nedenstående model, som jeg kalder ’resiliens mulighedstrapez’.  

 

 
Figur 4.1: Muligheder for udvikling af resiliens opsat i forskellige niveauer.  

 

Mulighederne for udvikling og opbygning af resiliens kan ligge på forskellige niveauer, der kan influere 

hinanden i denne proces. Modellen i figur 4.1 er opstillet som en trapez for at illustrere en community 

psykologisk prioritering af de øverste sociale niveauer fremfor de mere individuelle genetiske og 

sundhedsmæssige niveauer. Samtidig vil jeg med trapezfiguren illustrere, at den community 

psykologiske forståelse ingenlunde underkender de andre niveauer. Modellen kan sammenlignes med 

Bronfenbrenners økologiske helhedsorientering (Bronfenbrenner, 1979). Den illustrerer således en 

orientering, der ligger i forståelsen af de adaptive systemer som sammenhængende mellem forskellige 

niveauer. Beskyttende faktorer omkring resiliens kan hænge sammen med alle disse niveauer.  

Resiliensopbygningen er naturligt kontekstuel, fordi den altid involverer elementer af risikofaktorer 

(Ungar, 2012). For at forstå resiliens må man derfor undersøge den kontekst, i hvilken menneskerne 

oplever modgang. Men resiliensprocesser er samtidig afhængige af mulighedsstrukturer og 
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meningssystemer og deres indflydelse på, hvordan mennesker navigerer og forhandler ressourcer 

(Ibid.). Derved bliver resiliens først og fremmest en kvalitet i en større social og fysisk helhed og 

sekundært en kvalitet hos den enkelte (Ungar, 2012).  

Modellens niveauer skal ikke ses som adskilte, men som vekselvirkninger, hvor det understreges, at 

alle niveauer skal tænkes med (D. Sommer, 2011). Det øverste globale niveau handler om muligheder 

for tryghed og opbygning af resiliens på det globale plan. Krige, naturkatastrofer og økonomiske kriser 

kan være nedbrydende for mennesker og lægger grunden til nedlukning af midler til forebyggende 

arbejde, der kan have indvirken på mulighederne for opbygning af resiliens. Derfra bevæger niveauerne 

i trapezen mod mikroniveauer og helt ned til de genetiske disponeringer. I artikel IV beskrives, hvordan 

nogle protektive faktorer omkring fire områder af børneliv i Tasiilaq er operationaliseret ved at 

undersøge, hvordan børnene definerer deres positive erfaringer, oplevelser af svære 

livsomstændigheder, drømme og forventninger til fremtiden, deres støttende sociale netværk samt 

deres holdninger til skolen som en (resiliens)-støttende institution. 

 

Intervention 

Intervention er et gennemgribende omdrejningspunkt for projektet, dels fordi forskning og intervention 

ses som sammenhængende og dels på grund af ambitionen om, at bruge forskningsinterventionen 

konkret til at generere støtte til børn og unge i Tasiilaq. Intervention er en central del af den community 

psykologiske tænkning. Forskningen er konstrueret for at skabe viden og forandring af sociale tilstande 

(Nelson & Prilleltensky, 2010). Community psykologien er ligefrem blevet beskrevet som: ”en særlig 

terapeutisk intervention, der forsøger at smelte et klinisk behandlerperspektiv sammen med et 

socialpsykologisk perspektiv på lokalmiljøets støttende og helbredende ressourcer” (Berliner, 2004, 

p.10). I artikel V bliver interventionsbegrebet behandlet som intentionelt indlejret i, at man vil gøre 

noget med eller for nogen, når man intervenere.  

Som supplement til fremstillingen af interventionsbegrebet i artikel V skal det her understreges, at 

interventionsbegrebet først og fremmest relaterer sig til vores måde at kommunikere på. I 

forskningssammenhænge er det ofte er svært at afgøre, hvorvidt kommunikationen eller den 

kommunikative handling i beskrivelse eller udspørgning også kan ses som en form for intervention 

(Vikkelsø, 2007), fordi kommunikation også ofte involverer en intention om at gøre noget for nogen. 

Mening bliver skabt, når to eller flere stemmer kommer i kontakt (Eldén, 2012; Komulainen, 2007). Det 

er nødvendigt at forholde sig til, hvordan man kommunikerer med sine samarbejdspartnere og at man i 

denne kommunikation er opmærksom på, hvordan selve kommunikationen kan være kilde til 

intervention – eller hvordan den fra afsenders side kan forstås som intervention og fra modtagers side 

’blot’ som kommunikation. Ved en intervention vil afsenderen ofte have modtageren til at udføre en 
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bestemt handling eller tænkning. Det er ikke altid tilfældet i kommunikation, selvom afsender oftest vil 

have modtager til at udføre den handling at lytte til sit budskab. 

 

Når en intervention er succesfuld, forventes det, at afsenderens intention skaber en vidensproduktion 

eller handling hos modtageren. Men en forudsigelse af det præcise udfald hos modtageren er umulig 

indenfor psykologi, hvor mange andre faktorer end afsenders besked påvirker perceptionen hos 

modtager (Cole, Göncü, & Vadeboncoeur, 2014; R. Engeström et al., 2014; Y. Engeström, 2011; 

Kontinen, 2004; Mirza & Perret-Clermont, 2014). Intervention med mennesker bliver altid aktivt mødt af 

aktører med identiteter og egne intentioner (Long, 2001). Sociologisk interventionsforskning pointerer 

den absolutte nødvendighed af agenthed i enhver forhandlingsproces eller udvikling. Agenthed skal her 

forstås som menneskers viljer, intentioner og handlinger. Norman Long (Long, 2001) påpeger, at 

intervention er en bestandigt bevægende (on-going) og transformerende proces, der konstant 

reetableres af egne, organisatoriske og politiske dynamikker10 og af de specifikke omstændigheder, den 

støder på eller selv skaber. Hvis folks egen agenthed ikke er central i interventionens metodologi, kan 

der være noget galt med metoden (Long 2001, s.27).  

 

For community psykologisk intervention er det vigtigt at undersøge, hvordan et givet problem er 

rammesat, og hvordan denne rammesætning determinerer interventionen (Kloos et al., 2012). Her er 

forskning og intervention igen forbundne. De økologiske analyseniveauer er hjælpsomme værktøjer til 

at skifte fokus i forhold til, på hvilket niveau en forandringsproces kan promoveres. Her er strategier om 

medierende strukturer11 blevet brugt som steder at reducere samfundsmæssig stress og promovere 

trivsel og mestring for individer og communities (P. L. Berger & Neuhaus, 1996). Skolen kan eksempelvis 

ses som en sådan medierende struktur, der allerede er en del af samfundet (Kloos et al., 2012). 

Community psykologiens grundværdier om sense of community, social justice og collaboration and 

community strengths kommer til udtryk via interventionsformer, der bygger på værdibaserede 

partnerskaber, særlig for at fremme solidaritet med undertrykte grupper. Der bliver ofte etableret 

                                                           
10 inklusiv de reaktioner og strategier som lokale og regionale grupper, der måske har svært ved at definere og 
forsvare deres egen sociale plads, kulturelle grænser og positioner i en større magtbalance, formulerer (Long, 
2001, s.27) 

11 Et koncept sat i scene af Edmund Burkes (1729-1797) refleksioner omkring den franske revolution og senere 
tematiseret af Peter Berger og Richard John Neuhaus, der forklarer, hvordan sociale grupper og associationer, der 
ligger mellem individ og stat, så som familie, sogn, landsby, frivillige foreninger og andre lokale og lokalpatriotiske 
communities (P. L. Berger & Neuhaus) kan bruges til at gøre mennesker i stand til at overkomme de større statslige 
systemer. 
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partnerskaber mellem community psykologer, undertrykte befolkningsgrupper og andre interessenter 

stakeholders (Nelson & Prilleltensky, 2010).  

Hvor traditionel anvendt psykologisk intervention har det mål at reducere maladaptive (mis-

adfærd) eller at overkomme defekter gennem behandling og rehabilitering, har community psykologien 

det mål at promovere kompetencer og trivsel via selvhjælp, community udvikling samt sociale og 

politiske handlinger. Fra en community psykologisk optik bliver adfærd ikke set på som maladaptive, 

tværtimod ses mennesker som adaptive i den, for dem, bedst tilgængelig måde overfor modgang. 

Interventionen kan derfor ligge i at udvide denne tilgængelighed via transcenderende metoder, ofte ved 

at skabe mulighed for deltagelse og ved at udvikle styrke i form af meningsfuldhed, sammenhæng og 

kontrol gennem empowerment af community som helhed (Berliner, 2004). Min metodiske 

indgangsvinkel er derved, at forskningen i selve dens udformning bør skabe kontrol og empowerment 

for dens deltagere.  

Når forskning og intervention ses som forbundne, implicerer dette en tanke om, at bare det at 

undersøge noget også vil påvirke det (L. N. Larsen, 2016). Teorier om menneskers livsverden kan 

potentielt ændre denne livsverden (Hastrup, 1999). Derfor hænger interventionsbegrebet sammen med 

forskningsetik. Det bliver i en sådan optik meget relevant at sætte fokus på, hvad man undersøger og 

hvorfor. Et vigtigt element i community psykologisk intervention er at bevare et fokus på styrker frem 

for på problemer. At fokusere på problemerne sætter ofte folk i en underordnet position i forhold til 

hvem, der laver kategoriseringen eller diagnosen, hvorimod et fokus på ressourcer sætter folk i stand til 

at bygge på deres præ-eksisterende styrker, kapaciteter og talenter (Nelson & Prilleltensky, 2010). 

 

Aktionsforskning  

Selvom jeg i denne sammenfattede redegørelse forsøger at give læseren overblik over en linje gennem 

forskningsprojektet, blev processen ingenlunde udført i en lige linje. Den første artikel, V: ”Was It 

Useful? Multilayered Outcome of a Psychosocial Intervention with Teachers in East Greenland” 

(Glendøs, 2016) var faktisk knyttet til noget af det sidste empiriske arbejde, der blev udført under 

projektet, nemlig follow-up undersøgelsen. I artikel V bliver samarbejdet med lærerne og skolens 

teamledelse kaldt for aktionsforskning. Men senere overvejede jeg, om det i virkeligheden kunne 

betegnes som aktionsforskning.  

Måske kunne den handlingsorienterede del af projektet nærmere benævnes social praksisforskning, 

der har tradition for at blive produceret i en dialektisk bevægelse mellem teori og praksis (Mørck & 

Nissen, 2006). Det var netop denne bevægelse, der var brug for i projektets forskellige former for 

samarbejde og kommunikation, dels med forskellige lokale borgere i Tasiilaq, dels med børnene og dels 

med en videnskabelig verden. Derudover prøver forskeren i social praksisforskning at sætte praksis i et 
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helhedsperspektiv: Det, der foregår i en given praksis, kan ikke ses løsrevet fra, hvad der foregår i 

samfundet i øvrigt eller fra deltagernes liv udenfor praksis (Mørck, 2000). Denne optik kan også relateres 

med den community psykologiske helhedsorientering (Berliner, 2016; Kloos et al., 2012; Nelson and 

Prilleltensky, 2010; Orford, 1999) og med den måde, hvorpå det empiriske materiale blev analyseret 

med en situeret helhedsorientering. Men social praksisforskning blev forladt igen, som betegnelse for 

dette projekts handlingsorienterede del, da projektets eksplicitte interventionssigte ikke nødvendigvis er 

et formål i praksisforskning (Morin, 2009), men ligger mere i tråd med en aktionsforskning.  

 

Aktionsforskning og community psykologisk forskning bliver ofte forvekslet. Community psykologisk 

forsknings interventionsorientering søger at forstå og forbedre livskvalitet for individer, communities og 

samfund (Kloos et al., 2012) gennem lokal samarbejdsbaseret forskning. Ordet aktion i 

aktionsforskningen er set som synonym med ordet intervention (Plauborg, 2015) og markerer, at 

handling og forandring også udgør centrale aspekter af aktionsforskningen. Aktionsforskning anvendes 

som en samlet betegnelse for ”en række forandringsorienterede forskningstilgange, der har det til 

fælles, at forskere og praktikere ideelt set er sammen om at igangsætte forandringer i praksis og 

producere viden om praksis” (Plauborg, 2015, s.47). Aktionsforskning bliver både omtalt som en 

metode, en metodologi og som nogle karakteristika for måder at forske på. Ved community 

psykologiens understregning af vigtigheden i deltagelsesbaseret interventionsforskning, der bliver 

fremhævet under grundidealet om citizen participation, er det nærliggende at sætte aktionsforskning i 

relation til community psykologisk forskning.  

Yderligere sammenhænge mellem community psykologisk forskning og aktionsforskning ligger i de 

delte rødder hos Kurt Lewin. Lewin udførte forsøg, der blev starten på en tradition med en dialogisk 

relation forskeren og deltageren imellem (Rønberg & Andresen, 2008), hvor ny viden skabes i et 

samarbejde mellem de implicerede (K. A. Nielsen, 2001). Forsøget havde et dobbeltformål i både at se 

forskellige gruppers reaktion på stimulans udefra og samtidig forbedre deres demokratiske deltagelse 

(Lewin, 1948, 1963). Aktionsforskning inkluderer praktikere i delte vidensgenererende processer (Bayer 

et al., 2004), da et grundelement for aktionsforskning, er, at erkendelse og videnskabelse er et fælles 

angående for praktikere og forskere (Plauborg, 2015). De samarbejdende elementer kan ses som en 

form for demokratiskabelse, hvor praktikernes deltagelse er altafgørende for forandringens retning 

(Plauborg, 2015). Lokale forskningsråd med borgere og forskere er ligeledes en typisk måde at 

lokalforankre viden i community psykologisk forskning. 

Derudover bliver der i nogle grene af aktionsforskningen argumenteret for, at forskere indenfor 

aktionsforskningsfeltet har en forpligtelse til at lave arbejde, der er socialt meningsfyldt og ansvarligt, og 

at de er committed til en disciplinær materiel praksis, der producerer radikale demokratiserende 

transformationer i menneskers liv. Disse aktionsforskningspraksisser involverer samarbejdende dialog, 
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deltagelse i beslutningsprocesser, demokratiske drøftelser og den maksimale deltagelse og 

repræsentation af alle relevante parter (Denzin & Lincoln, 2011; Levin & Greenwood, 2011). Derved 

ligner den i disse afskygninger særdeles meget community psykologiens kritiske paradigme og 

ideologiske træk.  

 

Forskellen mellem aktionsforskning og community psykologi består i at community psykologien generelt 

er mere værdimæssigt funderet, hvor dens grundideal community strength adskiller sig fra 

aktionsforskning, der ikke på samme måde har fokus på de interdependente relationer i communitiet. 

Aktionsforskning handler om samarbejdet mellem forsker og praktiker, men praktikere forventes at 

være professionelle i deres praksis. Community psykologien bestemmer ikke nærmere dens praktikere 

og gør lige så gerne børn og fulde folk til deltagere i et forskningsprojekt. Indenfor aktionsforskning er 

det ofte en ambition fra forskerens side, at praktikere skal tilegne sig et mere refleksivt og kritisk blik på 

deres praksis (Noffke & Stevenson, 1995). For community psykologiske forskere handler det mere om at 

tilgængeliggøre allerede eksisterende ressourcer i et community (Berliner, 2004). Disse to ting behøver 

selvfølgelig ikke at udelukke hinanden, men som jeg ser det, handler forskellen om deres udtrykte 

holdning til praksis, der hos aktionsforskerne kan forekomme mere problemorienteret og hos 

community forskerne bliver mere ressource orienteret. På grund af disse forskelle, ændrede jeg 

betegnelsen for den handlingsorienterede del af forskningen fra aktionsforskning til samarbejdsbaseret 

interventionsforskning ud fra en community psykologisk fundering. 

 

Feltarbejde  

Feltarbejde er en metode, der bruges til at få viden omkring det, der foregår mellem mennesker i et 

samfund og mellem mennesker og samfund. Derfor giver det mening at inkorporere feltarbejde i 

community psykologisk forskning, da denne også er centreret omkring relationerne mellem mennesker 

og samfund. I forskningsprojektets multiple undersøgelsesmetoder bliver feltarbejdet en samlende 

betegnelse for mine fem ophold i Tasiilaq. Typisk hører feltarbejde til blandt antropologer, hvor det 

udgør en grundsten i antropologisk forskning (Gulløv & Højlund, 2003). I antropologisk feltarbejde 

stræbes der efter at identificere kvaliteten af den verden, der studeres (Hastrup, 2015). Tidsaspektet for 

antropologisk feltarbejde kan variere fra ophold på et par måneder til flere år. Det fremhæves dog, at 

for at kunne forstå relationer mellem kendsgerninger, erfaringer, fortællinger, tavsheder, institutioner 

og forestillinger (Hastrup, 2015) bør man ikke opholde sig i feltet i kortere tid end et par måneder 

(Gulløv & Højlund, 2003). Mine ophold i Tasiilaq strakte sig fra lidt over en uges varighed til et enkelt 

ophold (det første) på omtrent to måneder. Feltarbejdet var derfor ikke på linje med decideret 

antropologisk feltarbejde. Men jeg vil stadig kalde det en form for feltarbejde, da der under hvert 
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ophold i byen blev indsamlet viden omkring de sociale relationer, erfaringer, og om hvordan 

selvfølgeligheder opstod og blev til i konkrete fællesskaber (Hastrup, 2015). 

På mine feltophold blev der derved indsamlet et etnografisk empirisk materiale, nedskrevet som 

feltnotater omkring det kvalitative arbejde på skolen og omkring indtryk af livet udenfor skolen. Det 

første feltnotat, der blev præsenteret i afhandlingens indledning, er et eksempel på et notat om 

arbejdet op skolen og herunder et eksempel på indtrykket af livet udenfor skolen, der alligevel var 

sammenhængende med skolen: Som indledning til notatet skal måske lige nævnes, at jeg boede fire 

forskellige steder i byen under mine fem feltophold. 

På dette ophold bor jeg i et dobbelthus, hvor et par danske lærere bor i husets anden halvdel. 

Vi deler samme trappe og træveranda, hvor hver vores hoveddør adskiller indgangene til de to 

sider af huset. Gangtrafik på træverandaen og trappen op til huset lægger man særligt mærke 

til, når tunge vinterstøvler bliver banket fri fra sne og det dermed runger under 

trækonstruktionen, som sidder fast på huset. Derfor hører jeg hver morgen, før lærerne skal 

afsted på arbejde, at der er trin på trappen, som ikke kommer fra dem. Trinene er fra en dreng 

fra skolen. En der går i en af skolens specialklasser. Han venter på sin lærer, den ene af mine 

naboer. Hver morgen venter han på, hun kommer ud og så går de sammen op af den snoede 

vej hen til skolen, som max ligger 50 meter fra vores hus. Jeg kan ikke lade være med at tænke 

på, om det handler om en tryghed, som denne dreng finder i at følges med sin lærer til skole, 

og om han vil savne hende, når hun efter sommerferien flytter tilbage til Danmark, når hendes 

kontrakts indbefattede 3 år som lærer i byen ophører. Jeg har en fornemmelse af, at hun må 

betyde noget særligt for denne dreng. 

Dette feltnotat, fra et af de mellemlange ophold i byen, blev til en del af den viden, der kan kaldes, 

etnografisk materiale. I første omgang en erfaringsnær beskrivelse af livet i feltet inklusiv lidt 

overvejelser over de konkrete hændelser, kaldet ’råt’ stof, da det er farvet af både min vidensinteresse 

og min position i feltet (Hastrup, 2015). Forskningsprojektets etnografiske materiale har mange 

feltnotater, som ikke blev direkte brugt, men nogle af dem bliver inkluderet i mine analyser og i 

diskussion af analytiske antydninger, hvis de kan bidrage til forståelsen af denne analyse. Grunden til, at 

jeg har valgt at præsentere netop dette feltnotat, hænger sammen med, at jeg senere afhandlingen vil 

præsentere materiale, hvor der via et interview bliver talt negativt omkring skolens danske lærere som 

en samlet enhed. Hvor dette notat tyder på, der også kunne være en anden opfattelse af de danske 

lærere. Mit feltarbejde lærte mig hurtigt, at der var stor forskel på skolens danske læreres popularitet 

blandt eleverne – ligesom der også var det på de grønlandske. Det der  var særligt vigtigt for børnene 

viste sig at være en opfattelse af, at deres lærere interesserede sig for dem (artikel IV).  
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Feltarbejdet har været en central del af forskningsprojektets kvalitative forståelse for, indblik i og 

forankring af lokale værdier og opfattelser. Det var grundlaget for de relationelle forhold som gjorde det 

øvrige forskningsarbejde muligt, og det bidrog endvidere med en forståelse for betydningen af byens 

lokale udvikling og de skiftende klima-, årstids- og vejrforhold. De fem feltophold blev gennemført 

oktober-november 2012, april 2013, august 2013, april 2014 og august 2014. Opholdene situerede 

projektet i den dynamiske udvikling i byen og i de skolemæssige sammenhænge, der var relateret til 

projektet. Men feltarbejdet gav først og fremmest stof til de situationelle analyser, som jeg brugte 

omkring børnenes perspektiver og follow-up undersøgelsen med skolens lærere. Feltarbejdet blev 

derfor en indgang til en dynamisk og udviklende kontekst for hele projektet. Men feltnotaterne, kan 

også være lidt svære at omgås ud fra et etisk hensyn om anonyisering. 

 

 

Etisk refleksion om anonymisering i grønlandsforskning og lokal anvendelighed 

Fra Styrelsen for Forskning og Uddannelses vejledende retningslinjer for forskningsetik i samfundsvidenskaberne 
(Brinkmann, 2015; SSF, 2016) bliver det gjort klart, at forskeren skal behandle personidentificerende oplysninger 
fortroligt, indhente samtykke fra deltagere og, hvis det er børn, fra deres forældre, samt oplyse om at deltagelse er 
frivillig og derudover også gøre sine forskningsresultater tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med 
almindelige videnskabelige principper (Brinkmann, 2015). Både at anonymisere forskningens deltager og at 
fremlægge forskningens resultater bliver særligt omstændigt, når man laver deltagernær handlingsorienteret 
forskning i et lille lokalt samfund, hvor alle kender hinanden.  
Som udgangspunkt skal personfølsomme og personidentificerende oplysninger behandles fortroligt i forskning og 
fremlægges anonymt. Men selvom Tasiilaq er den største by på Grønlands Østkyst, er der blot 2.018 indbyggere 
(GS, 2016) og kun én skole. Identifikation af skolens ledelse, lærere og involverede elever i klasseundersøgelserne 
vil hurtigt kunne ske, når årstal og klassetrin for undersøgelserne fremlægges, som en del af kravet om transparent 
videnskabelig standart.  
Hvorfor overhovedet anonymisere? Dem, som kender til stedet, vil kunne identificere i hvert fald den givne skole 
og teamledelse. Dem, som ikke kender stedet, vil alligevel ikke få noget ud af at kende deltagernes identitet… eller 
vil de? Vil byens socialarbejdere, skoleledelsen, lærerne og eleverne ikke netop være særligt udsat, ved 
identitetsfremlæggelse?  
I mine artikler til de internationale tidsskrifter har jeg valgt ikke at fremlægge navnet på byen eller skolen. Ingen af 
delene var relevant i forhold til artiklernes fokus eller beskrivelser, og tilsløringen af personidentifikationen blev 
ligeledes hjulpet på vej af dette valg. Men her i den sammenfattede redegørelse, samt i den dansksprogede artikel 
(artikel II) har jeg, på grund af forskningens lokale forankring, hvorunder selve stedets særlige historik får en 
betydning, valgt at lade navnet på byen være synligt. Man vil derfor kunne finde frem til skoles lærerteam for den 
pågældende periode, hvis man graver tilstrækkeligt i hele afhandlingen samt i diverse kommunale og 
skoleorganisatoriske papirer.  
Ved projektets to kvalitative undersøgelser, forundersøgelsens interview med 17 professionelle samt 
hovedundersøgelsens elevundersøgelse lykkedes det mig at få anonymisere deltagerne i analyse- og 
fremlæggelsesarbejdet ved at lave nogle samlede meningsenheder til fremlæggelse og i elevundersøgelsen ved at 
tilsløre hvorfra hvilke af de 4 metoder (strukturerede tegninger, observationer, individuelle interview, eller 
gruppeinterview) de specifikke elevbeskrivelser kom. Dette blev også gjort ud fra det hensyn, at jeg havde lovet 
eleverne, at deres beskrivelser ville blive anonymiseret overfor den samlede lærergruppe fra distriktets skoler. 
Derved har jeg forsøgt at anonymisere så meget, som det var muligt indenfor dette forskningsprojekt. Men hvor 
meget bør man overhovedet anonymisere, når man laver lokal handlingsorienteret forskning?  
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Anonymitet kan føre til, at deltagere bliver nægtet en stemme i den forskning, der måske havde til hensigt at lade 
dem komme til orde (Brinkmann, 2015). Hvis forskningen har en intention om lokal anvendelighed, hvorfor skal 
der så overhovedet være en anonymisering? Det vil forhindre en forsker i at sætte navn på de deltagere, som 
han/hun måske har lyst til at fremhæve, fordi deres handlinger kunne være inspirerende for resten af deltagerne. 
Fremtidige lærere og ledelsespersoner på skolen kunne lære en del af disse mennesker. I et samfund som Tasiilaq, 
hvor der er en stor udskiftning i personalet omkring børn og unge, kan opbygget viden let gå tabt og forsvinde med 
de folk, der rejser fra byen igen. Men en har i dette forskningsprojekt gjort, som jeg lovede deltagerne: 
anonymiseret personoplysningerne.  

 

Børneforskning 

Som en følge af kundskabsambitionen om via forskningsprojektet at generere støtte til børn og unge i 

Tasiilaq indskrives dette projektet dermed også idet forskningsområde, der kaldes børneforskning. 

Børneforskningen går på tværs af antropologiske, psykologiske, pædagogiske, sociale og 

sundhedsfaglige teorier (Højholt & Kousholt, 2011). Denne tværvidenskabelighed bliver central, når jeg 

laver mine reviews over tidligere forskning omkring børn og unge i Grønland (artikel I og II). Udviklingen 

indenfor børneforskning omkring børns perspektiver bliver ligeledes central i min elevundersøgelse 

(artikel III og IV). Inddragelse af børn som deltagende aktører på lige fod med de voksne aktører i et 

forskningsprojekt kan relateres til en community psykologisk ideologi om deltagelse og respekt for 

divergerende opfattelser (Kloos et al., 2012). Samtidig bliver projektets interventionsagenda 

formålsbestemt: Børn har ret til at deltage, og de har ret til omsorg og beskyttelse (Rasmussen, 2011). 

At se børn som deltagende subjekter i stedet for objekter for forskning er indbefattet i grundlaget om, at 

børn fortæller i deres egen ret, og det er en anerkendelse af børns ret til at blive hørt. Ved at involvere 

børn direkte i forskning kan man derfor gå imod en ekskludering af deres perspektiver eller 

repræsentationen af dem som passive objekter, eller fejlbedømmelse af deres opfattelser (Anderson, 

2000). 

Børneforskningen og community psykologien kan dog komme lidt i opposition til hinanden, når det 

handler om prioritering af perspektiver. I børneforskning ligger der implicit en mulig kritik af 

voksenperspektivet, da det er et af hovedformålene, at børns perspektiver skal høres, fordi børn oplever 

verden anderledes end voksne (P. Christensen & James, 2008). Voksne kan blive klogere på deres praksis 

omkring børn ved at forstå børnenes perspektiver. Community psykologien vil i princippet inddrage alle 

parter på lige fod i forskningen, men taler især om at fremhæve undertrykte stemmer. Spørgsmålet er, 

hvor meget børn i Tasiilaqs perspektiver bliver lyttet til, når der bliver taget beslutninger, der 

vedkommer dem. Resultaterne fra follow-up analysen viser, at det blot er omkring en tredjedel af 

lærerne, der otte måneder senere giver udtryk for, at de har kunnet bruge børnenes perspektiver til 

deres lærerpraksis omkring børnene (artikel V). Derved kan der argumenteres for, at børnene i Tasiilaq 
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ikke bliver lyttet nok til, når praksis skal bestemmes. Selvom der er mange børn i byen, bliver børnene 

en minoritet ud fra et beslutningsmæssigt og demokratisk perspektiv.  

 

Børneperspektiver kan tolkes på forskelligt vis i børneforskning. Det er ofte forstået som en analytisk 

konstruktion, der hænger sammen med opbygning, udførelse og analyse af børnenes udsagn (Gulløv & 

Højlund, 2003). Selvom børnene har mest kendskab til deres kultur og deres liv, er der forskel på 

kendskab og forståelse (Hastrup, 1995). Derfor beskrives, hvordan børnenes subjektive forståelser, 

udsagn og handlinger skal analyseres i forhold til en sammenhæng, som måske ikke kan genkendes af 

det enkelte barn (Gulløv & Højlund, 2003). Med det in mente skal man stadig advokere for deres 

budskaber (Nelson & Prilleltensky, 2010). Børns synspunkter og perspektiver forstås ikke som 

individuelle stagnerede størrelser, men som dynamisk skiftende med børnenes aktive og sociale 

meningsdannelse omkring deres liv. Derfor anbefales det, at interviewe børn i grupper, da den sociale 

meningsdannelse med jævnaldrende kan give yderligere viden til forskningen (Højholt & Kousholt, 2014; 

Mayall, 2008). Jeg bruger i dette forskningsprojekt ikke børnenes perspektiver uden at tage højde for 

den sammenhæng, i hvilken de er udsagt, og jeg laver dermed en analyse af deres udsagn. Men jeg 

søger for samtidig at præsentere børnenes forskellige perspektiver for lærerene ved workshoppen, så 

børnene ikke bliver fremstillet som en homogen masse. For at forstå børne- og voksendeltagernes 

forskellige perspektiver anvendte jeg det fænomenologiske epoché begreb.  

Fænomenologisk epoché  

I projektets kvalitative undersøgelser var intentionen først og fremmest at forstå deltagerenes 

meninger, intentioner, oplevelser, konstruktioner og evaluering af virkelighed så meget som muligt. 

Community psykologiens sjette grundideal respect for human diversity, (Kloos et al., 2012) konstituerer 

dette metodiske ideal. Mennesker er forskellige, og de oplever tingene forskelligt. For at forstå deres 

måde at opleve tingene på, må man også sætte sig ud over ens egen forståelse. Metoden jeg benyttede 

til at opnå dette, har jeg hentet fra det fænomenologiske princip om epoché. I fænomenologien skal et 

fænomen forstås som måden, hvorpå en genstand viser sig, som den tilsyneladende er (Zahavi, 2013). 

Her fremhæver fænomenologer første-persons-perspektivets vigtighed, og det er netop dette 

perspektiv, jeg er interesseret i, når jeg udfører mine kvalitative undersøgelser. Det er i forskellige 

menneskers opfattelser af at være i verden, at viden om verden skabes, hvilket ligger i tråd med 

community psykologiens konstruktivistiske paradigme. For fænomenologerne handler denne første-

perspektivs-interesse om at undersøge erfaringer og erkendelsers mulighed for at forstå principielle 

betingelser som sandheder, meninger, begrundelser osv. (Zahavi, 2013).  

Ved epoché begrebet antages, at vi alle har vores egne opfattelser af tingene, som skal bibeholdes 

for at udforske et givet element, men at vi i undersøgelsessituationen og i flere dele af 
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analysesituationen sætter parentes om denne opfattelse (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2015; 

Lindseth, 2004; Schlimme, 2012; Zahavi, 2013). At sætte sin egen opfattelse i parentes kaldes epoché 

(Jacobsen et al., 2015; Zahavi, 2013). Der er derved ikke tale om, at man helt skal udelukke eller forlade 

sin egen opfattelse, men at man midlertidigt skal suspendere denne for at give plads til at undersøge 

andres meninger og oplevelser. Det blev for mig et afgørende redskab til at komme tættere på 

deltagernes oplevelser. Ofte kunne mine feltnotater bruges til at nedskrive mine egne opfattelser af, 

hvordan tingene hang sammen. Derved kunne jeg lettere suspendere mine egne foranalyser uden fare 

for, at de blev glemt, mens jeg undersøgte deltagernes opfattelser.  

Kodning og situeret analyse.    

Analyseprocesserne for det kvalitative materiale blev indlejret i forskellige former for kodning og 

situeret analyse. Disse blev udviklet undervejs til at være mest hensigtsmæssige i forhold til det 

forskellige empiriske materiale. Ligesom der under projektet skete en udvikling i min benævnelse af den 

handlingsorienterede del (fra aktionsforskning til social praksisforskning til samarbejdsbaseret 

interventionsforskning), skete der også en udvikling i min måde at analysere det kvalitative materiale. 

Ved de semistrukturerede interview med de forskellige interessenter og personale omkring børn og 

unge i byen er der brugt en kodningsstrategi relateret til det, Barny G. Glaser og Anselm L. Strauss kalder 

åben kodning, fokuseret kodning og in vivo kodning indenfor Grounded Theorys kodningsprincipper 

(Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990, 1993). Jeg kalder ofte mine koder for semantiske, da jeg 

i analysen og kodningen stræber efter at finde de intentionelle meninger omkring de forskellige udsagn i 

det empiriske materiale. 

Overordnet set er kodning en proces, hvor der søges efter mønstre eller orden i et materiale ved at 

identificere gentagne temaer, kategorier og koncepter. Kodning tilhører i sig selv ikke en bestemt 

kvalitativ metodologi, men kan bruges som analytisk praksis i forskellige sammenhænge så som 

Grounded Theory, multimodal analyse, kritisk diskursanalyse, indholdsanalyse (content analysis) og 

former for etnografisk analyse. Men alle former for kodning involverer et empirisk materiale og en 

søgning efter gentagelser og mønstre via kodeord, nøglebegreber og kategorisering. Derved indbefatter 

kodningsprocessen også en reducering af kompleksiteten i det empiriske materiale, hvilket især post-

strukturalistiske forskere har kritiseret. Kodning blevet kritiseret for ikke at tillade, at tingene afviger og 

deler sig og former noget nyt (Maclure, 2013). Kodning synes heller ikke at kunne håndtere bevægelse, 

forandring og tilblivelse (Deleuze & Guattari, 1987; Maclure, 2013). Der var især ved analysen af 

børnenes beskrivelser, at jeg havde brug for at sætte de semantiske koder omkring den intentionelle 

meningsdannelse i elevernes perspektiver i relation til den situation, eleverne var i, og dermed bevare 

en større kompleksitet i det empiriske materiale. Jeg lavede derfor først semantiske koder og kategorier, 

men gen-analyserede derefter det hele ud fra en mere situationel tilgang til kodning. 
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Der blev inddraget en situeret analysestrategi, kaldet the second generation, der er udviklet som en 

senere post-strukturalistisk Grounded Theory analyse, (Charmaz, 2000, 2009; Clarke, 2005; Clarke & 

Friese, 2007) i analyserne af børnenes perspektiver. Adele Clarkes analysebegreb om situationens 

betydning førte til en videreudvikling af community psykologiens understregning af betydningen af 

kontekst (Kloos et al., 2012) og den økologiske dynamiske helhedsforståelse af menneskeliv 

(Bronfenbrenner, 1979). For community psykologien er det essentielt at forstå, hvordan mennesker 

fungerer via et fokus på den sociale kontekst, som de er placeret i. Analyseniveauet kommer derfor altid 

ud over den individuelle og hendes/hans umiddelbare personlige forhold (Orford, 1999). Men Clarkes 

definition af en situation rummer flere elementer end det community psykologiske begreb om kontekst 

eller setting, som projektet dog også benytter (se artikel III og IV).  

Situationen, the situation, rummer ifølge Clarke alt det, der gør at en konkret situation opstår. En 

konkret situation er derfor indlejret i situationen (Clarke, 2009, p.208). En konkret situation kan være en 

person, der læser en artikel. Men situationen omhandler også den intentionelle og kontekstuelle 

indlejring af dette scenario. I Clarkes model over situationen bliver lokale, globale, sociokulturelle, 

symbolske, diskursive, spatiale, temporale, materielle, politiske, økonomiske, organisatoriske, 

institutionelle, menneskeligt agerende og sociale relationer indlejret i situationen. De er ikke opstillet 

som lag, som det for eksempel ses i resiliens trapez modellen (figur 4.1) eller som noget, der 

rammesætter eller omgiver noget andet, som det ses i den community psykologiske udvikling af de 

økologiske analyseniveauer (figur 3.1). De er bare en del af situationen. Derved gives der plads til, at de 

enkelte individer selv konstruerer dem som henholdsvis tættere på eller længere væk. Clarke opstiller 

selv en figur over denne tænkning på følgende måde: 
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Figur 4.2 Clarke’s situational matrix (Clarke, 2009, p.209). 

 

At udvide community psykologiens kontekstbegreb med dette begreb om situationen var vigtig for 

projektets analyse af børnenes perspektiver, da etiske forseelser i forbindelse med forskning typisk 

opstår, når man repræsenterer begivenheder på måder, der lukker for diskussion (Brinkmann, 2015). 

Situationel analyse tillader forskerne at sammendrage deres studier af diskurser, agenthed, handlinger, 

strukturer, illustrationer, tekst, kontekst, historie og nutid i en analyse af en kompleks 

forskningssituation (Clarke, 2005). Kodning ses indenfor denne tænkning som en on-going 

analysestruktur (Charmaz, 2009; Clarke, 2005; Clarke & Friese, 2007).  

Kodning skal derfor ikke bruges som en statisk repræsentation eller oversættelse af en verden, som 

lægges foran os via operationaliserede tabeller og analyser, som tidligere kodningsanalyser er blevet 

beskyldt for (Maclure, 2013), men mere som en uafsluttet og vedvarende praksis af at make sense. Altså 

at gøre data meningsgenererende. De kodninger og kategoriseringer, man laver, skal ses som forslag 

eller eksperimenter med mening, der kan ændres. Herved bibeholder man en undren overfor det 

empiriske materiale. Denne undren har også et etisk og intervenerende element, fordi undren 

automatisk forstyrrer og rykker ved forestillingen om grænser, magt og viden (Maclure, 2013). Netop at 

se kodningskategorierne som forslag banede vejen til samarbejdet med skolens lærere. Da jeg under 

projektet workshop med lærerne præsenterede mine analyser af elevundersøgelsen, blev dette fremlagt 
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i en ramme af ”dette er bare mit forslag” og ”men det kan også være anderledes, hvordan tror I det 

hænger sammen?”. 

 

Opsummering 

Ud fra en community psykologisk åbenhed og eklektisk inddragelse af andre teoriers metodiske 

begrebsapparat har jeg i dette kapitel diskuteret de metodologier og begreber, som knytter sig til 

forskningsprojektet. Det drejer sig om resiliens, intervention, aktionsforskning, feltarbejde, 

børneforskning, epoche, kodning og situeret analyse. Disse er blevet defineret og fremlagt i dialog med 

projektets community psykologiske fundering. I denne dialog er det blevet diskuteret, hvordan 

community psykologiske elementer relaterer sig til de definerede begreber og deres metodologier, men 

også hvordan community psykologien kan være adskilt fra disse. Det sidste førte til, at betegnelsen for 

projektets handlingsorienterede del skiftede navn undervejs i forløbet, da betegnelsen 

’aktionsforskning’ ikke rigtigt dækkede den community psykologiske og samarbejdsbaserede 

interventionsforskning, som jeg senere kaldte denne del af projektet. Derudover er der i kapitlet 

fremlagt, hvordan de analytiske valg ligeledes er skiftet undervejs i projektforløbet. Hvor kodningen i de 

første analyser var tænkt som en overbliksskabende tematisering, blev de senere koder brugt til at 

fastholde den empiriske kompleksitet i længere tid under analysen. Herunder blev der inddraget et 

mere poststrukturalistisk analysebegreb kaldet situational analysis, hvor analyserne bliver anerkendt 

som ufærdige, hvilket var hensigtsmæssigt for samarbejde med lærerne, der således også havde 

mulighed for at sætte deres præg på nogle af analyserne af elevernes stemmer. Samarbejdet under 

projektets handlingsorienterede del vil blive nærmere redegjort i det næste kapitel. 
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LOKALFORANKRING AF EMPIRI 

Forskningsprojektets empiriske tilgang er bygget op omkring varierende metoder. En del af disse 

metoder bliver fremlagt i afhandlingens fem artikler, men der er to fundamentale områder af empirien, 

som artiklerne ikke får med. Det handler om de lokale professionelle som projektet kom til at involvere. 

Det ene afsnit ”Tasiilaqs sociale forhold – beskrevet af professionelle beboere”, er fra den beskrivende 

del af forskningsprojektet. Her beskriver forskellige professionelle, der arbejder med børn, unge og 

familier i byen, deres syn på byens situationelle muligheder og udfordringer for børn og unge. Det andet 

afsnit ”Procesbeskrivelse om samarbejde”, er fra den handlingsorienterede del af forskningsprojektet. 

Det omhandler det handlingsorienterede samarbejde med forskellige deltagere på skolen for at 

forbedre vilkårene for børn og unge. Områderne er fundamentale for forskningsprojektet, da de på hver 

deres måde beskriver, hvordan projektet er blevet forankret lokalt. Disse to områder af empirien vil 

derfor blive præsenteret i dette kapitel.  

Tasiilaqs sociale forhold – beskrevet af professionelle beboere 

Formålet med undersøgelsen var at blive mere bekendt med det særligt lokale. Altså med sociale 

forhold i Tasiilaq, som gør sig gældende for især børn og unge. Den tager empirisk afsæt i en statistisk 

analyse omkring forhold i Østgrønland anno 2012 (da forskningsprojektet begyndte) og sammenholder 

de deskriptive forhold med det, der bliver beskrevet i den semistrukturerede interviewundersøgelse, der 

blev gennemført i byen i oktober-november 2012. Den statistiske undersøgelse gav ikke andre resultater 

end, hvad man ellers har fundet frem til i kvantitative og statistik analyser af de sociale forhold i Tasiilaq 

(se artikel II). Den statistiske analyse understøtter derved tidligere kvantitative undersøgelsers 

beskrivelser af byen (og hele østkysten af Grønland) som værende særligt hårdt ramt i forhold til høje 

voldrater, ledighed, selvmord, boligmangel, folk på understøttelse og manglende 

uddannelsesmuligheder (E. Christensen, Kristensen, & Barviskar, 2008; GP, 2012; Lind, 2011; 

Naatsorsueqqisaatarfik, 2013). Men hvordan oplever de professionelle, der dagligt arbejder med børn, 

unge og familier, byens største udfordringer? Og hvad blev der sat i gang for at gøre noget ved disse 

udfordringer? Dette var forskningsprojektets primære fokus ved det første feltophold i byen i oktober-

november 2012, hvor jeg interviewede professionelle praktikkere i byen. Her blev der fokuseret på 
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interviewdeltagernes beskrivelser af udfordringer og positive sociale tiltag. Men undersøgelsen havde 

også et andet formål, nemlig at finde samarbejdspartnere blandt lokale børn og unge eller mennesker i 

umiddelbar nærhed med disse. 

 

Etisk refleksion om at søge efter samarbejdspartnere 

For at kunne designe sin forskningsintervention til at rent faktisk at gøre noget positivt for de involverede, handler 
det for community psykologer om at finde lokale samarbejdspartnere (Berliner & Refby, 2004; Kagan et al., 2011; 
Kloos et al., 2012; Nelson & Prilleltensky, 2010; Orford, 1999; Rappaport & Seidman, 1999). Det er kun via 
samarbejde, at der kan skabes en intervention, der giver mening for alle involverede. Men da det først er i 
samarbejdet at interventionsforskningen retningsbestemmes, kan det være problematisk at finde 
samarbejdspartnere, for ingen ved endnu, hvad det konkrete projekt kommer til at gå ud på. Samarbejdspartnerne 
skal kunne se, hvad de potentielt kan bruge dette forskningsprojekt til, ud fra de værdier de selv arbejder med 
omkring børn og unge. 
Uanset hvem jeg ender med at samarbejde med, vil det få betydning for den handlingsorienterede del af projektet. 
Jeg er ikke neutral. Jeg tager ikke ’bare’ til Grønland og henter viden. Jeg tager derop for at gøre noget positivt og 
velfunderet. Men hvis interesse skal jeg varetage, når jeg nu har indset, at jeg ikke kan være neutral? Formålet 
med den handlingsorienterede del af projektet var at iværksætte en forskning, der kunne bruges konkret til at 
forbedre forhold for børn og unge i Tasiilaq. Men det blev hurtigt klart at mine samarbejdspartnere ikke blot var 
børn og unge, men mest af alt de voksne, som er en del af deres liv. Jeg var især på udkig efter iværksættere eller 
personer omkring børn og unge, der ville involvere sig i sociale projekter, der kunne generere støtte for dem.  
Men hvordan finder man overhovedet nogen, der vil samarbejde, og hvordan får man italesat et sådant 
samarbejde? Et: ”Hej skal vi samarbejde om, at du lige ser lidt mere kritisk på din praksis og udvikler den sammen 
med mig?”–tilgang er ikke specielt tillokkende for mange personer, der allerede er i fuld gang med deres projekter. 
De såkaldte ildsjæle kan hurtigt risikere at blive udbrændte, og dette var på ingen måde mit formål. Positionen, 
som dansk forsker i Grønland, blev for alvor udfordret i denne søgning efter samarbejdspartnere. Jeg gik meget 
forsigtigt til værks, og jeg ville ud fra det community psykologiekse grundideal om respect for human diversity 
(Kloos et al., 2012; Orford, 1999) lytte til de forskellige perspektiver og undersøge, hvad der var brugbart at 
fokusere projektet på. Jeg ville som udgangspunkt meget nødig kritisere de praksisser, der var i gang. Men hvordan 
støtter man praksisser til at udvikle sig uden at kritisere det, de allerede er i gang med? For community psykologer 
handler det om (på en eller anden måde) at inddrage og bidrage med sin egen faglighed og kapacitet (Kloos et al., 
2012), uden at man devaluerer det gode arbejde, folk allerede har lavet. Derudover havde jeg også børnenes 
interesse at forholde mig til. Det var jo projektets primære formål. Denne balance –at samarbejde med de voksne 
og at varetage børnenes interesser uden at kritisere og devaluere nogle af de voksne – blev et vedvarende 
refleksivt dilemma gennem forskningsprojektets handlingsorienterede del.  
Det var ikke let overhovedet at finde nogen, der ville have ’mig’ med. Heldigvis var skoleledelsen på byens skole 
åbne for et samarbejde omkring skolens netop igangsatte indsatsområde Byens Sociale Problemer. Det 
interessante her er, at jeg fra start havde tænkt at forskningsprojektets netop ikke skulle fokusere på problemerne 
med på ressourcer og muligheder. Dog var de aktiviteter, som skolens indsatsområde indeholdt, ingenlunde 
fokuseret blot på problemer, men også på at løfte de ressourcer, der kunne være hos børnene, lærerne, skolens 
organisering og struktur. Hvis det havde stået til mig, havde indsatsområdet heddet Byens Sociale Ressourcer i 
stedet for Byen Social Problemer, men netop denne identificering af problemerne som det centrale, var blevet en 
del af den diskurs, jeg mødte i byen ved første feltophold i den semistrukturerede interviewundersøgelse.  
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Professionel praktikerviden om børn i Tasiilaq  

Nærværende kvalitative undersøgelsesformål var, ud over at finde samarbejdspartnere til den 

handlingsorienterede del af forskningsprojektet, også at nuancere de kvantitative data (Miles & 

Huberman, 1994), via fortællinger fra Tasiilaqs beboere. I oktober og november 2012 blev 17 

professionelle og lokale beboere interviewet med to grundlæggende spørgsmål, der gik igen ved hvert 

interview: ”Hvilke udfordringer har Tasiilaqs børnefamilier?”, og ”Hvilke projekter har der været (eller er 

der) i gang i byen, som virker positive12 for disse udfordringer?”. Der blev udført 12 semistrukturerede 

interview på omkring en times varighed. Hvor nogle af interviewdeltagerne valgte at lade sig interviewe 

med en kollega, hvilket gav et sample på 17 interviewdeltagere i alt. På grund af tolkningsmæssige 

problemer er der kun blevet interviewet dansktalende personer i byen. Nogle var østgrønlændere 

oprindeligt fra Tasiilaq, nogle var fra Vestgrønland og nogle fra Skandinavien. Interviewsamplet bestod 

af professionelle borgere i nær kontakt med byens børn og familier.  

Metodeteorien bag interviewene var inspireret af fænomenologiske principper om epoché, (Kvale, 

2004; Minkler, 2004; Spradley, 1979; Zahavi, 2013) for at komme så tæt på den fortællendes 

oplevelsesverden som muligt. Det blev tilstræbt at prøve at forstå intentionerne bag praksis og følge de 

sammenhænge, som interviewpersonerne selv bragte op under interviewprocesserne. Børn, forældre og 

andre personer, der blev refereret til under interviewene, var altid holdt anonyme for mig som 

interviewer, og de professionelle interviewdeltagere overskred aldrig deres tavshedspligt i forhold til 

deres arbejde, ved at deltage i den kvalitative undersøgelse. Interviewene blev alle under samtykke 

auditivt optaget, transskriberet og sendt tilbage til hver interviewdeltager til rettelse af eventuelle 

misforståelser. Efterfølgende blev data analyseret ud fra Grounded Theorys (Strauss & Corbin, 1990, 

1993) principper med et computerstøttet kvalitativt analyseprogram NVivo10 (Gibbs, 2008).  

I første omgang blev interviewene analyseret ud fra en overordnet kodningsstrategi, kaldet initial 

kodning (Lofland, Snow, Anderson, & Lofland, 2006), hvor vægtningen blev lagt på de områder indenfor 

hovedspørgsmålet, hvor interviewmaterialet var mest informativt, mest forklarende og mest konkret 

beskrivende (ibid.). Den analyserende tilgang havde af samme grund en induktiv åbenhed, idet den var 

afhængig af en form for åben analyse (Lofland et al., 2006). Dette kom især til udtryk, når der blev brugt 

en in vivo kodning, hvor en længere sætning kunne udgøre en enkel kodning for at bibeholde centrale 

beskrivelser fra materialet (Lofland et al., 2006). Hermed kom der nogle resultater frem i form af citater. 

Citaterne var beskrivende for oplevelsen af sammenhængende socialstrukturelle problemer (som 

boligmangel, fattigdom, alkoholproblemer, uddannelsesniveau og arbejdsløshed), der dannede en form 

for baggrund for den hverdag og udfordringer, byens børnefamilier lever i. Herefter blev der benyttet en 

                                                           
12 Det var interviewdeltagernes subjektive vurderinger af positivitet, som dette spørgsmål lagde op til. 
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fokuseret kodningsstrategi (Lofland et al., 2006), der sorterede koderne i kategorier, hvis flere begreber 

omhandlede det samme emne.  

 

Tre overordnede emner blev ud fra disse analyser af de semistrukturerede interview identificeret som 

gennemgående og vigtige for en kvalitativ forståelse af byens sociale forhold: årstidsrelativ fattigdom, 

multifaktuelle og sammenhængende problemer, samt det tværfaglige og tværkulturelle kollegiale 

samarbejde. 

Årstidsrelativ fattigdom  
Indbyggerne i Tasiilaq lever som en følge af stedets beliggenhed og naturforholdene i mere eller mindre 

isolation fra resten af landet, hvilket er særlig udtalt i de otte måneder af året, hvor is og sne gør 

skibstransport umulig. I perioden fra juli til starten af november, når fjordene er mest fri for is kommer 

forsyningsskibe og bygdebåde med importvarer til forretningerne, men i vintersæsonen (resten af tiden) 

bliver importeret mad bragt frem via den langt dyrere helikopterløsning. Prisen på mange fødevarer 

bliver i denne periode betydeligt dyrere, mens folks lønninger og velfærdsbidrag er konstante. Netop de 

høje priser på både kost og andet bliver i undersøgelsen nævnt som særligt udfordrende for byens 

børnefamilier.  

”De største udfordringer for en almindelig børnefamilie er de høje priser på mad, husleje og 

daginstitutioner (…) Mad er især dyrt i vinterhalvdelen af året og boligpriserne er ikke tilpasset 

lønudviklingen. Familier bliver sat på gaden og der er boligmangel i byen.” (ID1013) 

Dette citat viser, hvordan de helt grundlæggende ting som køb af mad og betaling af husleje, udgør de 

største udfordringer for almindelige børnefamilier i Tasiilaq. Fattigdommen relaterer sig til de 

årstidsafhængige skiftende priser på mad, men også til en generel boligmangel i byen. De sociale 

problemer synes derfor ikke enkle, men sammensatte af flere faktorer, hvilket andre udsagn fra den 

kvalitative interviewundersøgelse også tydede på. 

Multifaktuelle og sammenhængende problemer 
Samlet set viser interviewundersøgelsen, at byens største sociale og strukturelle udfordringer synes at 

være multifaktuelle problemer, der opleves som sammenhængende og selvforstærkende systemer af 

mange af interviewdeltagerne. Dette er illustreres i følgende citater fra undersøgelsen:  

                                                           
13 ID10 = Interviewdeltager 10 – en anonym betegnelse for en af de interviewede fra undersøgelsen i Tasiilaq  
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”Der er mange, der ikke har arbejde, og der er bolignød, og der er ikke nok pasningsmuligheder 

for børnene. Jeg har lige været henne og besøge en familie. To unge forældre, der har to små 

børn. Den ældste er 2 år. Hun står på venteliste til daginstitution, men der er 40 før hende på 

ventelisten, så hun når nok ikke at komme i vuggestue – måske heller ikke børnehave, inden 

hun skal begynde i skole.” (ID12a) 

”De fleste familier vil rigtig gerne have deres barn passet i institution, men kan ikke. De kan 

heller ikke få et arbejde, og hvis de endelig får et arbejde, er der stadig problemet med at få 

børnene passet, så de bliver nød til at afslå arbejdet igen.” (ID12b) 

”Det, jeg har oplevet her, er, at boligproblemet dels er synligt i hverdagen, hvor der er mange, 

der ikke har et sted at bo. Men det er også synligt, hvis der er nogen, der kommer ud af 

alkohollen. Der er ikke boliger nok til, at de kan flytte hjemmefra eller flytte et andet sted hen. 

Man bor mange sammen – så kan det være svært, hvis de bor i familier, hvor nogen drikker.” 

(ID19a) 

”I det store perspektiv, så tænker jeg, at byen stagnerer på en eller anden måde. Der er ikke 

nok arbejdspladser til familierne, der er ikke uddannelsesmuligheder til børnene, når de 

kommer op i alderen. De skal væk herfra for at udleve deres drøm, og det er ikke alle, der er 

stærke nok til det.” (ID19b) 

Udtalelserne her peger på sammenflettede strukturelle udfordringer, der indbydes forstærker hinanden. 

Tasiilaq har gennem de sidste 30 år fordoblet sit befolkningsantal (GS, 2012). Befolkningstallet i Tasiilaq 

er steget mere de sidste 30 år, end det har været faldende i de omkringliggende fem bygder. Dette er 

også inklusiv nedlæggelsen af er bygden Ikkatseq i 2005 og Akornníaq i 1964 (Hendriksen, 2013). Den 

hastigt stigende befolkningsvækst i Tasiilaq er med til at udfordre byens sociale strukturer indenfor 

velfærdssystemet, boligsituationen og arbejdspladserne, hvilket synes at blive oplevet lokalt ud fra de 

ovenstående citater.  

Det tværfaglige og tværkulturelle kollegiale samarbejde  
Samtlige interviewdeltagere omtalte samarbejdet i personalegrupperne som en vigtig daglig 

arbejdsopgave. Det er langt fra ligegyldigt, hvordan dette samarbejde udføres i praksis. En 

interviewdeltager fortæller, hvordan det i hverdagen godt kan blive belastende for de lokale, fordi de 

hele tiden får fortalt, hvad de skal gøre af de uddannede tilflyttede pædagoger. Hvis de uddannede 

pædagoger kommer til at tage nogle uhensigtsmæssige beslutninger i forhold til, hvordan man plejer at 
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gøre lokalt, kan der opstå situationer, hvor både børnene og det lokale personale bliver adskilt fra den 

velmenende hjælp. Eksempelvis fortælles det, hvordan en for hård og ”skrap” pædagogisk tone i 

daginstitutionerne ofte vil være meget fejlplaceret i forhold til lokal væremåde i Tasiilaq:  

”Man kan blive set på som den onde af børnene. Og det østgrønlandske personale forstår det 

heller ikke. Så begynder de at snakke om, at de ikke kan lide den danske medarbejder, så bliver 

børnene splittede. Personalegruppen skal stå mere sammen.” (ID9) 

Fælles personaleuddannelse via kurser og ”god kommunikation” i hverdagen bliver omtalt som en 

mulighed for at lære at kommunikere hensigtsmæssigt internt i personalegruppen og udnytte de 

tværkulturelle forskelligheder optimalt.  

”Vi prøver på ’at klæde hinanden på’ ved at have nogle drøftelser på personalemøderne, hvor 

vi meningsudveksler.” (ID19a) 

Fælles for institutionerne i Tasiilaq er manglen på uddannet lokal arbejdskraft. Institutionspersonalet er 

derved sammensatte grupper af ofte uuddannede lokale (eller lokale med anden faglig 

grunduddannelse) og med uddannede pædagoger, hovedsageligt fra Vestgrønland eller Danmark. I 

mange af institutionerne er der derudover kontinuerligt en stor udskiftning blandt personalet (af både 

grønlændere og danskere). Dette kan medføre sproglige besværligheder og fagkulturelle tværgående 

modsætninger i personalets interne samarbejde.  

For at illustrere de tværgående modsætninger i den pædagogiske kollegiale praksis er der foretaget 

yderligere en deduktiv analyse (Lofland et al., 2006; Strauss & Corbin, 1993) ud fra det 

interviewdeltagerne fortalte, om de kulturelle og faglige forskelle i personalegrupperne. Derefter er 

koderne kategoriseret i hvilken overordnet etnisk gruppe, der tales fra og om, og sidst ud fra hvilke 

udfordringer, der peges på. Disse kodningskategorier er derefter analyseret via et rolledisplay, hvor 

reglerne om transparens, inklusion og autenticitet (Dahler-Larsen, 2010) var tilstræbt i opstillede 

citatbokse omhandlende forskellige grupper.  

Displayets hensigt er derfor at illustrere, hvordan det professionelle personale, der arbejder 

sammen med udsatte børn og unge i Tasiilaq, kan opleve de kulturelle modsætninger, de møder hos 

deres kollegaer. Der er udvalgt et citat fra hver gruppe14 om hver gruppe (hhv. om danskere, om 
                                                           
14 Der blev valgt to citater til nederste boks, fordi interviewsituationen involverede begge interviewpersoner, der 
supplerede hinanden undervejs i interviewet. I interviewsituationer, hvor der var to interviewpersoner tilstede 
opstod der ofte en form for konsensus forståelse kollegaerne imellem, men det var samtidig også interviewers 
opfattelse, at alle interviewpersoner prøvede at svare så tæt på deres egne erfaringer som muligt. 
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grønlændere (generelt), om grønlændere og om vestgrønlændere). I midten er anført en boks med et 

citat, der har til formål at illustrere en af grundbetingelserne i personalegrupperne, nemlig de mange 

interne udskiftninger.  

 

 
Figur 5.1.10 Rolledisplay over sorterede citater omkring tværgående diskurser blandt de professionelle, der 
arbejder med børn og unge i Tasiilaq 

 

Displayet har form at forskellige eksemplificerede diskurser indsat ud fra generaliserede roller (deraf 

navnet rolledisplay). Hensigten er, at vise de tanker interviewdeltagerne gjorde sig omkring de faglige og 

kulturelle forskelligheder, de dagligt møder i deres kollegiale arbejde omkring børn og unge. 

Modsætningerne blev oplevet i forhold til selve måden at kommunikere på, omkring humor, omkring 

det tempo og den iver, hvorpå man inddrager nye arbejdsmetoder, på måden at tænke over sit fag, på 

niveauet af faglighed og overvejelser, og omkring hvorvidt ens kollegaer nu går og snakker bag ens ryg, 

fordi man ikke selv behersker deres sprog.  

Hovedparten af byens befolkning kommer oprindeligt fra lokalområdet og de tilhørende bygder, 

men derudover kommer en stor del fra andre steder i Grønland, især Vestgrønland og Sydgrønland og 

den tredje dimension er alle de danskere, der også bor i byen. Herudover er der også folk med andre 
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nationaliteter: tyskere, svenskere, franskmænd osv. Alle disse oprindelseskulturer er så at sige blandet 

sammen i en stor dynamisk masse af mennesker, der blander sig ind og ud mellem hinanden, som 

opholder sig eller lever i byen i kortere eller længere tid, som gifter sig med hinanden, får børn med 

hinanden, binder sig relationelt og emotionelt til hinanden. Men som også i nogle tilfælde lever adskilt 

og mere isoleret fra hinanden.  

Mange personalegrupper i Tasiilaq har nogle samarbejdsomstændigheder, der er helt særlige for 

dem i kraft af deres tværkulturelle og tværfaglige sammensætning og betingelser. I den direkte kontakt 

med børnene og deres forældre vil de kulturelle modsætninger naturligvis også være i spil. Denne 

særlige dimension i Tasiilaqs institutioner kan være både hæmmende og mulighedsgivende alt efter, 

hvordan man er opmærksom på den og bruger den. Men det er en dimension, som kan påvirke det 

daglige arbejde, og har indflydelse på, hvordan personalet tolker, formulerer og formidler 

institutionernes målsætninger og grundværdier i hverdagen. De kulturelle og faglige tilblivelseskulturer 

er dermed også vigtige dimensioner til det sociale læringsmiljø, der omfatter alle i institutionen (skole, 

daginstitution, døgninstitution) både personale og børn.  

Byens sociale ressourcer og tiltag  
Når interviewdeltagerne fortalte om de positive tiltag, de havde oplevet eller været med til i byen, kom 

det dels til udtryk i det professionelle daglige arbejde, hvor det interne samarbejde fyldte en del. 

Ligeledes blev pædagogiske metoder overfor børnene i specifikke konfliktsituationer i daginstitutionerne 

eller overfor særligt udsat personale eksemplificeret. Det kunne også handle om måder, hvorpå man 

dagligt bidrog til byen via private indsatser eller specifikke situationer, ved at være plejeforældre eller 

samle ind til et lokalt projekt. Men der blev også nævnt flere tværfaglige strukturerede tiltag, der 

involverede en orientering mod hele byen. Disse kunne opstå fra et frivilligt initiativ eller et kommunalt 

eller statsstøttet projektarbejde. Herunder har jeg beskrevet de tiltag, der blev nævnt af flere end én af 

interviewdeltagerne:  

 

Amarngivat – institution og værested for alle børn i alderen 5-14 år. Navnet betyder: "De bærer dem i 

amarngut (kvindepels til brug for at bære et barn på ryggen)". Navnet udtrykker derfor den omsorg, 

som institutionen ønsker at give. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i 

maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udvidet og udviklet til den selvstændige institution 

"Værestedet Amarngivat", og i slutningen af 90'erne blev der også igangsat Amarngivat-steder i 

Ammassalik-bygderne Kuummiut og Kulusuk. Amarngivats bestyrelse bestræber sig på at 

repræsentere et bredt udsnit af lokalsamfundet med repræsentanter fra kommunen, sygehuset, 

skolen og forældregruppen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar, og lederen har ansvar for den 

daglige drift. De aktiviteter, der tilrettelægges, skal hovedsagelig tilgodese børn, som lever under 
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vanskelige vilkår, såsom omsorgssvigt eller andre forhold, som kræver socialpædagogiske tilbud. 

Udover værestedsfunktionen har institutionen forskellige socialpædagogiske projekter, som 

fortrinsvis er rettet mod de udsatte børn i byen, herunder rejser og ophold for grupper af børn som 

er tiltænkt at styrke af deres sociale evner, tilknytning og indlæring, men også en daglig 

fritidsklubordning, førskoletræning, mødregrupper, nødherberg og genbrugsbutik.  

 

Byens Sociale Problemer – et skoleindsatsområde med det formål, at komme nogle af de sociale 

problemer i byen til livs. Et socialt problem bliver her defineret som problemstillinger i familie og 

hjem, der påvirker skolens elevers ”undervisningsparathed i negativ retning” (Alivarpi, 2012-2013). 

Der bliver fokuseret på de store modsætninger mellem systemerne i skolen og de traditionelle 

”kulturbestemte livsmønstre” (Ibid.). Skolens bestyrelse og teamledelse har vedtaget dette 

indsatsområde ”som rækker udover den almindelige undervisning og i høj grad fordrer at 

forældrene og lokalsamfundet inddrages” (Alivarpi, 2017). Skolens indsatsområde Byen Sociale 

Problemer startede op i august 2012 og indeholder forskellige aktiviteter og delmål, som over en 

længere årerække skulle iværksættes og tilstræbes på skolen. Indsatsområdet inkluderede følgende 

delmål og aktiviteter: udvikling af gode rollemodeller med belønningssystemer til elever, der gør en 

særlig indsats; mere inddragelse af forældre og klasseforældreråd; flere klare holdninger og 

handleplaner fra skolens side; styrkelse af Pusterummets15 funktion; styrkelse af personalets social-

faglige kompetencer; og styrkelse af faget Personlig udvikling16. 

 

Familiehuset – kommunalt sted, hvor der er tilknyttet socialarbejdere og rådgivere, og der afholdes 

forskellige kurser, herunder familiekurser, mande- og kvindehøjskoler, alkoholafvænning, og diverse 

unge-initiativer. Familiehuset er sat i værk som følge af det kommunale projekt ”Godt Børneliv i 

Tasiilaq”(Egede, 2011; Lind, 2010) og undersøgelsesrapporterne omkring børn og unges muligheder 

i byen (Lind, 2011; Olsen & Lind, 2011a), som er beskrevet under afhandlingens state and place of 

art.  

 

Gør Maj Sund – en årlig begivenhed i byen, hvor der i hele maj måned bliver opsat arrangementer og 

aktiviteter for byens befolkning, der fokuserer på sundhed. Disse aktiviteter kan for eksempel være 

forskellige motionsløb, herunder midnatsløb, skiløb, cykelløb, stjerneløb ved brandstationen, 

stavgang, baby-walk eller sørøver skattejagt. Derudover kan der iværksættes vandreturer i fjeldene, 
                                                           
15 Et klasselokale på skolen med tilknyttede speciallærere, hvor skolens elever, der ikke magter at følge 
klasseundervisningen, kan gå hen og ”få luft”, lave små opgaver, slappe af og tale med en voksen, hvis de selv vil. 

16 Et fag der kan minde om nogle danske skolers Klassens Time. Hvor trivsel i klassen er på dagsordenen. 
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rundboldsturneringer, kajakroning, klatring og indendørs aktiviteter i hallen med crossfit, zumba, 

badminton, børneforhindringsbane og andet. Folkene bag aktiviteterne er frivillige, Pilersuisoq 

(stedet hvor man handler) tilbyder tillige kursus i fremstilling af sund mad og sundhedsvæsenet og 

Tasiilaqs institutioner kører informationskampagner om rygning, alkohol og snifning. Derudover står 

flere sponsorer for gaver, man kan vinde ved de forskellige aktiviteter via lodtrækning. Formålet 

med Gør Maj Sund er udover at forbedre sundheden at skabe glæde for fællesskabet og borgernes 

trivsel (Tasiilaq, 2017).  

 

KIIALIIT (Sneuglerne) – en aften/nat-patrulje af voksne frivillige, der en overgang kørte rundt i byen i en 

kassevogn, eller gik rundt i grupper på tre personer med varm te og suppe til unge, der strejfer 

omkring eller var faldet i søvn udenfor i weekender og på lønningsdage. Møder KIIALIIT børn og 

unge, der har brug for hjælp, især til at komme sikkert hjem, hjælpes de unge hjem enten til sig selv, 

deres venner, forældre eller andre pårørende. Kiialiits formål var at skabe tryghed for alle i 

lokalområdet – samt livsglæde især for børn og unge. Målet nås gennem forebyggende 

”uniformeret” synlighed, konstruktiv dialog i ”øjenhøjde”, ”sund fornuft” og gode lokale 

rollemodeller. Kiialiitprojektet blev startet op i samarbejde med Amarngivats formål og virke, som 

en opsøgende indsats i lokalområdet (Amarngivat, 2007), men var på pause (muligvis slut) i 2012, da 

jeg besøgte byen første gang. 

 

Skakfestival – Den islandske skakforening Hrókurinns har under årligt tilbagevendende besøg i byen (og i 

Ittoqqortoormiit) lært børn og unge at spille skak. Der er blevet udviklet skatfestivaller, hvis hensigt 

har været at styrke forholdet mellem Grønland og Island og skabe venskaber (Schultz-Nielsen, 

2017). 

 

Beskrivelserne sætter fokus på, hvor mange lokale tiltag, der var i gang i Tasiilaq, da jeg ankom i oktober 

2012 eller som stadig blev tænkt på af interviewdeltagerne som positive sociale tiltag, også selvom et af 

dem under interviewtidspunktet var på pause. Informationerne om de forskellige omtalte positive tiltag 

er dels hentet fra de semistrukturerede interview og dels fra en videre informationssøgning på nettet. 

Både Amarngivat, Familiehuset og Gør Maj Sund har under sig iværksat forskellige aktiviteter, der kan 

skifte og tilrettelægges efter de lokale behov og tilgængelige ressourcer i byen. Gør Maj Sund-projektet 

er desuden et projekt, der involverer mange forskellige institutioner i byen med programlæggere fra 

blandt andet hallen, skolen, brandstationen, børnehaverne og den store butik. Derved indeholder 

projektet Gør Maj Sund en form for overskridelse af de normale institutionelle opdelinger og samler 

hele byen. Men fælles for alle projekterne var den fleksible involvering af projektets aktiviteter i forhold 

til det, der lod sig gøre på et givet tidspunkt i byen. 
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Opsummering 

De vigtigste pointer fra den deskriptive viden omkring lokale professionelle i Tasiilaq hænger sammen 

med en dynamisk fleksibilitet. Mennesker og projekter i Tasiilaq synes i høj grad at skulle forholde sig 

fleksibelt overfor dynamiske sammenhænge af skiftende befolkning og sæsonbetingede forhold. 

Sammenhængende problemstillinger er påvirket af fattigdom hos mange af byens familier, hvor 

undersøgelsen viser, at årstiderne indvirkning på mad- og dagligvarepriser og den stigende 

befolkningstilvækst i byen kan forstærke presset på sociale ydelser og mulighederne for bolig og 

arbejde. Det tværkulturelle og tværfaglige personales sammensætning kan medføre misforståelser i 

personalegruppen og usikkerhed omkring behandling af børnene. De positive tiltag, der nævnes i 

undersøgelsen, er af forskellig art, og flere har forskellige aktiviteter, der er tiltænkt forebyggelse og 

skabelse af glæde og sammenhold i byen. Ligeledes er projekterne alle fleksible overfor de tilgængelige 

ressourcer og muligheder, der udvikler sig eller opstår i byen. Den semistrukturerede 

interviewundersøgelse repræsenterer mit første kvalitative møde med Tasiilaq, den kvalitative del af 

forskningsprojektets beskrivende del, samt baggrunden for det videre forløb i den handlingsorienterede 

del af projektet. 

 

Procesbeskrivelse om samarbejdet  

Dette afsnit vil fokusere på samarbejdet, som udgør den konkrete og situationelle kontekst for den 

handlingsorienterede del af forskningsprojektet. Jeg vil herunder reflektere over samarbejdet med 

skolen, der kom til at inddrage skolens administrative personale, tolk, teamledelse og elever, men mest 

af alt skolens lærere. Samarbejdet vil blive udfoldet via forskellige procesbeskrivelser af forløbet, der 

foregik i de fem feltophold over en toårig periode. I denne procesbeskrivelse vil der også være en del 

refleksion over mig som forsker. Det gør jeg for at vedkende mig og forholde mig til min forskerposition 

og de værdimæssige implikationer, dette involverer. I kvalitativ forskning er forskeren selv det primære 

redskab (Brinkmann, 2015). Under samarbejdet kom jeg ind i flere etiske dilemmaer omkring, hvilke 

interesser jeg som ikke-neutral forsker kunne repræsentere. Det førte til en refleksion over 

forskerpositionen, der metodisk kunne indtages på forskellig vis undervejs. De procesbeskrivelser, som 

her vil blive fremlagt, handler om: retningsbestemmelsen af projektet, en særlig etisk refleksion omkring 

psykologpositionen i de individuelle børneinterview, samarbejdet omkring undersøgelserne med 

børnene, analysen og fremlæggelsen af børnenes perspektiver, workshopinterventionen, det videre 

forløb og afslutningen på samarbejdet. 
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Et møde, der ender ud i en retningsbestemmelse  
Retningen for den samarbejdsbaserede interventionsforsknings involvering i skolens indsatsområde 

Byens Social Problemer, blev bestemt ved et møde med skoles teamledelse, der bestod af 

skoleinspektør, viseskoleinspektør og fire lærere med ledelsesfunktioner. Det var med den community 

psykologiske indgangsvinkel omkring anerkendelse og respekterende undersøgelse, at jeg ved dette 

møde med teamledelsen spurgte ind til indsatsområdets aktivitet omkring belønning af positive 

rollemodeller og med mødedeltagerne drøftede, hvordan man kunne støtte de elever, der gjorde en 

indsats i skolen ”på trods af svære livsomstændigheder”. Herunder fik jeg nævnt begrebet resiliens, som 

er et begreb, der oftest skal klarlægges i den givne situation, hvor det bliver brugt (Aburn et al., 2016; 

Almedom & Glandon, 2007; Luthar et al., 2000; Prince-Embury & Saklofske, 2013; D. Sommer, 2011; 

Ungar, 2012). Da jeg prøvede kort at definere resiliens som modstandskraft svarede en af lærerne 

omgående: ”Det har vores elever! De har meget modstand.”(Lærer B).  Jeg blev klar over, at vi måtte 

definere resiliensbegrebet sammen, hvis det var et begreb, der skulle bruges fortsat i forløbet. Men jeg 

blev også opmærksom på, at nogle af skolens lærere oplevede en afstand til eleverne, hvor eleverne 

blev set som havende modstand mod deltagelse i den faglige undervisning.  

Ved netop de to områder - resiliens og oplevet modstand fra eleverne - bragte jeg min egen 

faglighed og kapacitet lidt mere i spil i vores samarbejde. Lærerne beskrev, hvordan de oplevede 

resiliensbegrebet i praksis, men det blev gjort ud fra en overordnet definition, jeg stillede op i 

overensstemmelse med den præsenterede resiliensforsknings definitioner (Aburn et al., 2016; Luthar et 

al., 2000; Prince-Embury, 2013; D. Sommer, 2011). Resiliens blev i denne proces defineret som noget, 

der dels gjorde, at nogle skolebørnene var gode til at håndtere livsudfordringer og skoleudfordringer. 

Men det var ikke noget, som blot var iboende det enkelte barn eller omhandlede vedkommendes evner. 

Det var noget, der kunne bygges op og brydes ned i forbindelse med børnenes oplevelse af at kunne 

håndtere opgaver, at have positive erfaringer og at have et støttende socialt netværk. Det var 

interessant for skolens lærere at finde ud af, hvordan børnene opbyggede deres resiliens, og hvordan 

man i den daglige skolepraksis kunne støtte denne opbygning.  

I forbindelse med den oplevede modstand fra eleverne, bemærkede jeg, at ingen af 

indsatsområdets aktiviteter og delmål rummede elevernes perspektiver. Dette ligger i tæt forlængelse af 

de community psykologiske teorier omkring vigtigheden i at give stemme til de uhørte (Kagan et al., 

2011; Kloos et al., 2012; Nelson & Prilleltensky, 2010) og i børneforskningens prioritering af børns 

perspektiver (P. Christensen & James, 2008). Viden omkring børns komplekse liv er et vigtigt element i 

en forståelse af, hvordan man kan retningsbestemme en intervention for at støtte disse børn (Eldén, 

2012). For at få rettet den intervenerende praksis henimod en vilje til og dermed mulighed for 

forandring kræves der inddragelse af dem, der skal have noget ud af en given intervention (Kagan et al., 
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2011). Hvis indsatsområdet Byens Sociale Problemer skulle komme børnene til gode, var det derfra 

oplagt, at børnenes perspektiver blev inddraget.  

Teamledelsen var indstillet på, at indsatsområdet med fordel kunne suppleres af perspektiver fra 

skolens elever. Teamledelsen foreslog, at jeg stod for en elevundersøgelse, jeg ”var jo psykologen”. 

Således blev det besluttet, at mit forskningsprojekts handlingsorienterede del skulle bidrage til skolens 

indsatsområde med en undersøgelse af børnenes synspunkter på områder i deres liv associeret med 

opbygning af resiliens. 

 

 

Etisk refleksion om psykologpositionen i undersøgelser med børn 

I samarbejdet med skolen blev en ny position givet mig. I stedet for positionen som dansk forsker i Grønland (den 
var der naturligvis stadig) blev jeg nu også tilbudt positionen som psykologen. Forskeren var mindre italesat. Men 
psykologen var den reelle betegnelse, når jeg skulle introduceres til nogen, eller hvis folk skulle huske, hvem jeg 
var. ”Hende den rødhårede, psykologen.” Der havde ikke boet en psykolog i byen i de sidste 2 år, og psykologisk 
konsultativ sparring blev fløjet ind til hele Ammassalik området en gang hvert halve år ved Kommuneqarfik 
Sermersooqs ansatte psykologer, der ellers sad i Nuuk. Skolens lærere havde efterspurgt mere psykologfaglig 
hjælp i forhold til skolens udsatte elever, så involveringen af en psykolog til skolens indsatsområde kunne bruges af 
ledelsen til også at opfylde lidt af indsatsområdets delmål om styrkelse af personalets socialfaglige kompetencer. 
Positioneringen som psykologen blev fremlagt som begrundelsen for at jeg blev udpeget til at være den, der 
undersøgte børnenes perspektiver, selvom flere af skolens lærere qua deres sprog og lokale kendskab umiddelbart 
havde en lettere adgang til at lave undersøgelserne med børnene og få dem til at fortælle om deres synspunkter.  
Psykologpositionen kunne jeg ikke fralægge mig. Jeg er jo uddannet og autoriseret psykolog. Jeg skal også leve op 
til de etiske retningslinjer for nordiske psykologer (dp, 2012) i intervention med andre. Her står der blandt andet, 
at ”Psykologen viser respekt for menneskets grundlæggende rettigheder, værdighed og integritet og tilstræber at 
undgå, at hans faglige viden anvendes på en måde, som krænker, udnytter eller undertrykker mennesker” (ibid. 
§II.1). Dette er sammenhængende med etiske code of conduct om ikke-krænkende forskeradfærd (ESF & ALLEA, 
2011; SSF, 2016). Men hvad udgjorde forventningerne til psykologpositionen omkring de individuelle 
interviewsituationer med børnene? Var der nogle implicitte håb om, at psykologen kunne gøre noget bestemt (og 
ukendt) ’psykolog-agtigt’ ved de elever, der havde ’modstand’? Blev det forventet, at interviewene også rummede 
en behandlings- eller udredende dimension, og var der nogen grund til at de ikke også kunne det, hvis det blev 
nødvendigt?  
Da det var en forskningssituation, skulle jeg selvfølgelig gøre intentionerne med mine undersøgelser tydelige for 
både lærere og børnene, så de ikke forventede en terapeutisk samtale eller udredning. Hver undersøgelse med 
børnene blev introduceret med en så klart som muligt beskrivelse af interviewsamtalens formål, der også havde 
stået på de samtykkeerklæringer (bilag A1) børnenes forældre havde udfyldt. Derudover blev børnene oplyst om, 
at jeg og den tilstedeværende lærer eller tolk havde skærpet underretningspligt (Ankestyrelsen, 2013), der ville gå 
ud forud for vores tavshedspligt (bilag A2). Jeg ville ud fra resiliens og community psykologien lægge fokus i 
interviewene på børnenes ressourcer og styrker (Nelson & Prilleltensky, 2010; Zolkoski & Bullock, 2012). Men jeg 
var også klar over, at selvom man hovedsageligt spørger ind til mennesker styrker, gode oplevelser og støttende 
sociale netværk, kan de godt fortælle om de områder af deres liv, hvor der netop mangler socialt netværk, eller 
hvor der har været svære og problemfyldte oplevelser.  
Det kunne også være, at nogle af børnene havde særligt lyst til at tale om disse ting med mig. For ligesom det kan 
være krænkende at bore i folks sårbarheder uden at hjælpe dem videre, kan være lige så krænkende at negligere 
fortællinger om ubehagelige og svære oplevelser. Men hvad hvis de blev forført af interviewsituationen til at 
fortælle noget, de måske ikke havde lyst til? Og hvad hvis jeg under interviewsituationen blev bekymret for et  
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smertefuldt forhold i et barns liv, ville det så være en krænkelse at spørge nærmere ind til dette? - eller ville det 
være en krænkelse ikke at gøre det? På grund af de kortere feltophold i byen kunne jeg jo ikke tilbyde en 
længerevarende terapeutisk relation,. Men jeg kunne jo støtte mig til den skærpede indberetningspligt og henvise 
til andre, der kunne tage hånd om et givent problem i et barns liv.  
Når man har fået adgang til at lytte til østgrønlandske børn og unge, handler det derfra om, hvordan man er som 
”lytter”. Det er herunder tolket ud fra det community psykologiske ideal om respect for human diversity (Kloos et 
al., 2012) og ud fra børneforskningens særlige fokus på vigtigheden i at forstå, hvordan børn oplever deres liv (P. 
Christensen & James, 2008). I dette tolker jeg også et etisk ansvar og omsorg for de mennesker, man taler med 
(Lévinas, 1995). Men at udøve omsorg kan også betyde at bevidne folks styrker og kapaciteter. Hvis børnene 
fortalte om forhold, de synes var uretfærdige, var det i undersøgelsessituationen ikke min opgave at sætte 
spørgsmålstegn ved børnenes oplevelse af uretfærdighed, men at drage omsorg for børnenes følelser som reelle. 

 
 

Samarbejde omkring undersøgelsen med børnene 
Udførelsen af undersøgelserne med børnene er beskrevet i artikel III og IV, men her vil jeg kort beskrive, 

hvordan lærerne var vigtige samarbejdspartnere i denne proces. Samarbejdet med lærerne omkring 

selve udførelsen af undersøgelserne med børnene bestod af samarbejde omkring den konkrete 

rammesætning for undersøgelserne, omkring den indledende analyse af de udfyldte strukturerede 

tegninger og omkring interviewundersøgelserne, hvor der i flere tilfælde var en lærer med som tolk. 

 

Samarbejdet omkring de konkrete rammesætninger kom til udtryk i lærernes og teamledelsens 

beslutninger om, i hvilke klasser tegneundersøgelserne skulle gennemføres, hvilken lærer der skulle 

være med og hvilken figur, der skulle udgøre skabelonen i de strukturerede tegninger. Hensigten var, at 

figuren i tegneskabelonen skulle være lokalt kulturelt relevant og velkendt. For også på denne måde at 

vise projektets stræben mod en lokal forankring. Jeg foreslog flere muligheder for denne figur, herunder 

Havets Moder fra det østgrønlandske mytologiske sagn (Grove, 2001; Vebæk, 2015). Men lærere og 

teamledelse rådede mig til at vælge isbjørnen som skabelons figur til de strukturerede tegninger, da de 

skønnede, at denne ville være mest relevant for børnene. Under den indledende del af analysen af 

elevernes udfyldte tegneskabeloner samarbejdede jeg tæt med en af undersøgelsens faciliterende 

lærere. Teksterne i de grønlandsk udfyldte tegneskabeloner blev oversat til dansk, og de anførte navne i 

skabelonerne blev sat forbindelse med elevernes nærmeste venner eller familie.  

 

Næsten alle elevinterviewene blev udført ved hjælp af tolk. Tolken kunne være skolens fastansatte tolk 

eller en lærer, som mestrede både østgrønlandsk, vestgrønlandsk og dansk. Især to lærere blev en stor 

hjælp under interviewsituationerne, da de havde et særligt kendskab til børnene, og børnene havde 

fortrolighed med disse lærere. Selvom det også havde stor betydning for fortroligheden i 

interviewsituationen, at jeg allerede inden havde hilst på hvert barn under tegneundersøgelserne i 

klassen, og at barnet dér allerede var begyndt at beskrive sit liv på isbjørneskabelonen, var det mit 
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indtryk, at interviewsituationen først og fremmest blev genkendt som et fortroligt rum for barnet på 

grund af relationen til den tolkende lærer.  

Dette indtryk bundede i oplevelserne under disse elevinterview, der indikerede en samhørighed 

mellem den pågældende lærer og barn. For eksempel hvis læreren begyndte at udfolde eller bygge 

videre på mine spørgsmål om positive forventninger til fremtiden med konkrete spørgsmål omkring, 

hvad barnet ønskede sig til sin kommende konfirmation, eller hvordan familien til barnet havde tænkt 

sig at fejre dette. Et andet eksempel var reaktionen, da jeg under et interview havde spurgt et barn, om 

der var nogle voksne eller børn på skolen, som hun kunne tale med, hvis hun havde problemer. Hun 

svarer ved at nikke anerkendende og lidt smilende til den tolkende lærer, som også responderede med 

et: ”ja, hun har for eksempel talt med mig”.  

Ved lærerens og barnets fortrolighed med hinanden blev en sfære af fortrolighed understøtte i 

interviewsituationen. Når eleven ser den lærer, han/hun stoler på, sidde med mig, kun 

interviewsituationen allerede inden den verbale del overhovedet er gået i gang, blive opfattet af barnet 

som nogenlunde trygt. Skolens tolk havde ikke samme effekt, da børnene, når de så hende sammen 

med en dansker, ofte forventede en reprimande, som hun udtrykte det: ”Nu tror de, at de skal skældes 

ud”. De tolkende lærerens fortrolighed med barnet så ud til at resultere i, at børnene som udgangspunkt 

havde mere tiltro til at deltage i undersøgelsen. Lærere kunne hjælpe barnet med at fortælle om ting i 

dets liv ved at spørge ind til ting, lærerne vidste, havde optaget barnet, og dermed hjalp lærerne med til, 

at det empiriske materiale indeholdt oplysninger, som børnene måske ikke selv havde tænkt på at 

fortælle uden lærerens tilstedeværelse. 

 

Workshop med lærerne - hensigt og form 

Da jeg første gang fremlagde analyserne af elevundersøgelsen for lærere og ledelse i distriktets skoler, 

skete det på to workshops af 3 timers varighed. Hver workshop inkluderede ca. 25 lærere, og den ene 

blev oversat til grønlandsk, og den anden var kun for de rent dansktalende lærere. Hovedformålet med 

disse workshops var, at lærerne skulle kunne finde meningsfulde måder at udvikle deres sociale 

arbejdsindsats på i forhold til skolens elever. Hver workshop var strukturelt opdelt i to afdelinger. Den 

ene afdeling handlede om fremlæggelsen af de midlertidige analyser af børnenes perspektiver med 

plads til lærernes umiddelbare reaktioner og refleksioner heraf, og den anden afdeling var rettet mod 

igangsættelse af refleksioner og ideer omkring, hvordan børnenes perspektiver konkret kunne bruges i 

lærernes praksis. 
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Fremlæggelse og analyse af elevernes perspektiver 
Fremlæggelsen af analyserne af børnenes perspektiver tog udgangspunkt i tegneskabelonen, som 

dannede strukturen i de strukturerede tegninger. Der blev fortalt om metoden bag undersøgelsen og 

metoderne bag analyserne. Forskning med inddragelse af børnetegninger er blevet kritiseret for at 

fremlægge børns perspektiver som repræsenterende noget mere autentisk, hvilket risikerer at 

underkende den kompleksitet, der ligger i opfattelsen af børn som sociale aktører (Eldén, 2012; 

Komulainen, 2007). Derfor er det vigtigt, at præsentationen indeholder en beskrivelse af, hvordan disse 

perspektiver er blevet produceret.  Ligeledes blev perspektiver fra interviewsituationerne præsenteret 

ud fra denne forståelse. De transskriberede interview blev derfor ikke fremlagt i deres transskriberede 

form, men i en kondenseret form, hvor tolk og interviewer var skåret fra.  

Der er en risiko for at udelukke lærernes muligheder for at samarbejde om fortolkningsprocessen i 

dette foregående analysearbejde. Hver gang jeg analyserer på det empiriske materiale i forhold til det, 

der bliver præsenteret for lærerne, gør jeg muligheden for at lave samarbejdsbaseret analyse mindre. 

Men af hensyn til den lovede anonymisering af børnene bag de enkelte tegninger og synspunkter, fandt 

jeg det vigtigt at kondensere interviewcitaterne. Det var også af hensyn til anonymiseringen af børnene, 

at jeg ikke præsenterede selve tegningerne for deres lærere. I stedet beskrev jeg nogle af tegningerne, 

så lærerne stadig kunne være lidt med i at analysere videre på mine analyser af tegningerne.  

Derudover blev analysepræsentationerne også en del af det intervenerende formål: at få nogle af 

lærerne til at reflektere lidt anderledes omkring børnene og herunder at se på den modstand, de 

oplever hos børnene, som noget de også selv kan være med til at påvirke. Derfor blev det 

intervenerende formål medskabende i analyseprocessen. Et eksempel på hvordan de transskriberede 

interview blev kondenseret under analyseprocessen er præsenteret herunder. Børnenes måder at svare 

på i interviewsituationerne udgjorde ofte korte sætninger, som det tit er anbefalelsesværdigt, når man 

kommunikerer via tolk, hvilket alle deltagere på skolen havde godt kendskab til. I det fremlagte 

eksempel er der først indsat et uddrag af transskriberingen og derefter indsat det kondenserede citat, 

der blev præsenteret på workshoppen ud fra transskriptionsuddraget.  

 

Transskriptionsstruktur: Barnets grønlandske beskrivelser er ikke transskriberede (det vil overstige mit 

sproglige niveau). Når der bliver talt på grønlandsk er dette i stedet markeret med tre punktummer … 

Den transskriberede tekst er derfor dansk tale fra interviewer og fra den tolkende. Den tolkendes måde 

at oversætte på varierer fra et førstepersonsperspektiv, hvor barnets ord bliver direkte oversat til også 

engang imellem at forklare, hvad barnet fortæller, hvor barnets bliver omtalt i et 

tredjepersonsperspektiv. Når tolken direkte oversætter barnets ord i et førstepersonsperspektiv, er det 

indikeret i transskriptionen ved indsættelse af anførelses tegn om det direkte oversatte. Derudover har 
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jeg i parenteser forsøgt at indikere barnets nonverbale kommunikation ved at beskrive udtryk og 

kropslige handlinger undervejs. Både tolk og barns handlinger og ord er markeret i kursiv. 

 

Transskriptionsuddrag: 
Interviewer: Nu ved du, at jeg skal lave en workshop med lærerne, om hvordan skolen bliver bedre. Har du så en 
Top 3 over ting, der kunne gøre skolen bedre? 3 ting – hvad kunne gøre skolen lidt bedre? 
Tolk: … 
Barn: (trækker lidt på skuldrene) 
Interviewer: - og det må godt være fantasiting også, hvis det er? 
Tolk: … 
Barn: … (svarer og fniser lidt til sidst) 
Tolk: Hun ville gerne have, at lærerne var lidt mere venlige. 
Interviewer: mmm, kan du fortælle mig lidt mere om, hvordan de skal være venlige? 
Tolk: … 
Barn: …  
Tolk: Det er det, der skal forbedres, ”at lærerne må gerne være mere venlige”. 
Interviewer: Hvornår synes du, at de er uvenlige? 
Tolk: … 
Barn: … (svarer meget lavt og må gentage sig lidt, fordi Tolk ikke helt kan høre, hvad der bliver sagt) 
Tolk: ”Generelt er de venlige, men nogle lærere har tendens til at være meget gale, meget vrede” 
Interviewer: Okay. 
… (Tolk spørger udfoldende og Elev svarer) 
Tolk: Hun sagde et navn. Men det ved jeg ikke om jeg skal sige… 
Interviewer: Jeg kender ikke så mange lærernavne endnu, så jeg har nok svært ved at finde ud af, hvem det er 
alligevel. Men hvis du nu tænker på en lærer, vil du ikke prøve at beskrive for os, hvordan han eller hun er vrede? – 
sådan hvor du tænker at, det behøver de ikke? 
Tolk: …  
Barn: … (fortæller lidt længere, stadig med meget lav stemme) 
Tolk: Engang har hun oplevet, at hun blev taget i armen (illustrerer på sig selv) og det gjorde utroligt ondt og på 
grund af det, var hun bare gået ud af klassen. 
Interviewer: Det kan jeg godt forstå. Hvor gik du hen så? 
Tolk: … 
Barn: …  
Tolk: Hun gik bare tilbage igen, ind i klassen. 
Interviewer: og fik læreren sagt undskyld bagefter eller noget? 
Tolk: … 
Barn: … 
Tolk: Nej, det har hun aldrig oplevet. At læreren siger undskyld bagefter. 

 

Fra dette uddrag blev der i analysen fjernet alt andet end barnets oversatte udtalelser, der dernæst blev 

sat sammen til én kondenseret udtalelse for at indholdet rent formidlingsmæssigt skulle være lettere at 

forholde sig til på workshoppen. Hovedreglen for denne form for transskriberingskondensering var at 

bevare intentionen med det sagte og gøre denne pointe tydelig. Under workshoppens fremlæggelse af 

elevperspektiverne på skolen blev lærerne således præsenteret for dette følgende kondenserede citat: 
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Lærerne blev gjort opmærksomme på, at citaterne var kondenserede, og at interviewspørgsmålene var 

skåret fra. I en sådan fremlæggelse bliver lærerne ved workshoppen naturligvis udelukket fra 

oplysninger om, hvorfor børnene fremhæver specifikke elementer i deres udtalelser, som er genereret 

direkte som et ja/nej svar på nogle af mine spørgsmål. Eksempelvis kommer barnet fra det fremlagte 

materiale ikke ’af sig selv’ ind på, hvorvidt det havde været passende med en undskyldning fra den 

omtalte lærer eller ej. Selve det, at læreren kunne sige undskyld, er introduceret af mit spørgsmål til 

barnet. Til gengæld kommer mit spørgsmål omkring en undskyldning ikke ud af ”ingenting”. Men som en 

følge af barnets beskrivelse af den omtalte lærer som værende for vred og for overskridende i sin 

håndtering af barnet i en specifik situation.  

 

Eksemplet er også valgt for at illustrere, hvordan jeg fortolkede det etiske dilemma i at samarbejde med 

lærerne ved at være anerkendende overfor deres praksis og samtidig lade børnenes interesse ”gå 

forrest”. Selvom det ikke var dem, jeg samarbejdede mest direkte med. De voksne er agenter i forhold 

til at kunne skabe forandringer for børnene. Da jeg præsenterede det ovenstående kondenserede citat 

for lærerne, havde jeg inden da forklaret, at citatet ikke var ment som en anklage af nogle af lærerne. 

Men lærerne tog alligevel (eller måske netop på grund af dette) citatet til sig. Det var især på 

workshoppen med de danske lærere, at en genkendelse af sproglige frustrationer havde kunnet lede 

hen til, at den pågældende lærer havde taget hårdt fat i barnets arm. Ingen af deltagerne ved denne 

workshop forsvarede på noget tidspunkt denne handling, og alle tog afstand til dette fysiske overgreb. 

Men refleksioner om, hvordan de sproglige barriere var svære at arbejde med i praksis, blev delt af 

samtlige dansktalende lærere på workshoppen.  

 

Et kondenseret citat mangler hele den kommunikative dialogiske handlingsproces som en 

transskriberingen indeholder, og derfor kan et enkelt citat fremstå unuanceret (Komulainen, 2007) og 

give en ensidig repræsentation. For mange citater kunne derimod måske også blive for forvirrende for 

sammenhængen. I alt blev der præsenteret 12 kondenserede citater (bilag B) på lærernes workshop. I 

udvælgelsen af børnenes udtalelser omkring skolen blev der lagt vægt på, at børnenes holdninger af 

både positive og negativ karakter var dækket bredt og fyldestgørende i materialet. Derved skulle 

fremlæggelsen indeholde både noget om undervisningen, noget om det didaktiske, noget om det 

relationelle, om lærerne, om frikvartererne og om skolereglerne. Så alt det, børnene selv havde været 

inde på under interviewsituationerne og under klasseundersøgelserne, der havde noget at gøre med 

Hvis jeg kunne lave noget om på skolen, ville jeg gerne have at lærerne var 
lidt mere venlige. Generelt er de venlige, men nogle lærere har tendens til at 
være meget gale. Meget vrede. Engang oplevede jeg, at jeg blive taget hårdt i 
armen og det gjorde ondt. Så gik jeg ud af klassen. Jeg gik tilbage til klassen 
lidt efter. Jeg har aldrig oplevet, at en lærer siger undskyld bagefter. 
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deres holdninger til skolen, var repræsenteret, herunder også de holdninger der var af både 

anerkendende og kritiserende karakter. Den intervenerende agenda, om at lærerne via børnenes 

perspektiver helst skulle blive inspireret til at udvikle deres praksis eller viden omkring børnene, spillede 

en vigtig rolle i udvælgelsen af kondenserede citater.  

Igangsættelse af refleksion over udvikling af praksis 
Den næste afdeling af hver workshop handlede om, hvad lærerne kunne få ud af de fremlagte 

børneperspektiver. I forbindelse med ovenstående eksempel kan det yderligere tilføjes, at ved at 

medtage transskriptionens sidste spørgsmål om en undskyldning i det kondenserede citat, bruger jeg et 

community psykologisk grundideal om social justice og human wellness (Kagan et al., 2011; Nelson & 

Prilleltensky, 2010; Prilleltensky, 2012). Derudover bruger jeg bevidst forskningspræsentationens 

intervenerende element ved implicit at medbringe et forslag til fremtidig håndtering af lignende 

konflikter mellem voksne og børn på skolen: Man kan måske ikke totalt forhindre en frustration, men 

man kan for eksempel sige ”undskyld” bagefter. Men kontrollen over denne del af 

interventionsprocessen var dog hovedsageligt givet til lærerne. Jeg havde givet de analyserede 

børneperspektiver, men lærerne havde bestemte, hvordan de ville tolke og bruge disse i deres arbejde.  

I praksis blev den fremadrettede refleksionsprocesser yderligere igangsat ved at bruge medbagte 

cases (bilag D), der var opdigtede ud fra elevanalyserne og ud fra analysen af de semistrukturerede 

interview fra intuitionspersonale i hele byen i sammenhold med teori om pædagogisk psykologisk 

arbejde i skolen (A. M. Nielsen, Fink-Jensen, & Ringsmose, 2005). Lærerne blev herunder bedt om i 

mindre grupper at forholde sig: til differentieret undervisning omkring bestemte problemstillinger (på 

baggrund af børnenes udtalelser omkring opgaver eller aktiviteter, der ikke passede til deres alder eller 

faglige niveau), til samarbejde mellem grønlandsk og dansk personale (på baggrund af beskrivelserne 

om forskellige faglige og kulturelle indgange til samarbejde fra de semistrukturerede interview), og til 

hvordan man kunne bruge børnenes beskrivelse til at opbygge lærernes egne erfaringer i deres 

fagpædagogiske og sociale arbejde med skolens børn (fordi dette var selve målsætningen med 

workshoppen). Lærerne kom med ideer i forhold til de medbragte cases, men blev også opfordret til at 

komme med ideer, der passede til lige netop deres undervisningsfag (og klassetrin) og deres arbejde 

med nogle af børnenes sociale relationer.  

Lærernes ideer til resiliensmobiliserende og -støttende tiltag i deres arbejde, relaterede sig til 

lærernes egne erfaringer, deres fagkompetencer og deres elevers undervisningstrin. Derved blev 

ideerne lige så varierende som gruppen af de workshopdeltagende lærere. Nogle lærere snakkede om, 

at bruge børnenes interesse for fodbold i sprogundervisning, hvor fodboldtaktikker og holddyrkelse 

omkring store internationale engelske, tyske og spanske klubber kunne være oplagte emner for 

undervisningen. Ved matematikundervisning i de yngre klassetrin kom lærerne med ideer omkring at 
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inddrage ture udenfor skolen – rundt i byen eller i de omkringliggende fjelde, som følge af elevernes 

mange beskrivelser af gode oplevelser ved ture rundt i området (for flere eksempler på lærernes ideer 

se artikel V). 

Hver workshop blev afsluttet med en åben evaluering af de ting, lærerne ville tage med sig fra 

workshoppen (Ravn, 2015). Her blev lærerne bedt om først via en sidemandsrefleksion og siden i 

plenum at give en umiddelbar evaluering af workshoppens indhold og brugbarhed i forhold til deres 

arbejde. Lærernes åbne umiddelbare evalueringer blev skrevet ned og er præsenteret herunder: 

”Jeg var en af dem, der sagde til dig i april, at dine spørgsmål var for svære. At du ikke ville få 

eleverne til at tale. Men det er overraskende, så meget eleverne har fortalt dig.” (Lærer A)  

”Det er så rart, at du præsenterer noget fra vores elever, noget de har sagt, og ikke bare noget 

generelt om skoleelever.” (Lærer C)  

”Når jeg ser, hvad eleverne har fortalt dig, er det som om, eleverne virkelig rækker en hånd ud 

til os lærere og hjælper os helt konkret med, hvad vi skal gøre.” (Lærer D) 

”Jeg hæfter mig især ved, at eleverne har sagt, at lærerne skal være mere venlige” (Lærer E) 

”Det kunne da være sjov at lave en undervisningstime, hvor det var eleverne, der skulle lære 

mig noget” (Lærer F)  

”Tak for dette værktøj til at forstå elevernes ressourcer!” (Lærer G) 

Lærernes udtalelser i disse citater er alle meget positive i forhold til intentionerne for workshoppen. 

Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at disse reaktioner også kan hænge sammen med 

intentioner som høflighed eller en vilje til oplevet meningsfuldhed efter engagement i tre timers 

workshopdeltagelse. Ved begge workshops udviste lærerne engageret deltagelse (artikel V). Alligevel 

viste det sig ved follow-up undersøgelsen otte måneder senere, at det bare var omkring en tredjedel af 

de deltagende lærere, der mente, at de havde brugt refleksioner og ideer fra workshoppen i deres 

daglige arbejde med skolens elever – dette er omdrejningspunktet for artikel V.  

Afslutning og præsentation af projektet og perspektiver 
Under samarbejdsmøder med teamledelsen omkring follow-up-undersøgelsen blev det besluttet, at jeg 

skulle komme tilbage til skolen og afvikle en videreudviklet analysefremlæggelse af børnenes 
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perspektiver. Men denne gang besluttede teamledelsen, at det skulle foregå dels som en workshop, som 

de interesserede lærere kunne melde sig til, og dels som en obligatorisk oplæg for samtlige lærere i 

Ammassalik distriktet. Her blev vores arbejdsdefinition af resiliensbegrebet også præsenteret på 

opfordring fra skoleledelsen. Oplægget blev holdt ud fra teorier om inddragende aktiviteter (Ravn, 2015) 

i form af spørgsmål omkring flere tolkninger af resiliensbegrebet og plads til reaktioner på de fremlagte 

børneperspektiver (se bilag E for power point præsentationen). En lærer, der havde været med til 

faciliteringen af en af klaseundersøgelserne, men ikke deltaget i nogle af workshop-ene, kom bagefter 

oplægget hen til mig og sagde: ”Det er så dejligt, at du kommer tilbage og fortæller om dine 

forskningsresultater. Her kommer mange forskere, som aldrig kommer tilbage og fortæller os, hvad de 

har fundet frem til.” (Lærer H). 

 

Opsummering 

Samarbejdet var overordnet lidt mindre samarbejdende, end jeg havde haft til hensigt. Jeg stod for den 

overordnede indsamling af det empiriske materiale, som bestemt blev hjulpet på vej af de faciliterende 

lærere. Analyse og syntese processen var ligeledes hovedsageligt lavet af mig, på nær den første 

oversættende og navneinformerende del. Ved workshopfremlæggelsen af analyserne blev lærernes 

reaktioner nedskrevet og brugt som feltnotater i videre analyser, men disse videre analyser var det igen 

kun mig, der lavede. Men retningsbestemmelsen af projektet, udførelsen af elevundersøgelsen og 

analysen af, hvordan børnenes perspektiver kunne bruges i lærernes praksis blev under 

workshopinterventionen foretaget i samarbejde med lærerne. Samarbejdet med børnene og 

advokeringen af børnenes perspektiver og anonymisering gik forud for meget af det deltagende 

samarbejde, der ellers kunne havde været mellem lærere og mig. Men analyser og 

analysefremlæggelser af børnenes perspektiver, ville jeg gerne have samarbejdet mere direkte med 

børnene omkring. I de næste kapitler vil jeg fremlægge forskningsprojektets resultater ud fra korte 

resuméer af afhandlingens artikler og derefter nærmere diskutere det at lave samarbejdsbaseret 

interventionsforskning i Grønland. 
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RESUMÉ AF ARTIKLERNE I-V 

Afhandlingens artikler udgør ikke blot en stor del af det metodiske og teoretiske arbejde i 

forskningsprojektet. De udgør også en bestemt form for vidensfremlæggelsesarbejde, hvor artiklernes 

budskab hver især bliver tilrettet det ansøgte tidsskrift og de videnskabelige diskussioner, der er i gang i 

netop dette tidsskrift, så artiklen kan indgå som en del af den igangværende videnskabelige debat. 

Derfor vil jeg i dette kapitel gennem et kort resumé af hver artikel gøre det klart, hvordan de hver især 

bidrager til projektets ambition om samarbejdsbaseret interventionsforskning med det formål at 

generere støtte til børn og unge i Tasiilaq. 

Resumé af artikel I   

Hensigten med artiklen, “Forty years of research concerning children and youth in Greenland: a mapping 

review” (artikel I), var at lave en systematisk kortlægning over psykologisk relateret forskning omkring 

børn og unge i Grønland. En periode på 40 år (1976-2016) blev valgt for at få indsigt i udviklingen af den 

videnskabelige viden om børn og unge i Grønland. Jeg var særligt interesseret i, hvor meget af 

forskningen i Grønland, der var lokalforankret via for eksempel samarbejdsbaserede metoder, hvor den 

lokale befolkning er medinddraget i flere dele af forskningsprocessen. Det overordnede mål for denne 

artikel var også at bidrage med overblik over den viden, der allerede var på området, til fremtidige 

grønlandsforskere. Det fremlægges sidst i artiklen, hvordan kvalitativ forskning og community forskning i 

Grønland kunne have brug for en mere etableret forskningsenhed, som det er tilfælde med den 

sundhedsvidenskabelige forskning i Grønland, og hvordan en sådan forskning kan generere viden om 

opbygning af social resiliens via kvalitative metoder med lokalbefolkningen. 

Resumé af artikel II 

Afhandlingens anden review artikel ”Hvordan bagsiden bliver fremlagt - systematisk review over de 

sidste 40 års forskning i Østgrønland” (artikel II), indsnævrer fokus fra hele landet til blot at omhandle 

Østgrønland. Reviewets empiriske grundlag hviler på den forgående reviewindsamling (artikel I) og 

udgør 43 af de 342 studier. Artiklen analyserer, hvordan østgrønlandske forhold omkring børn og unge 

bliver fremlagt i den nationale og lokale forskning. Her vises, hvordan problembilledet omkring 

Østgrønland træder tydeligt frem. Selve forskningsprojektets hovedspørgsmål, hvordan man kan bruge 
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forskning til at generere støtte til børn og unge, kommer i diskussion i denne artikel. Da 

forskningsprojekter, der i deres resultater udelukkende fokuserer på problembilleder, opfattes som 

nødvendige og brugbare, i det de peger på uacceptable forhold for børn og unge. Men samtidig risikerer 

den overvældende repræsentation af østgrønlandske forhold som problematiske at blive en 

identificerende diskurs, der giver en skæv opfattelse af den østgrønlandske befolkning, som nogen ”der 

skal behandles”, og ikke som nogen, der også selv har ressourcer og viden, der er relevant at inddrage 

og basere fremtidige indsatser på.    

 

Resumé af artikel III  

Artiklen “Using Structured Drawings as a Method of Inquiry with Indigenous Children” demonstrerer en 

metode, jeg udviklede, til at lytte til forskningsprojektets deltagende børn i Tasiilaq. Det giver ikke 

mening at kopiere metoden uden at tage højde for en ny undersøgelses situationelle kontekst, derfor 

beskrives metodens design, proces samt analyseeksempler omhyggeligt, så andre, der arbejder med 

undersøgelser med børn, vil kunne bruge de metodiske teknikker og de metodologiske tanker bag dem i 

deres egen kontekst. Metoden omhandler en lokal forankret og fleksibel brug af en tegneskabelon i en 

social undersøgelses setting i tre forskellige klasser, en med 8-9 årige børn og to med 13-14 årige børn. 

Børnene fik hver udleveret en ’isbjørneskabelon’ og blev bedt om at udfylde denne med tegninger eller 

tekst omkring deres eget liv. De kunne undervejs i processen tilkalde en faciliterende lærer og også 

verbalt fortælle ud fra skabelonen. Det empiriske materiale fra disse tegneundersøgelser omfatter de 

udfyldte tegneskabeloner, observationer under forløbet og det børnene fortalte undervejs. 

Undersøgelsen gav mulighed for at observere relationelle indflydelser og de relationelle 

meningsskabelser. 

Børnene opfattes i denne undersøgelse som deltagende vidensproducenter og blev givet så meget 

kontrol som muligt over deres eget deltagelsesniveau i undersøgelsesprocessen. Denne metode hjælper 

til at give børnene mulighed for at have kontrol over deres eget deltagelsesniveau, fordi den foregår i en 

større social kontekst, hvor eleverne ikke sidder en-til-en med en voksen, men kan blive inspireret af 

hinanden undervejs. Derudover hjælper tegneskabelonens struktur til at gøre formål med 

undersøgelsen transparent og overskuelig for børnene. Dermed bliver det ikke børnene, der prøver at 

sige ja eller nej til voksenkonstruerede spørgsmål, men skabelonen der åbner en mulighed for, at 

børnene selv kan udtrykke sig indenfor nogle overordnede temaer. Kommunikationsmulighederne blev 

ved brug af denne metode derfor udvidet i forhold til almindelige spørgeskemaundersøgelser eller 

individuelle interviewsituationer.  
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Resumé af artikel IV 

Artiklen “Students' dreams for the future and perspectives on resilience-building aspects of their lives: 

The view from East Greenland” (atikel IV) repræsenterer en resultatorienteret fremlæggelse af 

undersøgelsen med børnene. Artiklen diskuterer børnenes fokus på de sociale relationers betydning i 

forhold til familie og udendørs aktiviteter, deres fremtidsdrømme versus deres nuværende situation i 

skolen og medinddragelses betydning i forhold til resiliens opbygning. Det vises, hvordan skolens og 

politikernes ønske om, at de østgrønlandske børn skal færdiggøre uddannelse og skole hænger fint 

sammen med børnenes egne tanker om fremtiden, og at børnene måske derfor bør anerkendes som 

mere motiverede for skolearbejde, end de måske til daglig ser ud til at være. Det konkluderes, at en 

nødvendig måde for skolen at støtte børnenes opbygning af resiliens og motivation for skolearbejdet er 

at lytte til og inkludere børnenes synspunkter mere. Derudover foreslås det, at det faglige skolearbejde 

bliver planlagt og udført i relation til børnenes egen måde at trives og opbygge resiliens på, via for 

eksempel at planlægge undervisningsemner, der følger børnenes interesser. 

 

Resumé af artikel V  

I artiklen “Was It Useful? Multilayered Outcome of a Psychosocial Intervention with Teachers in East 

Greenland” (artikel V) analyseres de menneskelige processer ved intervention af forandringsprocesser 

ud fra follow-up undersøgelsesspørgsmålet om, hvor meget lærerne retrospektivt kunne bruge fra den 

intervenerende workshop om deres elevers perspektiver på trivsel, resiliens og skolearbejde. I en 

evaluering lavet umiddelbart efter workshoppen ytrer lærerne stor tilfredshed og stort engagement 

omkring anvendelsesmulighederne fra børnenes perspektiver, men otte måneder efter workshoppen 

viser det sig, at mange af lærerne alligevel ikke havde brugt den viden, de selv var med til at generere på 

workshoppen. Ved analyse af resultatet opdages flere faktorer, der modvirker internaliseringen af 

interventionen. Vigtigst er manglende løbende opfølgninger på workshoppen. Udover follow-up 

undersøgelsen otte måneder efter interventionen burde jeg havde lagt op til en etablering af 

kontinuerlige samarbejdsmøder for lærerne (eller blot emner til dagsordner på de møder lærerne i 

forvejen skulle holde). Lokale tovholdere kunne igangsætte refleksion og revurdering af den nye viden i 

praksis, så børnenes perspektiver og lærernes pædagogiske og didaktiske ideer kunne holde sig levende 

og relevante i forhold til de konkrete problemstillinger, lærerne stod overfor i deres daglige arbejde. 
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Opsamling og oplæg til diskussion 

Som det fremgår ud fra disse resuméer, viser artiklerne, dels at den tidligere forskning omkring børn og 

unge i Østgrønland (artikel II) samt i hele Grønland (artikel I) har været præget af et fokus på problemer 

og kvantitative metodiske tilgange. Dels illustreres det, hvordan man kan få børnene i Østgrønland til at 

fortælle om deres liv på andre måder ved at udvide deres muligheder for kommunikation indenfor nogle 

åbne rammer, hvor de selv har en del af kontrollen over deres forskningsdeltagelse (artikel III og IV). Den 

sidste artikel (artikel V) viser, hvordan lærerne kunne få en ny forståelse af deres elever ud fra 

forskningsresultatet, men at de for at internalisere denne viden havde brug for mere opfølgende 

samarbejde med plads til revurdering og udvikling af lærernes ideer fra workshoppen. Resultaterne fra 

de fem artikler indgår i næste kapitel med diskussion og hovedresultater af forskningsprojektet. 



100 

 

DISKUSSION OG HOVEDRESULTATER 

Forsker træd varsomt  

Ud fra forskningsprojektets empiriske materiale og det teoretiske fundament i community psykologien 

og resiliensforskningen diskuterer jeg i dette kapitel, hvordan de forskellige former for vidensproduktion 

kan supplere hinanden, hvordan forskning kan være en mere eller mindre intenderet form for 

intervention, hvorfor forskerneutralitet ikke er mulig, og hvorfor forskningens værdigrundlag derfor bør 

medtænkes og italesættes undervejs i processen, samt hvordan samarbejdsbaseret 

interventionsforskning kan generere støtte til børn og unge i Tasiilaq. 

De to reviewartikler, der repræsenterer en stor del af projektets beskrivende forskningsdel, 

advokerer overordnet for mere samarbejdsbaseret forskning med dem, der bor i Grønland, samt for 

mere fokus på ressourcer frem for problemer. I den sammenfattede redegørelse præciseres det ud fra 

den community psykologiske teoretiske fundering, at lokale samarbejdspartnere i forskningsprojekter 

kan være alle mulige forskellige lokale og derved ikke nødvendigvis professionelle lokale. I den 

handlingsorienterede del af projektet bliver der gjort et forsøg på at opfylde idealet om at lave 

samarbejdsbaseret forskning. Men det illustreres også, hvordan samarbejdet med lokale deltagere ikke 

altid kan være så omfattende og gennemgående, som det fra begyndelsen var tiltænkt. Alligevel vises et 

bud på, hvordan social og lokalforankret forskning kan komme til udtryk i Østgrønland.  

Betydning af den dominerende beskrivelse  

I afhandlingens to review artikler beskrives en noget skæv fordeling af forskningsmetoder, der gennem 

de sidste 40 år har præget forskningen omkring grønlandske børn og unge. Der er anselig overvægt af 

kvantitativ forskning, og der er meget fokus på problemer. Begge reviews viser ligeledes en overvægt af 

sundhedsvidenskabelig forskning, som har en tradition for netop at bruge kvantitative 

forskningsmetoder til at præcisere risikofaktorer og korrelerende sammenhænge mellem problemerne. I 

den systematiske kortlægning, der bliver behandlet i afhandlingens artikel I: ”Forty years of research 

concerning children and youth in Greenland: a mapping review”, beskrives det, hvordan 

sundhedsforskningen i Grønland siden 1990-erne har arbejdet i en etableret enhed med få faste og 

mange gæsteforskere, der hovedsageligt benytter samme slags kvantitative metoder. Derfor bliver livet 

omkring børn og unge i Grønland overvejende beskrevet ud fra en kvantitativ og sundhedsfaglig optik. 
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Det betyder, at det er bestemte forhold vedrørende sygdom og sundhed, der bliver fremhævet, og 

det betyder også ofte, at der hovedsageligt benyttes en kvantitativ metodisk tilgang til etableringen af 

viden omkring børn og unge i Grønland. De større befolkningsundersøgelser har via spørgeskemaer eller 

spørgeskemabaserede telefoninterview kortlagt befolkningens trivsel og især mistrivsel, men et egentlig 

billede børns og unges egne perspektiver på af hverdagsliv, drømme og svære og lette ting i livet, samt 

hvordan man arbejder med disse ting i lokalmiljøerne rundt omkring i Grønland, kommer sjældent 

tydeligt frem i de store kvantitative undersøgelser. Der generaliseres, hvilket fører til tab af den viden, 

der ligger i det særlige. De sundhedsfaglige befolkningsundersøgelser har ikke en direkte handlende 

agenda. Men flere af de senere undersøgelser har sat midler af til at kunne handle overfor børn eller 

unge, som via denne forskning bliver udpeget som særligt udsatte.  

De kvantitative undersøgelser er gode til at sætte fokus på de strukturelle sammenhænge, der kan 

have alvorlige konsekvenser for trivsel i de mindre samfund. Blandt andet har sundhedsvidenskabelige 

studier vist relationerne mellem fattigdom for børnefamilierne i Grønland og udvikling af psykiske 

problemer, misbrug, omsorgssvigt og selvmord (Bjerregard, 2006, 2010; C. P. Pedersen et al., 2013). 

Denne vigtige viden kan derfor bruges til at lokalisere overordnede korrelerende problemstillinger 

omkring forskellige emner eller forskellige regionale udfald og til at forstå de strukturelle 

sammenhænge, der har medindflydelse på de lokale communities og relationer. Men det er også behov 

for den mere nuancerede lokalfokuserede viden, som de store kvantitative undersøgelser ikke kan 

generere.  

Fokus på problemer eller ressourcer 

I artikel II: ”Hvordan bagsiden bliver fremlagt – Systematisk review over de sidste 40 års forskning i 

Østgrønland” viser resultaterne, at forhold omkring østgrønlandske børn og unge oftest bliver omtalt 

som problematisk. Igen er det sundhedsforskningsstudierne, der er i overtal, hvilket også kan hænge 

sammen med fokusset på problemer, da der indenfor sundhedsforskningen ofte er tradition for et 

behandlerperspektiv. Men det vurderes, at både lokal og national forskning har en for ensidig tendens til 

at se østgrønlænderne som nogen, ”der skal behandles”. Historisk har der været behov for en opfattelse 

af østgrønlændere som særligt uciviliserede, set i forhold til en koloniserende civilisering i Vestgrønland. 

Vestgrønlænderne kunne i mødet med østgrønlænderne se sig selv som de civiliserede (jævnfør etisk 

refleksion 1). Et dominerende fokus på de sociale problemer i Østgrønland kan være med til at skabe en 

diskurs, hvor det gamle billede af østgrønlænderne som de uciviliserede i forhold til vestgrønlænderne 

bliver holdt ved lige. I artiklen påpeges, at forskning, der skal bruges til social intervention i Østgrønland, 

kan blive for problemorienteret med den konsekvens, at østgrønlænderne kommer til at blive opfattet 

som nogen, der ikke selv har noget særligt at bidrage med. Det foreslås derfor, at forskere via 
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forskningspraksisser kan styrke lokale ressourcer ved også at lytte de styrker og ressourcer, som en 

forandring til det bedre helst skal bygge videre på.   

Når resiliensforskningen ofte (og også i dette projekt) er centreret om beskyttende faktorer og 

ressourcer, er det ud fra samme tanke om, at resiliens kan opbygges, når man tager udgangspunkt i de 

ressourcer, der allerede er tilgængelige. En negligering af de tilgængelige ressourcer kan dels opfattes 

som en nedladende forskerattitude, dels være ubehjælpelig i forhold til forandring til det bedre og dels 

risikere en lokal fremmedgørelse overfor forskningen. Selvom det er nødvendigt at gøre opmærksom på 

problematiske og reelle svigt af børn og unges rettigheder, er det også vigtigt at tage højde for den 

måde, hvorpå folk i Østgrønland føler sig præsenteret, og for den måde, hvorpå andre mennesker i 

Grønland ser på østgrønlænderne. Via mere fokus på ressourcer og det, der går godt, kan ressourcer 

måske også understøttes gennem forskning.  

Bekymringen går ud på at en befolkningsgruppe, der hovedsageligt bliver defineret ud fra en 

problemdiskurs, kan gå hen og blive helt identificeret med denne problemorientering. Optagetheden af 

problemer kan i sig selv gøre noget ved et samfund. Når der påpeges problemer, stigmatiseres og 

nedvurderes også de mennesker, der har disse problemer. Skolens indsatsområde, der skulle gøre 

eleverne mere læringspararte i skolen, hed netop Byens Sociale Problemer. Aktiviteterne i 

indsatsområdet var dog mere rettet mod ressourcer end mod problemer, men indsatsområdets navn 

kan ses som et produkt af en problemorienteret diskurs, der herskede i byen. Benævnelsen af 

indsatsområdets fokus på Byens Sociale Problemer kan samtidig have en frigørende effekt, hvor grader 

af ansvar og skyld fratages de involverede gennem en italesættelse af en social præmis, de ikke selv har 

skabt, men som de er influeret af i deres virke som enten skolepersonale, børn eller forældre.  

Sammenhænge og kompleksitet 
I den sammenfattede redegørelse har jeg vist, hvordan de oplevede problemstillinger hænger sammen 

med demografiske faktorer som øget befolkningstilvækst, og hvordan problemstillinger kan opleves som 

sammenhængende, med den skiftende arbejdsstyrke omkring børn og unge i byen og med de skiftende 

årstider og vejrforhold. De sociale indsatser er tilpasset samfundet med fleksibilitet i forhold til vejr og 

iværksættere. Det fremgår, hvordan personalegrupper for børn og unge i Tasiilaq ofte skal samarbejde 

på en særlig måde, som er præget af en dynamik af skiftende og forskellige faglige og kulturelle normer 

og forståelser. Det er afgørende, at nye tilflyttere, for eksempel fra Danmark, forsøger at begribe 

kompleksiteten af de udfordringer, som befolkningen i Østgrønland håndterer. Citatet om danskerne fra 

den semistrukturerede interviewundersøgelse antyder, at det ikke altid er tilfældet:  

”Mange danskere kommer her og ser et eller andet som ikke fungere, og så tror de, at de er 

verdensmestre og skal ligesom forandre alting – og så finder de måske en forkert løsning, fordi 
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det er en dansk løsning. Så får de modstand, eller så sker der ikke noget og så bliver de sure 

eller køre trætte i det og så rejser de igen.” (ID9).  

Dette citat fremlægger en observation af en uheldig forlængelse af historien om fejlbedømmende 

danskere i Grønland, som jeg fra projektets start forsøgte at tage afstand fra i valg af teori og metode. 

Men på en måde ender follow-up undersøgelsen ud i et resultat, der ikke adskiller den 

handlingsorienterede del af projektets indsats i lokalområdet særlig meget fra den problematiserede 

danske opførelse i Grønland. I follow-up artiklen (artikel V) beskrives, hvordan lærerne havde 

internaliseret børnenes perspektiver med lærernes egne bricolage-viden om børnene, læring og sociale 

relationer. Derfor kunne det være svært for dem at genkalde og afgøre, hvor meget og hvad de havde 

brugt fra de ideer, de selv havde italesat på workshoppen otte måneder tidligere. Men blot omkring en 

tredjedel af lærerene mente at de havde brugt denne viden. 

Hensigten med dette forskningsprojekt var ikke at problematisere andre danskes fejltrin i Grønland, 

Østgrønland eller Tasiilaq. Der skal, som med problematiseringen af østgrønlandske forhold overfor 

vestgrønlandske, også ses mere nuanceret på danskerne i Grønland. Problemer og ressourcer i Tasiilaq 

skal ikke blot forstås ud fra monokausale forklaringer. Det handler ikke bare om de danske versus de 

grønlandske lærere. Selvom nogle af eleverne ser sig sure på de danske lærere, som ikke håndterer en 

lokalforankret form for kommunikation, men i nogle situationer bliver for vrede og for overskridende 

(artikel IV), så viser feltnotatet på side 70-71, hvordan andre danske lærere sagtens kunne indgå i en 

relation med børnene, som var værdsat og støttende. Sprogkundskab havde meget at sige, når der skal 

undervises på et sprog, som ikke er børnenes modersmål. Dette er en udfordring for både børnene og 

for de lærere, der ikke mestrer østgrønlandsk. Men sprogkundskab handler som bekendt ikke blot om 

det verbale sprog, det handler også om det nonverbale. Elevundersøgelsen viste at lærerne var vellidt af 

børnene i Tasiilaq, hvis de var interesserede i børnene og forsøgte at sætte sig ind i børnenes 

perspektiver via empatisk lydhørhed, men også ved at udvise overskud til at lave sjov med børnene 

(artikel IV). 

Forskellige forskerpositioner i Grønland 
I artikel I og II beskrives, hvordan forskningen i Grønland har udviklet sig fra at være en forskning om og i 

Grønland til en forskning for Grønland (Arneborg & Secher, 2005). Intervention i forbindelse med 

forskning er derfor blevet mere udtalt gennem tiden. Forskningsråd har i den forbindelse reguleret 

bestemmelserne for, hvad etablerede forskningsenheder skal inkludere. En nyere tendens i 

grønlandsforskningen kan kaldes forskning med Grønland (herunder med lokale beboere), hvor 

samarbejde med lokale bidrager til at sætte projekter i gang dér, hvor de lokale selv ønsker, at der skal 

ske forandringer (artikel II). Som enhver anden aktivitet foregår videnskab i en social, historisk og politisk 
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kontekst, der er medskaber til, hvad der forskes i. Som dansk forsker i Grønland kan man stå sårbart 

overfor en adgang til den lokale viden, hvilket måske betyder, at man benytter sig af de post-

positivistiske måder at skabe viden på, hvor der tilstræbes så meget neutralitet og objektivitet som 

muligt. Den position, man har som forsker, og som man har mulighed for at tage på sig, har stor 

betydning for forskningens metodiske handlerum. Ud fra en community psykologisk åbenhed omkring 

eklektisk inddragelse af flere metodiske begreber og en antropologisk forståelse af forskellige 

forskerpositioner, blev der gennem projektet arbejdet i forskellige forskerpositioner, hvilket fremgår af 

tilgangene i de fem forskellige artikler. 

Hvad er samarbejdsbaseret interventionsforskning? 

Som en følge af det konstruktivistiske paradigmes antagelse om, at viden er noget, der konstrueres i 

relationelle sammenhænge mellem mennesker, bliver det yderst relevant at inddrage lokalt samarbejde 

i forskning. Dette bliver også underbygget af det kritiske paradigme, hvor det modsatte kan betyde lokal 

kontroltab. Hvis man ikke inddrager lokale i forskningen, reducerer man deres kontrol over viden og 

over, hvordan de bliver beskrevet og præsenteret ude i verden. Derved kan forskning uden lokalt 

samarbejde i postkoloniale områder være med at genskabe de tidligere kolonibaserede magtpositioner, 

hvor kontrol over regionale fremstillinger bliver overtaget af andre end dem, der bor der. Indenfor 

community psykologien tænker man forskning ind i værdier omkring social retfærdighed, psykologisk 

trivsel (well-ness), lokal deltagelse og samarbejde. Værdier som er fokuseret på at forstærke 

communities. Forskning, der i samarbejde med lokale forsøger at igangsætte forandring, kan skabe 

viden om de samarbejdende processer i forandringen.  

Under afsnittet ”Procesbeskrivelse om samarbejde” fokuseres på samarbejdet i den 

handlingsorienterede del af projektet med skolens deltagere, der blev mindre samarbejdende, end det 

fra start var intentionen med den handlingsorienterede del af forskningen. Afsnittet viser, hvordan man 

kan lave samarbejdsbaseret interventionsforskning, selvom ikke alle faser i processen fandt sted i 

samarbejde. Alle deltagere i forskningsprojektets kvalitative undersøgelser bliver italesat som deltagere. 

Det kunne være interviewdeltagere eller deltagende børn, lærere, teamledelse og øvrigt personale på 

skolen. Det blev tilstræbt, at deltagerne bevarede størst mulig kontrol med deres egen deltagelse i 

forskningsprojektet: Der blev lavet åbne og semistrukturerede interview med plads til deltagernes egne 

associationer. I undersøgelsen med børnene blev der udviklet en metode med strukturerede tegninger 

for at give eleverne størst mulig kontrol over deres egen deltagelse i undersøgelsessituationen (artikel 

III). Under workshopforløbet med lærerne dannede mine midlertidige analyser og fremlæggelser af 

børnenes perspektiver en del af den informerede baggrund for refleksionerne omkring ændringer i 

praksis. Men det var lærernes konkrete ideer til ændringer (og ikke mine), der fik plads til udfoldelse.  
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Samarbejde i tværfagligt fællesskab 
Samarbejde skal ikke reducere deltagernes faglighed, tvært imod. I et samarbejde bidrager alle med det, 

de er bedst til, og udvikler samtidig viden omkring det, de andre kan bidrage med. Der var ikke nogle af 

samarbejdspartnerne fra Tasiilaq, der kom med ideer til analyseteknikker eller relevante metodeartikler. 

Deltagerne er med til at undersøge noget og tænke noget om det undersøgte, men de er ikke 

medforskere. De er medmennesker. Ligeledes bliver jeg ikke en med-lærer ved at deltage i en 

undervisningstime. Jeg kan bidrage med forskningens resultater, og jeg kan bidrage med en metode til 

at få børnene til at fortælle om deres liv og synspunkter på. Begge dele kan give anledning til ændringer i 

lærernes praksis, hvis de selv er indstillet på dette.  

Ændringer i praksis 
Resultatartiklen ”Students' dreams for the future and perspectives on resilience-building aspects of their 

lives: The view from East Greenland” (artikel IV) blev dedikeret til at præsentere børnenes udsagn under 

tegneundersøgelserne og i de efterfølgende interview. Her oplevede jeg en dissonans mellem børnenes 

drømme om uddannelse og deres nuværende beskrivelse af skolen. Relationen til lærerne var meget 

betydningsfuld for eleverne, og de ældre elever ytrede ønske om lidt mere medbestemmelse i 

skoleaktiviteterne, hvor de fortalte om irrelevante aktiviteter (som at synge julesange i april måned) 

eller aktiviteter, der ikke passede til deres alder eller faglige niveau. Behovet for at blive lyttet til og til at 

opleve sig selv som faglig kompetent og anerkendt - ”føle sig lidt klogere” - bliver særligt fremhævet i 

artiklen som relevant i forhold til, hvordan lærerne kan støtte børnenes resiliensopbygning. Men de 

konkrete ideer til ændringer i praksis må komme fra lærerne selv, for det er dem, der bedst kender 

deres egen praksis og kan overskue, hvordan denne praksis kan udbygges eller ændres. Igangsættelse af 

ændringer i praksis skal derudover have plads til at grundfæste sig i tiden efter igangsættelsen, som det 

beskrives i follow-up artiklen (artikel V). Der må skabes plads til, at de nye ideer kan indarbejdes, blive 

reflekteret (med kollegaer) og modificeret undervejs i et opfølgende forløb. 

Dialog og skiftende samarbejde 
For at samarbejde kan være vedkommende for alle parter, må det ske i en dialog, hvor forskellige 

synspunkter bliver hørt ud fra en fælles holdning om, at alle yder deres bedste for at komme problemer 

til livs. Det skal altså ikke være en diskussion, hvor den, der er bedst til at formulere sig, vinder 

argumentationen. Der er ingen, som har patent på sandheden. Jeg skiftede også samarbejdspartnere 

undervejs i den handlingsorienterede forskningsproces. Først var mine samarbejdspartnere skoles 

teamledelse, dernæst lærere, så blev det børnene, så lærerne igen under workshop og follow-up-

undersøgelsen og til sidst atter teamledelsen, der igangsatte en afrunding af projektet for alle lærere i 

distriktet.  
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Samarbejdet med børnene 

Der er ikke mange, der skriver om alle de gange, det går godt for børn i Østgrønland. Om de børn, der 

håndterer udfordringer på måder, der gør dem stærkere. Børnesynet i forskning og beskrivelser fra 

Østgrønland er præget af, at børnene ses som ofre for sociale problemer. Men hvad nu, hvis man så 

børnene anderledes? Hvad med de kæmpende børn, de glade børn, de legende børn, de drømmende 

børn, de viljestærke børn? Hvad vil de? Hvad synes de? Hvordan gør de? Det står klart, at der må være 

resiliens blandt de østgrønlandske børn og unge. Det må kræve en del at deltage i skole på et andet 

sprog end ens modersmål, desuden må det også kræve resiliens at vokse op i et samfund med mange 

sociale problemer. Børn og unge i Tasiilaq har meget at sige, men mange voksne kan mangle kendskab 

til, hvordan man kan lytte til dem. Der har betydning, hvordan man intervenerer, hvad man spørger om, 

hvordan man spørger og ikke mindst, hvordan man lytter.  

Man kan nemt risikere ikke at få svar. Spørgeskemaundersøgelser med unge i Grønland kan have en 

svarprocent på 38 % (E. Christensen & Baviskar, 2015). En del af dette forskningsprojekt har kredset om, 

hvordan man laver undersøgelser med børn, der fremmer kommunikation og kommer bagved børnenes 

generthed og mulige tavshed. Dette blev efterstræbt ved at udvikle en metode, der gav børnene kontrol 

over deres deltagelsesniveau samt mulighed for i fællesskab at reflektere over svarmuligheder, ud fra en 

børneforskningstilgang, der understreger, at meninger bliver dannet i fællesskaber. Intervention i 

forskning kan komme til udtryk både under interviewsituationen og i en fremlæggelse af børnenes 

perspektiver. I tegnemetode artiklen ”Using Structured Drawings as a Method of Inquiry with Indigenous 

Schoolchildren” (artikel III) vises, hvordan metoden omkring de strukturerede tegninger var 

hensigtsmæssig til at give referencespor af børnenes egne ytringer, der kunne benyttes til uddybende 

undersøgelser og den situationelle analyse. De strukturerede tegninger åbnede for en særlig 

kommunikation med børnene. Under de individuelle interview blev tegningerne en fælles reference for 

børn og interviewer, og det gav et fælles fokus i samtalerne. 

 

Den community psykologiske forsker er ikke neutral og tilstræber heller ikke at være det. I 

interviewsituationen med børnene blev der tilstræbt epoché, om at holde egen forforståelse i parentes, 

men interviewpositionen opfattes og tilstræbes ikke af den grund som neutral. Det værdineutrale og det 

fordomsfulde skal derfor ikke forveksles. Som interviewer forholder jeg mig til det, barnet fortæller, og 

jeg forsøger at sætte mig ind i interviewdeltagerens oplevelse af ret og uret. Det er barnets perspektiv, 

jeg vil have frem, og det er barnets udtryk for ret eller uret, som jeg støtter op om, med et ”Det kan jeg 

godt forstå”, når jeg responderer på barnets beskrivelse af at gå ud af klassen bagefter episoden med 

læreren, der havde taget fat i armen. Eller når jeg med mit spørgsmål indikerer, at læreren kunne have 

sagt undskyld bagefter.  

 



107 

 

Forskning som intervention 

Kvantitative og kvalitative metoder kan generere forskellige former for viden. Kvantitative studier kan 

for eksempel skabe viden om regionale forskelle i antallet af rapporterede sager omkring forsømte børn, 

og herunder hvilke regioner, der har flest eller færrest. Statistiske demografiske data kan skabe viden 

om, hvor stor en andel af de 18-64 årige i et område, der har arbejde, eller om aldersfordelingen i et 

bestemt område. Kvalitative undersøgelser kan skabe viden om, hvordan lokalbefolkningen oplever 

sociale problemer og ressourcer. Alt dette betegner jeg som beskrivende forskning. Det kan være 

baseret på deltagelse. Den handlingsorienterede del af forskningsprojektet forudsætter et samarbejde, 

som jeg prøver at etablere for derigennem at igangsætte ideer til forandring ud fra de lokale 

meningsdannelser. Men begge dele af den empiriske proces, beskrivende eller handlingsorienteret, 

indeholder intervention.  

Ud fra definitionen af intervention, som omhandler at komme imellem, at forebygge, at være i en 

inter-position, hvor man påvirker andre (se afsnit om intervention), kan man ikke lave forskning om 

mennesker uden også at lave intervention. Når man laver intervention, vil man gerne have nogen til at 

gøre noget. Når man undersøger noget, vil man gerne have nogen til at fortælle noget, eller svare på og 

reflektere over noget. Når forsker formidler det undersøgte, er det med en intention om, at 

forskningens hensigt og resultater bliver modtaget med forståelse, men ofte er det tillige intentionen, at 

modtageren ud fra det formidlede vil ændre opfattelse, holdning og måske endda adfærd. Men hvis der 

ikke bliver formidlet en viden tilbage efter en undersøgelse, vil dette også efterlade et indtryk. I 

Østgrønland kalder de det ”helikopter forskere” (se artikel V). Det er et udtryk for forskere, der ikke 

bliver taget alvorligt. Måske fordi de ikke tager kompleksiteten i samfundet alvorligt. Måske fordi de 

undervurderer deres egen rolle som nogle, der også skaber lokale interventioner, når de træder ind og 

laver forskning.  

Efter min sidste præsentation af resultaterne på skolen kom en ældre lærer hen og fortalte mig, 

hvor fantastisk det var, at jeg rent faktisk kom tilbage til byen og fremlagde mine resultater, efter min 

forskning var overstået (se side 98). Det var denne lærers opfattelse, at flere tidligere forskere, der har 

brugt det østgrønlandske samfund som udgangspunkt for deres dataindsamling, ikke tilbageleverede 

deres producerede viden – selvom denne viden også burde tilhøre det samfund, den er funderet i. 

Måske har tidligere forskere lavet rapporter og artikler, som er blevet sendt til kontaktpersoner i byerne, 

og måske er disse rapporter endda blevet lagt frem offentligt, men i Tasiilaq ses en mundtlig 

tilbagemelding fra en forsker sjældent. Dette implicerer, at man blot ved at undersøge noget, også vil 

påvirke det, samt at forskning og intervention er forbundne.  
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Positionen som ”intervenator”  
Når man ser al forskning som intervention overfor den lokale kontekst, man forsker i, må man også tage 

stilling til, hvordan denne intervention kan forløbe, så den giver mest mulig mening lokalt. Det kan 

handle om, at lokalforankre forskningens forskellige faser ved at basere dem på lokalt samarbejde. Det 

kan også handle om, at vedkende sig sin position som intervenator så meget, at man også ’efter-

intervenerer’. Med efter-intervenere menes, at man ikke blot bruger sine undersøgelser til at 

igangsætte ideer til ændringer i praksis, men at forskningsprocessen også indeholder konkrete aftaler 

om opfølgning af, hvordan disse ændringer kan føres ud i livet. Man må følge sin intervention ”til dørs” i 

den lokale kontekst, så den kan holde sig aktuel i forhold til de problemstillinger, som de lokale 

deltagere står med i dagligdagen. Derved bliver det yderligere interessant at undersøge, hvordan 

forskellige former for forskning påvirker lokalsamfundet. Men mest fundamentalt for en forskning, der 

vedkender sig sin interventionerende position er at italesætte de værdier, som præger de forskellige 

dele af forskningsaktiviteterne. Ved at rette sin intervenerende forskning hen mod noget, som i 

lokalsamfundet opfattes som brugbart, kan man have et fokus på hvilke værdier, der kan prioriteres i 

forskningen.  

Betydning af værdi og metoder 

Både forskere og forskningsmetoderne har betydning for den viden, der bliver skabt, og de værdier, der 

bliver formidlet i hver del af forskningsprocessens faser. Tilstræber forskeren neutralitet, risikerer 

han/hun at opføre sig umenneskeligt. Denne umenneskelige opførsel, bliver en del af forskningsfeltet og 

en del af resultatet og diskursen omkring dette. I interaktion med dem, man laver sine undersøgelser 

med, kommer den værdideterminerede kommunikation i fokus. Derfor kan man støtte børn og unge 

allerede i den måde, man kommunikerer med dem på.  

Et eksempel på en situation, hvor mine værdier præger resultatet, er interviewsituationen med 

barnet, der bliver grebet hårdt i armen. Hvis jeg i denne situation havde tilstræbt værdineutralitet, 

kunne jeg risikere, at barnet fik den opfattelse, at jeg synes, det var i orden, at den pågældende lærer 

havde grebet hårdt fat i armen. Det indtryk synes jeg ikke, barnet skal gå ud af interviewsituationen 

med. Jeg er ikke ude efter en bestemt sandhed, så det er ikke min opgave at være dommer. Jeg er et 

medmenneske, og jeg udfører en forskningsopgave, der går ud på at få kendskab til barnets perspektiv. 

For at få kendskab til hvordan interviewdeltageren oplever verden, må jeg bruge empati og vise, at jeg 

anerkender oplevelsen.  

Opsummering 

Jeg har stor respekt for de gode intentioner og den forskning, der gennem tiden er lavet om, i, for og 

med Grønland. Jeg har et håb om, at der kommer mere forskningssamarbejde i en form for community 
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forskningsenhed (artikel I), men jeg håber også, at dette samarbejde er åbent for et tværgående 

forskerforum med den sundhedsfaglige forskning. Det er altafgørende, at de lokale som forskningen 

omhandler selv er med til at definere, hvad der forskes i og hvordan. Det er særligt vigtigt for en 

postkolonial nation, hvor forskning tidligere kan have været oplevet som koloniseringens værktøj (etisk 

refleksion 1).  

Forskere kan støtte børn og unge ved at gøre opmærksom på problematisk behandling og 

problematiske forhold for børn og unge. Men forskere kan også fundere deres forskning i et 

lokalforankret deltagerbaseret samarbejde, hvor forskningsinterventionen er rettet intentionelt mod at 

generere støtte til børn og unge. Herved tager man eksplicit fat i, at forskning er en værdiladet 

intervention.  

Ideen om samarbejdsbaseret intervention viste sig på flere niveauer under forskningsprojektet. Jeg 

lagde op til at bruge lokalt samarbejde for, at forskningsprojektet kunne generere støtte, som de lokale 

kunne bruge til noget. Derfor valgte jeg, at den handlingsorienterede del af projektet blev 

samarbejdsbaseret. Projektets indflydelse på skolens indsatsområde lagde på samme måde op til mere 

samarbejde mellem skolens børn og voksne for, at indsatsområdet skulle kunne generere støtte, som 

kunne give mening for både børn og voksne.   

Hovedresultater 

I dette forskningsprojekt har jeg været optaget af, hvordan man kan lytte til videnskab, til lokale 

professionelle og til børn, og hvordan man kan bruge forskning til at generere støtte til børn og unge. 

Derfor omfatter projektet forskellige metoder, som overordet har været opdelt i en beskrivende 

forskning og en handlingsorienteret forskning. Den repræsenterende viden er beskrevet via 

systematiske reviews og via kvalitative interviews. En mere handlingsorienteret forskningspraksis er 

også iværksat ud fra det jeg kalder samarbejdsbaseret interventionsforskning med udgangspunkt i 

community psykologien. I samarbejdet med deltagere fra den lokale skole i Tasiilaq har jeg forsøgt at 

inddrage børnenes perspektiver i skolens indsatsområde. I dette arbejde blev en metode udviklet til at 

udvide kommunikationsmulighederne med børnene. I workshops blev både metoden og børnenes 

udsagn og perspektiver formidlet til teamledelser og lærere. Her blev ligeledes igangsat  refleksioner 

omkring, hvorledes lærerne kunne bruge børnenes perspektiver i deres praksis. Slutligt blev der lavet en 

follow-up undersøgelse omkring det lokale udbytte af den intervenerende forskning samt en yderligere 

fremlæggelse af børnenes perspektiver for samtlige lærere og teamledelser i Ammassalik distriktet.  

Der er blevet ”set tilbage” via en historisk situering, som både har inkluderet udviklingen af 

beboelsesmønstre og kolonisering i Grønland, udviklingen af forskningen omkring børn og unge i 

Grønland og udviklingen af community psykologien. Dette tilbageblik er sket ud fra en opfattelse af, at 
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forskellige nutidige bevægelser indenfor lande, områder, folk, forskning og teorier hænger sammen med 

en forståelse for nogle hovedtræk i det, som er gået forud. Men jeg har også tilstræbt ”et fremadrettet 

blik” ud fra en ambition om, at dette forskningsprojekt skulle give mening lokalt for både lærere, 

teamledelser og børnene på skolen og at især skolens voksne fremadrettet kunne udvikle deres viden 

omkring, og støtte til, skolens børn.  

Positionen som dansk forsker i Grønland har præget flere elementer i forskningsprojektet. Den var 

igangsætter for projektets særlige etiske refleksioner, kundskabsambition og forskningsspørgsmål og 

den var med til at præge valg af teori og metode gennem projektet. Men også positionen som forsker i 

forskellige afskygninger, som psykolog og som voksen, har haft stor indflydelse undervejs i projektet.  

 

Hvordan kan forskning bruges til at generere viden om -og samtidig støtte, børn og unge i Tasiilaq? 

Svaret på dette spørgsmål er mangfoldigt, men der kan overordnet differentieres mellem to måder, 

hvorpå forskning kan bruges til at generere støtte: ved at pege på problemer og henvise til, at nogen gør 

noget ved det, eller ved at inkorporere intervention i flere dele af forskningen, så den i sig selv genererer 

støtte og muligheder.  

De fleste forskere har anerkendt, at intervention og forskning i sidste ende hænger sammen, da 

forskning om mennesker altid vil involvere disse menneskers liv. Nogle forskningstraditioner forholder 

sig til dette ved, at forskeren forsøger at neutralisere sin rolle i forskningen så meget som muligt. Her 

bliver der ofte brugt beskrivende metoder til på så neutralt et grundlag som muligt at pege på de 

problemer, man via forskningen ”opdager”. Ved at pege på problemerne er det ofte hensigten, at andre 

så kan gribe mere intervenerende ind overfor disse problemer. Dette ses i traditionen indenfor det post-

positivistiske forskningsparadigme og i den sundhedsfaglige forskningspraksis, som jeg har beskrevet i 

projektets reviews, og det er også sådan, jeg selv har forsket i meget af den beskrivende del af dette 

forskningsprojekt.  

Men selvom det post-positivistiske paradigme stadig præger dele af community psykologien, kan 

man med et community psykologisk fundament forsøge at komme ud over denne 

neutralitetsbestræbelse. Ved at tænke interventionen som en del af et forskningsprojekt kan teorier 

omkring, hvordan intervention er mest bæredygtig være retningslinjer til forskerens handlinger. Det er 

her tilrådeligt, at interventionsprojekter inkluderer samarbejde, hvor alle deltagere har et medejerskab 

over projektet. Både ud fra en ideologisk hensigt om ikke at sætte noget i gang, der vil være krænkende 

overfor lokalbefolkningen, men også ud fra det rationale, at interventioner hovedsageligt blot fører til 

de ønskede ændringer, hvis dem, der skal ændre sig/udvikle sig/ændre holdning, har et medejerskab 

over interventionen.  

Dette forskningsprojekt har genereret støtte til børn og unge i Tasiilaq ved på et forskningsmæssigt 

plan at gøre opmærksom på et fortsat behov for lokalt samarbejdende forskning i Grønland; ved at 
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udvikle en metode til forskning med børene, der åbner op for at børnene oplever mere kontrol over 

deres eget deltagelsesniveau og kommunikationsform; og ved at præsentere børnenes perspektiver for 

deres lærere og give plads til lærernes refleksioner omkring, hvordan dette kunne inddrages i lærernes 

praksis og støtte børnenes opbygning af resiliens. Forskningsprojektet har også givet en forståelse for, 

hvordan intervention ikke fører til et ønsket resultat uden opfølgning. Faglige praksisændringer kommer 

ikke i gang uden kontinuerlig opfølgende supervision eller overvejelser omkring konkretisering og 

udviklingen af disse praksisændringer. Forskningsprojektets interventionsorienterede udfordring har 

været at få nogle af skolens lærere til at se eleverne som medspillere i skolen i stedet for nogen, der på 

grund af hjemlig omsorgssvigt blot udviser modstand. Undersøgelsens samlede svar på det 

grundlæggende forskningsspørgsmål: Hvordan kan forskning bruges til at generere viden om -og 

samtidig støtte, børn og unge i Tasiilaq? kan formuleres i følgende fire punkter, der hver ender ud i nye 

spørgsmål. Dette udtrykker, at forskningsprojektet har genereret nogle svar og nogle spørgsmål på et 

nyt grundlag: 

 

1. Børnene i Tasiilaq har ressourcer som det er værd at lytte til i et resiliensperspektiv, men de bliver 

sjældent hørt. Selvom det ikke er let og ligetil som udefrakommende, kan man ved hjælp af lokal 

lydhørhed og samarbejde på de lokale præmisser udvikle metoder til at lytte og give plads til 

børnenes måder at kommunikere på. Derved får man indblik i børn og unges måder at skabe mening 

om (og i) livet. Men hvordan kan dette integreres i de professionelles hverdag omkring børn i 

Tasiilaq? 

 

2. Ved at lytte til det, børn og unge er gode til, deres ressourcer og det, de gerne vil fortælle om 

indsatser i deres liv, bliver børn og unge ikke alene anerkendt som forskningsdeltagere, der kan 

producere en særlig viden, men også som kompetente samfundsdeltagere. En anerkendelse af børn 

som kompetente samfundsdeltagere kan åbne mulighed for deres fortsatte opbygning af resiliens og 

ressourcer. Men kan man også støtte resiliens hos børn ved at give dem mere medbestemmelse i 

skolen? 

 

3. Børn og unge i Tasiilaq og resten af Østgrønland lever i en helhed, hvor der er iblandet et 

dominerende fokus på problematiske forhold både fra forskningen og fra lokale professionelles 

side. Det er vigtigt at gøre opmærksom på problematiske forhold, så man kan gøre noget ved dem. 

Men kan problematiske forhold også blive en diskurs omkring Østgrønland som er identificerende 

med den østgrønlandske befolkning? 
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4. Man kan via forskning samarbejde lokalt og opbygge en viden, der inkluderer igangsættelse af 

meningsgivende forandringer, men hvis disse ikke bliver fulgt op kontinuerligt i praksis, kan den 

samarbejdsbaserede opbyggede viden hurtigt gå tabt igen især i et dynamisk samfund, med meget 

omskiftning af muligheder og menneskelige ressourcer. Hvordan kan man lokalforankre og 

strukturelt understøtte også den efterfølgende internaliseringsproces hos de mennesker, der under 

den intervenerende forskning kommer med nye ideer til, hvordan de vil ændre deres praksis?  

 

 

Der er stadig mange åbne spørgsmål om, hvordan man får de østgrønlandske børn mere i tale i deres 

dagligdag. Hvordan man lytter og inddrager deres perspektiver, og hvordan dette kan støttes i 

dagligdagen i skolen. Ligesom der er spørgsmål om, hvordan man intervenere mest hensigtsmæssigt. 

Mange af de nationale problemorienterede undersøgelser peger på, at nogle eksperter får til opgave at 

gøre noget ved nogen i lokalbefolkningen. Men hvis man forsker ud fra community psykologien, er 

intentionen at inddrage lokalbefolkningen i selve det at skabe forandringer i sammenhæng med 

forskningen. Denne inddragelse kan få forandringerne til at give mening for dem, der skal leve med eller 

udføre disse forandringer En inddragelse kan samtidig være med til at skabe lokal empowerment, her 

forstået som at give kontrol over egen deltagelse. Det peger igen på spørgsmålet om værdier: Hvad tror 

man, der virker mest bæredygtigt for et lokalsamfund eller et community i det lange løb? – At alle i 

samfundet bidrager? Eller at der stadig skal være mange slags professionelle, der skal ind og prøve at 

skabe forandringer for folk?  
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