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INDLEDNING
Foreningen for Kultur og Unge Grønland er en nonprofit organisation, som arbejder for at lave empowerment 
projekter for unge grønlændere i Grønland og Danmark. Foreningen blev startet og består af unge 
grønlændere, der savner kulturelle tiltag i Grønland. Foreningens mål er at operere i flere dele af Grønland, 
hvor der efterlyses kulturelle fritidstilbud til børn og unge. Derfor har foreningen afholdt Mini Nipitu i Tasiilaq  
i april 2018, for første gang. 

NIPITU er en 2 ugers tilbagevendende musik-camp, som kan sammenlignes med et kort efterskole- eller 
højskole forløb for unge mellem 12-25 år.  
NIPITU er et empowerment projekt, hvor de unge gennem musik, fællesskab og oplevelser, får mere selvtillid, 
motivation og glæde ved ny læring. NIPITU Camp har været afholdt i Qaqortoq 4 år i træk og nu ønsker 
foreningen at afholde NIPITU i Tasiilaq i 2019. 
Mini NIPITU var et kortere introducerende forløb, hvis formål var at introducere NIPITU til byens unge og 
samtidig undersøge om der var et behov og ønske, om at NIPITU CAMP skal afholdes i Tasiilaq, i 2019 og i 
fremtiden. Denne rapport vil evaluere på Mini Nipitu Tasiilaq, præsentere det indsamlede data og konkludere 
på NIPITU Tasiilaqs fremtid.

RAPPORTENS FORMÅL
Denne rapport omfatter to elementer. En kort gennemgang af Mini NIPITU forløbet, med projekters resultater 
og anbefalinger. 
En undersøgelse af om der findes et behov for projektet Nipitu Camp i Tasiilaq. 

Følgende hovedspørgsmål behandles i rapporten: 
Hvordan forløb Mini NIPITU? Hvad har været godt og mindre godt?
Findes der et ønske og behov for et projekt som NIPITU i Tasiilaq?

OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN OG DATAINDSAMLING
For at kunne besvare spørgsmålet om, der findes et behov for Nipitu Camp i Tasiilaq, undersøgte 
projektkoordinatorerne dette, gennem kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, som vil blive gennemgået i 
denne rapport. 

Kvalitative interviews
Der blev foretaget kvalitative interviews med lokale aktører, herunder Mia Skifte Lynge, leder af det 
kommende Ungdomskulturhus og Eli Abelsen, Centerleder for skoleindsatsen Majoriaq og underviser 
Troels Nordal Mørkenborg, som var med som underviser på Mini NIPITU. Alle interviews er blevet 
optaget digitalt og efterfølgende transskriberet. Flere steder i rapporten bruges citater fra de kvalitative 
interviews. 

Mini NIPITU 
Spørgeskemaundersøgelse. Den sidste dag på Mini NIPITU, udfyldte deltagerne et spørgeskema om 
forløbet og om generelle baggrundsoplysninger på deltagerne, lidt om deres sociale trivsel, deres 
erfaringer med musik og sang, deres meninger om behovet for nye projekter i deres egen kommune 
og fritid. 19 deltagere udfyldte spørgeskemaundersøgelsen. 
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Mini NIPITU blev afholdt i fem dage fra d.16 til 20. april 2018. I alt deltog 24 unge fra Tasiilaq i projektet, nogle 
kom alle dage og andre var forbi 2-3 dage. Deltagerne var primært fra Tasiilaq og i aldersgruppen 11 til 20 år. 
Mini NIPITU blev afholdt i en periode, hvor de unge havde skole i dagtimerne, derfor var forløbet tilrettelagt 
således at de unge kom til Mini NIPITU efter skoletid. Dagens program startede derfor kl.16, med fællessamling 
indtil kl.17.30. Her var der kor, rytmisk træning, traditionel grønlandsk tromme og sang. Kl.18.30-21 var der 
enkeltundervisning i Bas, Saxofon, sang og klaver. Til enkeltundervisning fik alle deltagerne en bestemt tid, 
hvor de fik en halv times undervisning hver. 

‘Vi tog nogle af de elementer fra NIPITU i Qaqortoq, det var meget de fælles ting vi har lavet i Qaqortoq 
de foregående år. Kor, rytmisk træning, traditionel grønlandsk tromme og sang, enkeltundervisning i 
instrument og sang. De unge gik i skole i dagtimerne, og kom så til Mini NIPITU eftermiddag og aften.’ 
- Troels underviser på Mini NIPITU.  

DELTAGERNES TILBAGEMELDINGER
Overordnet har deltagernes tilbagemeldinger været positive. Til spørgsmålet ‘I hvilken grad er du 
tilfreds med undervisningen på Mini NIPITU’, svarede 83 % ‘meget tilfreds’ og 17 % svarede ‘tilfreds’. De 
unge var rigtig glade for fællesarrangementerne og viste stor interesse for tradtionel grønlandsk 
tromme og sang. Flere svarede at forløbet skulle være længere og at de gerne ville have noget 
sammenspil.

I hvilken grad er du tilfreds med undervisningen på mini NIPITU?

‘Når man ser de unge spiller, tænker man, de har fat i noget der, men der var nogle helt grundlæggende 
musikalske færdigheder, som der slet ikke var noget begreb om. Det synes jeg kunne være rigtig fedt for 
dem, at kunne få det løft. De skal have bedre forståelse for hvad puls og timing er, som er ultra vigtigt 
for musik.’ 
- Troels underviser på Mini NIPITU.

Det faglige indhold tilrettelægges, med et mål om at styrke de unge fagligt, samtidig med at deres 
motivation og nysgerrighed fastholdes. Med det korte forløb under Mini NIPITU, var et af ønskerne 
at give de unge nogle gode oplevelser, give dem en smagsprøve hvad NIPITU er og hvad man kan 
få ud af at deltage.

PROJEKT MINI NIPITU
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Mener du generelt at forløbet har været:

‘En anden ting er, kom ud over dine egne grænser, turd at lave fejl, som vi jo også stadigvæk arbejder 
rigtig meget med i Qaqortoq. Det oplevede jeg også rigtig meget i Tasiilaq. Det synes jeg er noget af det 
mest berigende ved at være med. De kommer ud med noget, de rykker og erkender nogle ting og det 
er noget af det man let kan med musik. Derfor tror jeg det kunne give unge i Tasiilaq, rigtig meget at 
der kom et længere NIPITU forløb.’ 
- Troels underviser på Mini NIPITU
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UDFORDRINGER UNDER MINI NIPITU
1. Forholdet mellem undervisere og deltagere
Foreningens erfaringer fra Qaqortoq og Tasiilaq er at deltagerne og underviserne, arbejder tæt sammen og at 
deltagerne ser meget op til undervisere. Derfor er det vigtigt at sætte nogle klare rammer op for undervisere 
om at de er professionelle i arbejdet med de unge. Der har aldrig været nogle problemer i de foregående 
NIPITU Camps, men vi har heller ikke tidligere oplevet at de unge har gjort tilnærmelser til undervisere. Det 
skete under Mini NIPITU, og derfor vil vi fra foreningens side, udarbejde en handlingsplan og forberede 
undervisere på, hvad de kan forvente og hvordan de skal forholde sig.  
 

‘Noget der var lidt svært var, at den sidste aften, blev vi jo alle sammen lagt an på af nogle af 
deltagerne. Sådan lidt heftigt. Jeg synes ikke det skal blæses op, men jeg synes det er vigtigt at forbedre 
alle undervisere og projektledere. Sådan så underviserne ikke bliver forskrækkede, men så de er også 
er klar på at komme med en passende reaktion. At man får sagt nej, en kort afvisning også går videre 
i programmet, fordi det skal ikke være noget der ødelægger forholdet til dem.’  
- Troels underviser på Mini Nipitu

2.Vejr 
Projektkoordinatorer mødte generelt opbakning og nysgerrighed til projektet. Det var nemt at tale med 
folk og oplevelsen var, at der ikke var langt fra ide til handling. Bl.a blev Mini NIPTU flyttet fra de planlagte 
lokaler hos Majoriaq, til Folkeskolens musiklokaler dagene op til projektstart. De eneste udfordringer der 
opstod under projektet var vejret, som betød at underviserne blev forsinket og ikke kunne deltage den første 
undervisningsdag. Derfor mådte projektkoordinatorerne, tilrettelægge en anden opstart end planlagt. Den 
første dag introducerede koordinatorerne projektet og foreningen. Koordinatorerne kom frem til, i fællesskab 
med de fremmødte, at jamme og spille sammen, for at få en fornemmelse af deltagernes niveau og snakkede 
lidt med dem om, hvad de forventede af forløbet og deres ønsker for samme. 

Det var planlagt at underviserne skulle lande 2 dage før Mini NIPITU startede, men eftersom dette ikke 
var tilstrækkeligt ift. forsinkelser, vil foreningen ved fremtidige projekter planlægge rejsedag 3-4 dage før 
projektstart. 
 
3. Sprog
Projektgruppen bestod af de to projektkoordinatorer Jakob Søvndahl Skovaa og Salik Parbst Frederiksen, 
som begge taler vestgrønlandsk. Samt underviserne Jose Joelsen og Troels Nordahl Mørkenborg, henholdsvis 
fra Nuuk og fra Århus. Jose taler vestgrønlandsk, men forstår også en del østgrønlandsk og Troels taler dansk 
og kan kun få grønlandske ord. 

‘Ift sprog. er det virkelig fedt at have så mange med som muligt, der taler grønlandsk. En ting var at 
flere af dem ikke var så glade for at tale dansk, men min fornemmelse var faktisk også at der var flere 
af dem, der havde svært ved at forstå, hvad jeg sagde. Heldigvis kunne jeg jo vise dem, hvad de skulle, 
så det var ikke fordi, det ikke lykkedes. Der var en enkelt som foretrak at jeg talte engelsk.’ 
- Troels underviser på Mini NIPITU

Særligt Jakob, Salik og Troels oplevede at der var sprogproblemer. Deltagerne kunne sagtens forstå Jakob, 
Salik og Joses vestgrønlandske, Jakob og Salik havde til gengæld svært ved at forstå de unges østgrønlandske. 
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Foreningen er derfor opmærksom på at der ved et fuldt NIPITU forløb skal være fokus på at have en overvægt 
af grønlandsktalende undervisere. 

‘Ift sprogudfordingerne var det ikke noget der gav de store problemer i undervisningen, da deltagerne 
sagtens kunne forstå os. Men det krævede en del mere for os, at forstå de unge. De skulle tit gentage, 
hvad de havde sagt, eller få hjælp fra andre unge der talte vestgrønlandsk eller dansk.’
- Jakob, projektkoordinator

Som en del af at få afdækket behovet for Nipitu i Tasiilaq, undersøgte projektkoordinatorerne, de eksisterende 
fritidstilbud for børn og unge i Tasiilaq. Foreningens erfaringer er, at byer med rigtig mange tilbud til børn og 
unge, kan projekter og tilbud, ende med at konkurrere om deltagere, hvilket er ærgerligt for både projekterne 
og deltagerne, hvis man ikke når det ønskede antal deltagere. 

Indtrykket gennem samtaler med unge, institutioner mfl. blev det dog klart, at der ikke på nuværende 
tidspunkt, findes specielt mange tilbud og muligheder for de unge i Tasiilaq. 

Hvad laver de unge i deres fritid?

‘De er meget oppe i Hallen og spiller fodbold, ellers er der ikke rigtig noget. Man har en aftale med 
nogen fra island. En gang om året kommer der nogen fra Island og holder en skakturnering. Jo om 
vinteren er der jo skiliften. Ellers er der ikke rigtig noget.’ 
- Eli Abelsen, Centerleder for Majoriaq

‘Der er meget ude at gå ture. Når det er godt vejr, så er de bare ude og lege, de spiller fodbold, hænger 
ud ved hallen. Det er vidst mest det de laver, hænger ud udenfor.’
- Mia Skifte Lynge, Leder for det kommende ungdomskulturhus

De unges mangel på fritidstilbud og aktiviteter i byen, blev også tydelig i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 
der til spørgsmålet ‘Ville du ønske at du kunne gå til flere sociale og kulturelle aktiviteter i din fritid?’, svarede 79%, 
‘Ja ofte’, 16% ‘Nogle gange’. 

Ville du ønske du kunne gå til flere sociale og kulturelle aktiviteter i din fritid?

FRITIDSTILBUD FOR UNGE I TASIILAQ
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Til spørgsmålet ‘Ville du ønske at du var mere sammen med andre i din fritid?’, svarede 58% ‘Ja ofte’ og 42% ‘Nogle 
gange’.

Vi ved derfor at de unge i høj grad mangler aktiviteter og fritidstilbud i deres hverdag. Yderligere kunne 
besvarelserne, tyde på at de manglende tilbud i byen, har en påvirkning på de unges sociale liv. De har ikke 
samme mulighed, for at skabe sociale netværk, gennem deres fritidsinteresser, som unge i byer med en bred 
vifte af tilbud og aktiviteter.  

Vores erfaringer fra NIPITU i Qaqortoq er, at der gennem forløbet opstår et stærkt fællesskab blandt deltagerne. 
Dette fællesskab har delt en masse oplevelser med musik,  som omdrejningspunkt. Disse oplevelser har 
givet de unge glæde og mod. Mange deltagere nævner også at de har fået nye venner og at dette har været 
afgørende for at de har fået mere selvtillid. 
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De to projektkoordinatorer Jakob og Salik, rejste til Tasiilaq en uge før Mini NIPITU startede, for at sikre lokaler 
og udstyr til NIPITU, og for at undersøge Tasiilaqs muligheder og om der fandtes lokal opbakning til et NIPITU 
Tasiilaq i 2019, blandt de unge og hos lokale aktører. De holdt møder med lokale aktører, herunder Mia Skifte 
Lynge, leder af Ungdomskulturhuset og Eli Abelsen, Centerleder for Majoriaq i Tasiilaq. 
Projekt koordinatorerne oplevede generelt stor opbakning og interesse, fra både de unge og de lokale aktører 
og borgere i Tasiilaq. 

‘Jeg tror absolut at der er behov, for et projekt som NIPITU. Det er klart et smadder godt tilbud, det 
som I har gang i. Der er mange musikinteresserede og der er også talent, ligesom der er i resten af 
Grønland. Så ja der er et behov.’ 
- Eli Abelsen, Centerleder for Majoriaq, til spørgsmålet om der findes et behov for Nipitu i Tasiilaq 

‘Det tror jeg, helt klart. Så er der noget de kan lave, men også fordi der bliver en læring. Så de også ser, 
hvordan sådan noget kan blive til. Det her er jo et sted, hvor der er mange projekter, der kommer, men 
de er allerede færdige, men de unge får får aldrig rigtig et indblik i, hvordan det hænger sammen. Og 
det her synes jeg kunne være rigtig godt. Også at vise, hvilke instanser, der kan samarbejde, at man er 
flere om det. Bare starte noget op, så de kan følge med på projektet. Jeg tror ikke de har oplevet noget 
lignende.’ 
- Mia Skifte Lynge, Leder af kulturhuset i Tasiilaq, til spørgsmålet om der er behov for en NIPITU 
Camp i Tasiilaq. 

Som tidligere beskrevet var der, fra deltagernes side, også opbakning til projektet og til spørgsmålet ‘Ville du 
anbefale andre at deltage i en lignenede Camp’, svarede 89 % ‘Ja’. 

Ville du anbefale andre at deltage i en lignende camp?

UNGDOMSKULTURHUSET  
Der er ved at blive bygget et nyt Ungdomskulturhus for børn og unge i Tasiilaq. Planen var oprindeligt 

SAMARBEJDSPARTNERE OG LOKAL OPBAKNING 
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at huset skulle være færdigt i 2018, men byggeprojektet har mødt flere udfordringer, som betyder 
at det endnu ikke er færdigt og forventes først at være færdigt i 2019 eller 2020. Foreningen har 
indgået et samarbejde med Ungdomskulturhuset og ønsker at understøtte og være med til at 
opbygge de aktiviteter, der kommer til at være i Ungdomskulturhuset. En af fokuspunkterne i 
samarbejdet vil være, at arbejde for at inddrage lokale unge, i planlægningen og afviklingen i en vis 
forstand, som læring og inspiration for de unge. Helt konkret vil vi oprette en frivilliggruppe, som 
kan inddrages i visse dele af projektet. 

MAJORIAQ
Majoriaq-centrene fungerer som bindeled mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv. Der 
er i alt 17 Majoriaq-centre; et i hver by. Det er én kommunal organisatorisk enhed, som varetager 
al sagsbehandling, vejledning og opkvalificering til arbejdsmarked og uddannelse. Majoriaq 
beskæftiger sig med tre hovedopgaver:

1. Jobformidling
2. Vejledning til uddannelse
3. Arbejdsopkvalificering til uddannelse og arbejde.1 

1https://www.majoriaq.gl/da/Om-Majoriaq
2Glendøs, Mia : Ph.d Roads to resilience in East Greenland: 78

TASIILAQ
Flere undersøgelser og rapporter, har fastslået at der i Tasiilaq findes store sociale problemer. Befolkningstallet 
i Tasiilaq, er fordoblet på 30 år. Det hurtigt stigende befolkningstal, er med til at udfordre byens sociale 
strukturer inden for velfærdssystemet, boligsituationen og arbejdspladserne. Tasiilaq er hårdt ramt af høje 
voldsrater, ledighed, selvmord, boligmangel, folk på understøttelse og manglende uddannelsesmuligheder.2

I spørgeskema besvarelserne fra Mini NIPITU svarede 50% af de adspurgte, at de ikke havde nogen at tale 
med, hvis de havde behov for hjælp. Til sammenligning har det, fra vores spørgeskemaundersøgelser i NIPITU 
i Qaqortoq 2017, kun været 15%, af de adspurgte der har svaret, at de ikke havde nogen at tale med, hvis de 
havde behov for hjælp.

Har du nogen at tale godt med, hvis du har brug for støtte?
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Foreningen er bevidste om de sociale udfordringer, der findes i Tasiilaq og vil forberede de 
kommende undervisere, på at nogle af deltagerne kan være påvirket af dette. Dog ønsker vi ikke 
at generalisere, eller at behandle de unge som særligt skrøbelige. Vores erfaringer er at deltagere 
gennemgår nogle intense dage, hvor de bliver udfordret og oplever mange følelsesmæssige op og 
nedture. Derfor er det vigtigt at underviserne er klar til at håndtere, nogle af de reaktioner, der kan 
opstå blandt de unge. Det er også vores oplevelse at de unge kommer ud på den anden side, og 
har udviklet sig personligt. De opdager at de kan meget, med hjælp fra andre, at man kan vokse i 
fællesskaber og at de bliver stækere af at turde fejle og lærer af samme. 

Foreningen PIPs vision er at skabe aktiviteter der gennem empowerment, udvikler grønlandske 
unge som individer og giver dem mod og lyst til at kaste sig ud i nye ting. Herunder nye relationer til 
andre mennesker, uddannelse, rejser og at de selv er opsøgende over for aktiviteter, der udfordrer 
dem selv og andre omkring dem. Foreningen ønsker at få kontakt til nogle af de unge i Grønland, 
som netop har brug for ovenstående. Det er vores klare opfattelse at projekter som NIPITU, kan 
give socialt udsatte unge et fællesskab, mod og glæde. 

25 unge deltagere fra Tasiilaq, var med til Mini NIPITU Tasiilaq 2018. Formålet med projektet var 
at afholde Mini NIPITU, præsentere NIPITU for byens unge og give dem lyst til at deltage i 2019. 
At undersøge om der findes et behov for et fuldt NIPITU forløb, samt sikre rammerne for Nipitu 
Tasiilaq 2019, i form af samarbejder, lokaler og udstyr. Det er projektgruppens vurdering, at disse 
projektmål er opfyldt. 

95% af de adspurgte unge ønsker, at de kunne gå til flere sociale og kulturelle tilbud i deres fritid. 
Kortlægningen af fritidstilbud i Tasiilaq, viste at det er meget begrænset, hvad der findes af tilbud og 
at opførelsen af det kommende Ungdomskulturhus trækker ud. Mini NIPITU deltagere, Eli Abelsen 
fra Majoriaq Tasiilaq, Mia Skifte Lynge fra Ungdomskulturhuset m.fl. var enige om, at der blandt 
byens unge findes et behov for et fuldt NIPITU forløb. Foreningen har derfor fundet ud af, at der 
findes et behov for NIPITU Camp i Tasiilaq og derfor vil foreningen, arbejde for at afholde NIPITU 
Camp Tasiilaq 2019. 

KONKLUSION



12

Glendøs, Mia : Ph.d Roads to resilience in East Greenland , - Listening to research, local professionals 
and indigenous children. Looking forwards and backwards. 1. udg. Department of Educational 
Psychology, Danish School of Education, DPU, Aarhus University, 2017. 
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