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Forord

Hvordan kan vi inddrage børns mange ressourcer og erfaringer i vores arbejde? Og
hvordan kan vi sikre, at børn får indflydelse på
områder, som de selv synes er vigtige?
Det er spørgsmål, som vi i Børnerådet ofte
stiller os selv. I vores bekendtgørelse står der,
at vi skal inddrage børns synspunkter i arbejdet. Det har vi i årenes løb gjort på forskellige
måder: Gennem vores børnepanel, via børnegrupper, besøg i skoleklasser m.v.
Vi har også tidligere holdt årsmøder, hvor
børn har deltaget. Men årsmødet 2002 var det
første, hvor den direkte dialog mellem ét barn
og én voksen har været i fokus – og hvor der
har deltaget lige mange børn og voksne.
Dialog på tværs – børn og voksne i øjenhøjde,
kaldte vi årsmødet, der fandt sted den 27.
november 2002 i Middelfart. 75 børn fra 7.
klasser i Odense, Middelfart, Gesten og Årre
var inviteret til at deltage. Og 75 voksne fra
kommuner, amter, kulturlivet, fritidslivet og
skolelivet meldte sig til at være med.
Med udgangspunkt i den anerkendende metode (appreciative inquiry) arbejdede børn og
voksne sammen om to temaer: Skolen og
lokalsamfundet. Det blev en dag langt fra et
traditionelt årsmøde og konference. I stedet
blev årsmødet præget af dialog, gruppediskussioner og erkendelsen af, at vi faktisk har
meget at tilbyde hinanden børn og voksne i
mellem.
Denne rapport er blevet til på baggrund af
årsmødet. Her kan du læse om nogle af de
overvejelser, vi har gjort os op til årsmødet.
Du kan også læse mere om den anerkenden-

de metode, og hvordan vi har brugt metoden
konkret i den dialogproces, der fandt sted på
årsmødet. I rapporten kan du både finde program samt de interviewguides og spørgeark, vi
arbejdede med.Vi håber, at disse overvejelser
og beskrivelser kan være behjælpelige, hvis du
selv har planer om et tilsvarende arrangement
mellem børn og voksne baseret på den anerkendende metode. Meget af det planlagte fungerede fint. Noget ville vi gøre anderledes i
dag.Vi synes, at det er vigtigt at videreformidle disse erfaringer så både deltagerne og
andre, der vil lave et tilsvarende projekt kan
tage højde for det i planlægningen. Endelig
samler vi op på diskussionen af de to temaer
og videregiver de bedste erfaringer og ønsker
for livet i skolen og i lokalsamfundet.
I planlægningen af årsmødet har vi samarbejdet med konsulent Kirstine Andersen fra
Kompashuset, som også ledte workshoppen
på årsmødet. Kirstine Andersen har beskrevet
den anerkendende metode her i rapporten og
har desuden udarbejdet flere arbejdspapirer i
forløbet, som vi har brugt som inspiration.
Kirstine Andersen har udarbejdet de interviewguides og opgaveark, der blev brugt på
årsmødet.
Vi håber, at vi med rapporten kan give inspiration til udvikling af metoder til direkte dialog
og samarbejde mellem børn og voksne med
det formål at give børn og unge medindflydelse. Ud over denne rapport har vi fået produceret en video, der kan hjælpe med at sætte
billeder på dialogprocessen. I videoen følger vi
dialogprocessen på nært hold både i interviewdelen og i det senere gruppearbejde.
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Videoen koster 75 kr. og kan bestilles i
Børnerådets sekretariat.
Tak for økonomisk støtte fra BUPL, KAD og
Ole Kirks Fond, som gjorde 7. klasseelevernes
deltagelse i Børnerådets årsmøde mulig.
Ligeledes tak til Socialministeriet, som har
givet økonomisk støtte til dokumentationen
fra årsmødet.
Børnerådet, maj 2003
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Hvorfor et årsmøde med børn?
Af Klaus Wilmann, formand for Børnerådet

Hvorfor holde et årsmøde, hvor lige mange
børn og voksne deltager? Det kan dette lille
citat af Astrid Lindgreen måske give et bud på:
”En dag var jeg på Ericastiftelsen, og der blev talt
meget om børn og døden. Der var en ung psykolog, som sagde, at han aldrig ville kunne læse de
sidste linjer i Brødrene Løvehjerte for noget barn.
Fordi det er så forfærdeligt, at de to brødre dør to
gange. Jeg svarede: Du må forstå, at jo flere gange
man dør, desto bedre vænner man sig til det. Men
det kunne han ikke finde nogen trøst i. Da jeg
kom hjem efter det møde, ringede den pige, der
spiller Ida i Katholt i Emil-filmene, og sagde: Jeg
har lige læst Brødrene Løvehjerte og tak for, at du
har givet den en lykkelig slutning. Sådan kan børn
opleve det”.
Astrid Lindgren skrev som bekendt mange
gode bøger og sagde mange kloge ting. Denne
lille historie fortæller bl.a., hvor forskelligt
mennesker ser på ting, oplevelser og hændelser, afhængigt af hvorfra vi kigger – hvem vi
er, hvor gamle vi er, hvor vi bor osv.
Men hvordan kan vi inddrage børns mange
ressourcer og erfaringer i vores arbejde? Og
hvordan kan vi sikre, at børn får indflydelse på
områder, som de selv synes er vigtige? Det er
spørgsmål, som vi i Børnerådet ofte funderer
over. I vores samfund taler vi voksne, politikere og medarbejdere i det offentlige, meget om
børn og for børn men alt for sjældent med
børn. Egentlig ikke af ond vilje, men fordi vanetænkning og traditioner kører af med os. På
Børnerådets Årsmøde 2002 ønskede vi at give
et bud på, hvordan vi kan skabe en dialog på

tværs af generationer, hvor børn og voksne
kan være i øjenhøjde.Vi vil gerne gå i spidsen
for at offentlige myndigheder, ministerier,
kommuner, skoler, biblioteker mv. også beslutter sig for at have en løbende dialog med
børn.
Børn er eksperter
Børn har rettigheder i vores samfund – og vi
skal som Børneråd være med til at sikre, at de
bliver overholdt. Børn har fx ret til at kunne
tale frit, ret til at blive hørt og til at blive inddraget i beslutninger, som vedrører dem selv.
Det står både i de danske love og i FN’s
Konvention om Barnets Rettigheder
(Børnekonventionen). Men det er ikke kun,
fordi det står i loven, at det er fornuftigt at
inddrage børn i beslutninger, der vedrører
dem selv. Børn har godt nok generelt færre
erfaringer end voksne. Men børn har meget
erfaring med at være børn. På sin vis er de
eksperter på deres eget liv. De er – ligesom
voksne – en uhomogen gruppe med mange
muligheder, ressourcer og talenter, som vi alle
kan blive klogere af at lytte til. Hvem skulle
vide mere om, hvad børn ønsker og drømmer
om end børnene selv?
I FN’s Børnekonventions artikel 12 b, står der
bl.a.:
”Deltagerstaterne skal sikre et barn der er i stand
til at udforme sine egne synspunkter retten til frit
at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der
vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets
alder og modenhed.”

7

Her taler vi om det individuelle barn, men
konventionen lægger samtidig vægt på, at børn
sikres viden og adgang til information om
deres rettigheder og om samfundslivet. Efter
vores mening sker det i virkeligheden bedst
gennem dialog. I Børnerådet siger vi, at vi taler
børnenes sag. Men for at kunne det, er det vigtigt, at vi kender børns holdninger til diverse
emner. Vi forsøger derfor at inddrage børns
synspunkter i alle dele af vores arbejde, og vi
prøver fortsat at finde nye metoder til at høre
børn på. Børnerådet har efterhånden en del
års erfaringer med at indsamle børns meninger ved hjælp af repræsentative spørgeskemaundersøgelser. Det bliver ofte en høring af
børns meninger, hvilket mest går den ene vej.
På årsmødet 2002 ønskede vi ikke blot at lytte
til børn men at være i dialog med børn.
At møde børn i øjenhøjde
– vi interviewer
Hvis vi ikke kun vil planlægge for børn men
også med børn, og skal vi inddrage børns
meninger om deres eget liv, så må vi som
voksne og som professionelle have en ydmyghed overfor vores egen faglige viden og en
respekt for barnets egen oplevelse og forståelse af, hvad der betyder noget. Så er det ikke
nok at spørge andre professionelle – vi må
spørge børnene – dem det hele handler om –
og se på den viden og de ressourcer, børn selv
har.Vi har savnet en mere direkte form, hvor
vi – og andre voksne – kommer i direkte dialog med børn. En metode, hvor vi forsøger at
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være i øjenhøjde med
børn, og hvor vi voksne
giver noget af os selv
uden helt at dominere.
Børn holder jo sjældent
lange enetaler, som vi
voksne har for vane.
Men børn er kreative og
fantasifulde i deres tilgang til fx problemer.
Derfor kan vi andre
blive en hel del klogere
af at lytte til og være i
dialog
med
børn.
Dialogprocessen i den
anerkendende metode
er bygget op om gensidige interviews med udgangspunkt i en interviewguide. Det giver en struktureret samtale,
der hjælper med til at sætte børn og voksne i
øjenhøjde.
Positiv tilgang
Ønsket om nye metoder til inddragelse af
børn i beslutningsprocesser er vi også stødt
på hos medarbejdere i kommuner, stat og
amter. Men vi har samtidig oplevet, at de fleste af os har været lidt berøringsangste i forhold til den direkte dialog med børn – bl.a.
fordi vi har været bange for at lægge et voksenperspektiv hen over dialogen, så børnene
blot bliver staffage. Et af målene for
Børnerådets årsmøde 2002 var derfor at
afprøve en dialogform på tværs af generationer, som kan berige både børn og voksne. En
dialogform inspireret af appreciative inquiry,
som tager udgangspunkt i det, der allerede
fungerer. Ved at se på det, der fungerer i stedet for at fokusere på problemer, ønskede vi
at nå frem til børn og voksnes drømme om
fremtiden inden for de to temaer ”Et godt liv
i skolen” og ”et godt liv i lokalsamfundet/fritiden”.Vi mener, at netop den positive tilgang til
de to emner kan være med til at skabe en
konstruktiv dialog imellem børn og voksne.
Når vi valgte, at Børnerådets årsmøde 2002
skulle være for både børn og voksne, var det
netop ud fra et ønske om at skabe og afprøve
en dialogform, som børn og voksne også kan
bruge andre steder fx i lokale projekter og på
skoler.

Planlægning
– Årsmødet bliver til

At skabe en dag, hvor 75 voksne og 75 børn
er i direkte dialog med hinanden kræver
meget forberedelse. Det handler både om diskussion af indholdet og den metode, vi ville
benytte på dagen og om selve logistikken;
hvordan sikrer vi, at alle deltagere har en voksen/børnemakker? Vi havde opstillet følgende
målsætninger for årsmødet:
• Vi ville skabe en høj grad af ligeværdighed
mellem børn og voksne i en direkte dialogproces.
• Vi ville afprøve en dialogform, der bygger
på den anerkendende metode.
• Vi ville give børn en positiv oplevelse af
dialog med voksne og at det nytter at
blande sig.
• Vi ville give voksne (professionelle og
beslutningstagere) en inspirerende oplevelse, der kan skabe respekt om børns
synspunkter og inspirere til egen handling.
• Årsmødet skulle give Børnerådet og deltagerne konkrete idéer til udvikling indenfor skole- og fritidsområdet.
Man kan sige, at årsmødet havde to overordnede udfordringer: Det indholdsmæssige
omkring skolen og lokalsamfundet på den ene
side og selve processen med den direkte dialog baseret på den anerkendende metode på
den anden side. De to tråde er dog gensidig
afhængige af hinanden; vi ønskede ikke børns
deltagelse blot for processens skyld, men for
at nå frem til nogle erkendelser, hvor vi alle
kunne blive klogere.

Hvad har andre gjort før os
Tidligt i planlægningsprocessen inviterede vi til
to gå-hjem-møder. Vi ønskede at trække på
andres erfaringer med at involvere børn i
beslutningstagningen generelt. Var der nogen,
der havde erfaring med direkte dialog med
børn? Hvordan havde andre klaret den udfordring, det kan være at finde en form og et fælles sprog, som fungerer for både børn og
voksne? Hvordan ville embedsmænd fra kommuner, stat og amter, skoleinspektører, forskere og projektledere i den kulturelle verden
reagere på vores idéer til det kommende årsmøde. Med gå-hjem-møderne ønskede vi
desuden at sprede budskabet og de tanker, vi
havde omkring årsmødet samt få indblik i,
hvad der er det svære og hvor man i voksenverdenen ser behov for ny udvikling. Møderne
bekræftede os i, at vi ikke var alene om at
søge efter en ny form for konstruktiv dialog
mellem børn og voksne. Samtidig blev vi overbevidst om, at den anerkendende metode ville
kunne kaste et nyt og givtigt lys på dialogen
med børn.
Inspiration fra udlandet
Den anerkendende metode bliver brugt mange
steder som et redskab til organisationsudvikling. Men vi har ikke kunne finde andre herhjemme, der har brugt metoden til en dialogproces mellem børn og voksne. Derfor vendte
vi vores blik udad mod verden – og fandt især
inspiration fra det amerikanske ”Imagine
Chicago – projekt”. Projektet i Chicago har
eksisteret siden 1992, og målet har været at
gøre mennesker, som bor i byen – især børn og
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unge – engageret i byens fællesskab og fremtid.
Imagine Chicago gennemfører programmer,
der fører folk sammen på tværs af alder, race og
kulturer. Som det fremgår af navnet ”Imagine
Chicago”, arbejdes der med at forestille sig
fremtiden - og skabe den. Et vigtigt element i
projektet er interviewprocessen, som foregår
voksne, børn og unge imellem om den enkeltes
håb og drømme for Chicago. Kirstine Andersen
deltog forud for Børnerådets årsmøde i
Imagine Chicagos internationale konference og
blev yderligere inspireret heraf. Læs mere om
Imagine Chicago på deres hjemmeside:
www.imaginechicago.org
Valg af temaer
Vi valgte, at arbejde med to temaer på årsmødet. Hvad er et godt liv i skolen, og hvad er et godt
liv i lokalmiljøet blev omdrejningspunkterne.
Skolen fylder meget i børns liv – både tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Skolen er lærdom, lærere og ikke mindst venner og kammerater. Vi voksne taler også meget om skolen. Både i forhold til vores egne børn, vores
professionelle liv – og om hvordan det var at
gå i skole, da vi selv var børn. Skolen er altså
et emne, vi alle har til fælles.Voksne har mange
holdninger om skolen. Når vi vil lave den
bedre, mener vi, at det både er for børnenes
og for samfundets skyld. Men hvad synes børn
om skolen? Hvad er et godt skoleliv, når man
går i 7. klasse og bor i Vestjylland? Hvad betyder noget, og hvad er værdifuldt? Det var de
enkelte historier, vi ønskede at få frem. Vi
mente, at det ville være relevant både for børn
at høre de voksnes historie og for voksne at
høre på børnenes historier. Var der forskelle,
eller forestiller børn og voksne sig det
samme?
Det andet tema handlede om at få et godt liv
i lokalsamfundet og i fritiden. Hvad laver børn
efter skoletid? Hvad er vigtigt for dem? Og
hvordan skal lokalsamfundet indrettes efter
børns mening? Voksne har truffet et valg om,
hvor og hvordan familien skal bo, hvilket børn
som regel ikke har mulighed for. En faktor i
mange voksnes valg er, hvordan området er at
bo i for børn. Men ved vi, hvad børn går og
drømmer om? Hvad drømte vi selv om som
børn, og hvad gjorde en forskel?
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Børnedeltagerne
De 75 børn, der deltog på årsmødet, kom fra
4 af Børnerådets børnepanelklasser. Klasserne
var valgt således, at de repræsenterede både
landområde og byområde og samtidig ikke
havde for lang transporttid til Middelfart. Det
var Børnepanelets 7. klasser fra Odense,
Middelfart, Gesten og Årre, der deltog.
De voksne deltagere
Hver klasse havde mulighed for at have to
voksne deltagere med. Èn lærer og én person,
de mente ville være relevant, hvis de efterfølgende ville arbejde videre med metoden eller
temaerne fra årsmødet. De øvrige voksne deltagere havde vi inviteret fra en bred kreds.
Der deltog repræsentanter fra Børnerådets
valgforsamling – de private børneorganisationer, embedsmænd fra kommuner, amter og
staten, beslutningstagere, politikere og professionelle, der i det daglige har kontakt med
børn.
Børnene blev forberedt
Forud for årsmødet fik klasserne to gange
besøg af en medarbejder fra Børnerådets
sekretariat og Kirstine Andersen. På det første
møde diskuterede vi de to valgte temaer med
børnene. Hvad er et godt liv i skolen og et
godt liv i lokalsamfundet. Og hvad skulle vi
spørge om, for at finde ud af det? På denne
måde fik vi indkredset de to temaer yderligere og fik skærpet nogle af de spørgsmål, vi ville
bruge i interviewguiden. På forberedelsesmøderne talte vi også om børnenes rolle.
Hvordan ville det være at have en voksenmakker? Hvordan skulle børnene finde makkeren
og andre praktiske forhold. Endelig fortalte vi
lidt mere om selve strukturen på årsmødedagen. Formålet med de forberedende møder
var at give børnene et forspring i forhold til de
voksne deltagere.
Interviewguides og opgaveark
Størstedelen af årsmødet var koncentreret om
workshoppen. Heri indgik et gensidigt interview mellem børn og voksne. Dvs. et barn skulle
interviewe en voksen, hvorefter samme voksne
interviewede barnet. Interviewene tog
udgangspunkt i en interviewguide udarbejdet af
Kirstine Andersen. Den store udfordring i at

udarbejde interviewguidene var at finde et
sprog og en form på spørgsmålene, som fungerede for både børn og voksne. Spørgsmålene
skal give mening både for den, som stiller dem,
og for den som skal svare.Ved at bruge spørgsmål som metode ønskede vi at skabe en åbenhed overfor den andens historie. Gennem
spørgsmålene blev der skabt en struktur og et
fokus for samtalen.
Vores arbejde med at udvikle interview-guidene byggede både på samtaler med børn i
aldersgruppen og på voksne professionelle
med interesse i at inddrage børn i udvikling af
skole og lokalsamfund. Hvad er de vigtige
temaer at få belyst gennem spørgsmålene –
hvad betyder noget for børnene, og hvad betyder noget for de voksne?
Efter de gensidige interviews indgik makkerparret sammen med tre andre makkerpar i en
8-mandsgruppe, der i fællesskab skulle nå frem
til de drømme og ønsker, vi har til fremtiden
samt udfolde et af disse ønsker til en konkret
idé.Til at skærpe denne proces havde vi udarbejdet nogle opgaveark, der samtidig kunne

fungere som dokumentation af gruppearbejdet og give Børnerådet en viden, som vi kan
bruge i vores videre arbejde. I opgave- og svarark valgte vi at samle enkelthistorier om bedste erfaringer i henholdsvis skole og lokalsamfund, indsamle fællestræk ved de bedste historier samt en beskrivelse af den idé, gruppen
valgte at udfolde.
Alle interviewguides og opgaveark kan findes i
bilagene til denne rapport. De kan også hentes
på Børnerådets hjemmeside.
Årsmødet var et arbejdende værksted, hvor
man, på nær i de gensidige interviews, sad
sammen med sin gruppe på 8 personer. Ud
over Børnerådets velkomst, blev den eneste
egentlige tale holdt af 18-årige Ditte Molin,
som deltog i FN’s Børnetopmøde i New York
tidligere på året og selv har stor erfaring med
som barn og ung at blive inddraget i beslutningsprocesser. Ditte Molins oplæg kan læses i
sin helhed senere i denne rapport. Størstedelen af dagen var fokuseret omkring workshoppen ”Dialog på tværs”, som vi også vil
vende tilbage til i et senere afsnit.
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Programpunkterne ”Hvad har vi hørt og hvad
har vi lært” samt ”Højdepunkterne fra dagen”
gav deltagerne mulighed for refleksion over
temaer og metoden. Under punktet ”Hvad har
vi hørt og hvad har vi lært” var børn og voksne
for første gang hver for sig. Denne dialog var

mere fri og evaluerende. Ditte Molin og journalist Frode Muldkjær listede i løbet af konferencen rundt blandt de forskellige grupper og
lyttede til diskussionerne. Under årsmødets
sidste programpunkt opsummerede de i plenum deres personlige indtryk.

Programmet
9.00

Ankomst til Dansk Folkeferies Kursuscenter
”Makkeriet” – makkerparret finder hinanden. Kaffe og rundstykke

9.30

Velkommen til Børnerådets Årsmøde
v/ Børnerådets formand, Klaus Wilmann

9.45

Børn og voksne i øjenhøjde – hvorfor?
v/ Ditte Maria Høg Molin, Ungdomsdelegat ved FN’s Børnetopmøde i New York,
maj 2002

10.00 Workshoppen ”Dialog på tværs” starter
v. Kirstine Andersen, Kompashuset
- Gensidige interviews – fortæl din historie
- Opsamling af bedste erfaringer i 8-mandsgrupper
12.00 Frokost
13.00 Workshoppen fortsætter
- Hvordan kan vi få mere af det, der er godt: 8-mandsgrupper
- Markedspladsen
15.00 Hvad har vi hørt og hvad har vi lært?
15.30 Højdepunkter fra dagen
v. Journalist Frode Muldkjær og Ditte Maria Høg Molin
16.00 Farvel og tak for i dag
v. Else Guldager, medlem af Børnerådet
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Den anerkendende metode
Af cand phil Kirstine Andersen, Kompashuset

Vi kan tale om problemer på mange måder!
Den gængse tilgang er, at vi identificerer og analyserer problemerne. Fokus er på det, som er forkert - vi leder efter problemer, vi finder dem, og så finder vi en løsning, der skal afhjælpe problemet.
I den anerkendende metode er indfaldsvinklen, at vi skal lede efter og udforske, hvad der virker.
Udfra en idé om, at når vi udforsker problemer, bliver vi eksperter i problemer. Når vi udforsker,
hvad der virker, bliver vi eksperter i at få ting til at lykkes. Når fokus er rettet mod problemer,
fejl og mangler, bliver vi fanget i en problem- og mangeltænkning. Hvis fokus er rettet mod ressourcer, værdier og ønsker, får vi en tænkning fuld af anerkendelse. Hvis vi udforsker, hvad der virker, bliver vi i stand til at handle.
Appreciative betyder anerkendende – at anerkende og nysgerrigt udforske andre menneskers
logik, og hvad, der skaber mening for dem – ved at stille anerkendende spørgsmål til praksis.
Appreciative Inquiry (AI) er en metode, som bl.a er udviklet af David Cooperrider, og som bygger
på følgende antagelser:
- I ethvert samfund, enhver organisation eller gruppe er der noget, som virker
- Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed
- Virkeligheden skabes af mennesker, og der er flere virkeligheder
- Det sprog, vi bruger, skaber vores virkelighed.
- Det er vigtigt at værdsætte forskellighed
Når vi taler om et problem, er det udtryk for, at der er en fremtid, vi ikke kan komme hen til.
Bag ethvert problem ligger en drøm. Find drømmen frem og sprogliggør den i fællesskab.Ved at
bruge fremtidsrettede spørgsmål fastholdes opmærksomheden på, hvor vi gerne vil hen, udfra en
ide om at bag enhver frustration ligger et håb om, at det kunne være anderledes.
Vi skal væk fra forestillingen om, at problemer er virkelige, men håb ikke er det. Vi skal bruge
håbet som metode! Drømme og håb er knyttet til følelser af glæde og liv.
Forskellen på den traditionelle problemtænkning og den anerkendende metode, kan skematiseres på følgende måde:
At løse problemer

At skabe fremtiden

Analysere problemer
Årsagsanalyse
Analyse af mulige løsninger
Planlægning af løsning

Udforske bedste erfaringer
Forestille sig fremtiden
Udforske det der skal komme
Fastsætte handleplaner for hvordan vi går i gang
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Sproget har en kreativ kraft til at skabe. Sproget er ikke kun beskrivende, men også skabende og
handlende. Det sprog vi bruger er med til at skabe vores virkelighed.
Anerkendende arbejde i grupper og organisationer
Idéen i den anerkendende metode er at ændre historierne i organisationen ved at anerkende alt
det, som kan anerkendes og finde ressourcerne i organisationen. Når vi udvikler organisationer,
skal vi gøre det på basis af det bedste i fortid og nutid, og med håbet og drømmen om den fælles fremtid.
Metoden ændrer organisationens historier (virkelighed) ved, at medlemmerne anerkender hinanden og kortlægger organisationens skjulte ressourcer.
Den anerkendende metode skaber billeder som tydeliggør de kræfter, der giver liv og energi til
et system. Hvordan kan du styrke og få mere af det, som virker? Hvad håber du på? Hvad ønsker
du at skabe?
Ofte lader man deltagerne interviewe hinanden og genfortælle hinandens historier. Det er en
arbejdsform og en måde at tale sammen på, der giver deltagerne indsigt i, at der findes forskellige betydninger og fortolkninger af virkeligheden. Metoden vil invitere til respekt og nysgerrighed
for egne og de andres historier: Hvad betyder noget? For dig? For mig? For os? Der fastholdes
ligeværdighed blandt deltagerne, samtidig med at der skabes plads til forskellighed. Ja, på en måde
dyrkes forskellighederne, fordi den enkeltes unikke historier og erfaringer er udgangspunktet.
Ved at fortælle de stolte historier om hvornår og hvordan tingene fungerer bedst, skabes der en
opmærksomhed på det, der skal fremmes.Ved at fokusere på fremtiden fastholdes opmærksomheden på, hvor vi gerne vil hen. Det handler om at synliggøre og sprogliggøre den fremtid, vi hver
især drømmer om, og i fællesskab koordinere disse drømme og visioner.
Anerkendende metode og børn
Sandheden i al hjælpekunst er, som Søren Kierkegaard udtrykker det, at møde mennesker, der
hvor de er og begynde der. Som voksne skal vi møde børn, der hvor de er i deres univers - på
deres egne præmisser - med deres sprog og deres levede erfaringer.
Dialogprocessen på Børnerådets årsmøde byggede på erfaringer med dialogprocesser fra voksenverdenen, og mange af metoderne er de samme. Den største udfordring var at finde et sprog
og en form på spørgsmålene, som fungerede for børn. For eksempel gav ordet 'lokalsamfund' ikke
mening for børn, og måtte omformuleres til 'Livet uden for skolen og i fritiden'.
Efterfølgende erfaringer har vist, at der er rigtig mange muligheder i dialogformen. Eksempelvis
en kommune, der ønsker en dialog mellem voksne og børn/unge, som led i at skabe en børneungepolitik. Et elevråd og en skolebestyrelse i dialog om den gode skole. Spejderledere og forældrerepræsentanter i spejderbestyrelsen i dialog om, hvad der er det bedste ved at være aktiv
spejder, og hvordan spejdergruppen som helhed kan skabe rammer for mere af det gode. Folk i
en bydel laver gensidige interviews mellem børn og voksne om bydelens ressourcer og fremtidsønsker. Der kan også laves anerkendende interviews, hvor man lader børn interviewe børn - for
eksempel mellem forskellige alderstrin i skolen. Et børnebibliotek interviewer de 11-15 årige om
deres bog- og fritidsvaner for at kunne målrette sine tilbud til denne gruppe. SSP -samarbejdet
interviewer de unge om deres fritids- og alkoholvaner for at vide, hvor der skal sættes ind overfor de unges alkoholmisbrug.
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Workshoppen: Dialog på tværs

Workshoppen var hovedbegivenheden på
Børnerådets årsmøde. Her var alle deltagere
delt ind i grupper med 8 personer i hver. Dvs.
hver gruppe bestod af 4 makkerpar. Hver
gruppe havde deres eget bord i plenumsalen,
hvorfra størstedelen af arbejdet foregik. Man
sad således sammen med den samme gruppe
mennesker hele dagen igennem, hvilket skulle
fremme tilhørsforholdet til gruppen.
I workshoppen skulle børn og voksne sammen gennem en proces, hvor de kunne møde
hinanden, udveksle oplevelser og synspunkter
omkring henholdsvis den gode skole og det
gode fritidsliv i lokalsamfundet. Gennem gruppearbejdet skulle grupperne udvikle forslag,
der kan inspirere til positive ændringer.
Ved direkte samarbejde og dialog mellem
børn og voksne vil der altid være en form for
magtforhold. Voksne er vant til at bestemme
mest. Vi er vant til at være dem, der fører
ordet og dem, der styrer slagets gang. I håb
om at kunne kompensere lidt for dette, var
arbejdsprocessen i workshoppens faser styret
ved hjælp af interviewguides, spørgsmålsark
mv.
Dialogprocessen trin for trin
Der er fire trin i den dialogproces, som
workshoppen var bygget op omkring:
1. Gensidige interviews mellem barn
og voksen.
• Voksne interviewer børn (20 min.)
• Børn interviewer voksne (20 min.)
• Fælles afrunding

2. De bedste erfaringer opsamles i 8mands grupper (4 makkerpar)
• Børn og voksne genfortæller hinandens
gode erfaringer
• Gruppen udtrækker fællestræk i historierne – vi kaldte dem solstråler
3. Den fremtid vi ønsker os – oprulles i
fællesskab i 8-mands grupper
• Brainstorm om ideer
• En ide vælges ud
• Ideen udvikles til et konkret forslag
• Præsentation af ideen på flip-overpapir
forberedes
4. Præsentation på ”markedspladsen”
• Gruppernes bedste ide hænges op på
”markedspladsens” stadepladser
• Vi fortæller om vores ide og spørger til
andres ideer
Overvejelser bag interviewprocessen
Dialogprocessen i workshoppen var bygget op
om gensidige interviews i makkerpar mellem
børn og voksne. På 20 minutter skulle den
voksne interviewe barnet om et af de to
temaer. Herefter havde barnet 20 minutter til
at interviewe den voksne. Interviewet skabte
en struktur for samtalen, der dels sikrede, at
begge fik lige meget tid til at tale og dels gav
den enkelte mulighed for at fortælle sin historie på sin helt egen måde. Erfaringen viser, at
det er betydelig nemmere for de fleste af os
at lytte (tie stille), når vi har interviewet som
struktur for samtalen. Intervieweren udforsker og undersøger ved hjælp af åbne spørgsmål, hvad der betyder noget for den, der bli-
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ver interviewet. Og interviewet giver mulighed for, at den enkeltes særlige historie og
erfaringer bliver fortalt, hørt og en del af en
fælles proces.
Historiefortællingen blev her brugt som en
metode til at få en god dialog mellem børn og
voksne, hvor vi i fællesskab blev klogere på,
hvad der er vigtigt for os. Man fortalte sin personlige historie og talte som ”jeg” og ikke som
”man”. Derved kom vi væk fra det upersonlige og generelle og ind til de personlige historier, som vi senere skulle tale om vores ønsker
til fremtiden udfra.

Historiefortælling
Et eksempel: Fortæl om engang, hvor
du virkelig trivedes og lærte noget i
skolen? Hvad skete der? Hvad var det
gode? Hvad gjorde du? Hvad gjorde
andre?
”Jeg kan huske engang vi havde tema
om vand, og gik ud i et rigtigt regnvejr
for at lære om vand. Der lærte jeg virkelig noget….” Og så fortsættes
udforskningen af den historie…”
(Kilde: ”Dialog på tværs. Børnerådets Årsmøde.”
Notat af Kirstine Andersen)
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Interviewfasen blev afsluttet i gruppen, hvor
alle genfortalte det vigtigste af deres makkers
historier. Grupperne hjalp hinanden med at
finde fællestræk i historierne og skrev dem
ned på flip-overpapir som stråler på en sol.
Den fremtid vi ønsker os
Fællestrækkene i gruppemedlemmernes gode
erfaringer med livet i skolen eller i lokalsamfundet dannede nu udgangspunkt for en fælles
brainstorm af ideer til, hvorledes man kan få
mere af det, der virker.
Vi gik altså nu fra det konkrete – det vi synes
fungerede – til det, vi godt kunne tænke os i
fremtiden. Opgaven i workshoppen lød på at
forestille os, hvordan vi kan få mere af det, der
virker, og som er godt. Hvad kan vi gøre? Hvad
skal der til?
Blandt gruppens ideer valgte vi nu én idé, som
vi prøvede at konkretisere til et egentlig initiativ. Hvad var målet med idéen? Hvordan vil
det se ud om 2 år, hvis idéen er slået igennem?
Hvilke forandringer vil det skabe? Hvad skal vi
selv gøre for at nå dertil? Hvem kan hjælpe os
med at gøre idéen til virkelighed?
Gruppens ide blev herefter beskrevet/tegnet
på en planche.

Markedspladsen – se og hør de
andres idéer
Hvis en idé skal blive til virkelighed er det vigtigt at fortælle andre om den. Det var der rig
mulighed for under dagens markedsplads,
hvor alle gruppernes plancher blev udstillet.
Her kunne børn og voksne fra andre grupper
spørge ind til hinandens idéer. Der kunne tænkes videre, gode idéer og erfaringer kunne
deles. Workshoppen endte således i en markedsplads med gode råd, idéer og kreative forslag.

Børn som værter
Eleverne havde fået forskellige opgaver
på dagen, for at styrke dem i deres
rolle. Det gjaldt bl.a. opgaven med at
styre listerne over hvilke børn og voksne, som skulle udgøre et makkerpar.
Børnene var desuden på forhånd
bedre orienteret end de voksne om
dagens forløb; hvor morgenkaffen skulle drikkes, hvor konferencesalen var
mv. Eleverne havde derved mulighed
for at påtage sig en form for værtsrolle
overfor deres voksne makker.

Makkeriet
Alle deltagere på årsmødet var delt
ind i makkerpar – en voksen og et
barn sammen. Det stiller store krav til
logistik og planlægning.Vi havde på forhånd lavet alle makkerpar, så deltagerne ikke skulle finde sammen tilfældigt
og nogle måske blive i overskud. Nogle
få børn var særlig nervøse for dagen
eller havde brug for ekstra støtte. Det
havde vi taget hensyn til i vores ”makkeri”. Der var også nogle få børn, som
ønskede at være to sammen om en
voksendeltager, hvilket vi også havde
taget hensyn til.Vi havde gjort en del
ud af at informere de voksne om årsmødets struktur og form for at undgå,
at nogle blev væk uden at melde
afbud.Trods dette forventede vi flere
sene afbud fra voksne end børn og
havde sikret os ved hjælp af nogle
”buffer-personer”, der kunne træde ind
i sidste øjeblik, så ingen børn kom til at
stå uden en makker.
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Børn og voksne i øjenhøjde – hvorfor
Af Ditte Maria Høg Molin, gymnasieelev og repræsentant for børn og unge ved FN’s
Børnetopmøde i New York maj 2002. Oplæg på Børnerådets årsmøde 2002

Kender I disse mennesker, eller føler I, at I
kender dem? Ja mon ikke? I har set dem og
hørt dem. De har fundet ud af at bruge
deres stemmer og blive hørt. Når man bliver
hørt - og genkendt - kan man ændre mange
ting eller præge nogle processer.
Når I kigger på dem her, er det klart, at der
er mange forskellige måder at bruge sin
stemme på.
Jeg har sat mig selv på denne liste. Ikke
fordi jeg er en stor stjerne, men fordi jeg
gennem mit arbejde med børnekonventionen fik mulighed for at komme til USA
og fik der en masse oplevelser. Jeg har turde sige, hvad jeg mener, jeg har
mødt mange mennesker, og derfor kan jeg også bruge min stemme her i dag.
Jon fra Popstars har valgt én måde at gøre det på. Han er blevet kendt på grund af sit hår og sin
sang. Hver gang han åbner munden nu, står der masser af journalister og hører på, hvad han har
at sige. Han er på forsiden af aviser og blade. Ja, han er på hele tiden. Derfor får han nu mulighed
for at sige, hvad han mener om en masse ting, fordi folk lytter til ham.
Et andet eksempel er den store skønhedskonkurrence, hvor Miss World skulle kåres. Denne skulle holdes i Nigeria… i det land, hvor en kvinde for noget tid siden blev dømt til døden ved stening, fordi hun havde fået et barn uden at være gift med barnets far, noget vi i Danmark ikke anser
for forkert. Derfor har mange af de unge kvinder, der skulle deltage, heriblandt den danske deltager, sagt, at de ikke vil tage til et land, der giver sådanne domme. Det var der en, der startede
med, og så var der en til, der sagde, at det ville hun heller ikke, og sådan forsatte det.
Et tredje eksempel er fra det kendte eventyr af H.C.Andersen, ”Kejserens Nye Klæder”. Her går
kejseren nøgen rundt i byen, fordi han tror, at han har noget meget fint tøj på. Og der er ingen,
der tør sige højt, at de ikke kan se det… for de har fået at vide, at hvis man ikke kan se, hvad han
har på, så er man dum. Men midt i mellem alle de mennesker, der står og kigger, er en lille dreng.
Og han råber; ” jamen, han har jo ikke noget på!”.
Og først kigger folk bare på ham, som om han var dum… men pludselig råber folk det alle steder. Her turde drengen trodse, hvad de voksne sagde og havde jo ret. Og folk lyttede til, hvad han
sagde.
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Det gælder om at starte i det små.
Eksempelvis hvis man snakker om børnearbejde, så står der i Børnekonventionen, at børn ikke
må arbejde. Men der er jo masser af børn i hele verden, der arbejder. Så man ved faktisk ikke, om
det er børn, der har vævet ens tæpper, lavet ens ure og tøj. Men der er kommet mere fokus på
det. Der er nogen, der er startet med at sige det højt og har protesteret. Så er der flere folk, der
har hørt det. Og så er der en, der har sagt det i et interview, og pludselig ved et helt land det.
Og de fortælle det til nabolandene. Og så har vi EU, hvor en masse lande sammen laver regler,
der skal sørge for at alle lande hjælper med at passe på vores jord og fremtid. Og også her bliver dette diskuteret.
Og så er der FN, hvor der er repræsentanter fra næsten hele verden samlet. Her kan man snakke om, hvordan man gør verden bedre og laver nogen fælles rammer for, hvordan man skal leve,
og hvad der er tilladt.
Og det var i FN, at jeg var tidligere i år.
For 10 år siden lavede man Børnekonventionen i FN. Her blev man enige om, at børn ikke må
udnyttes, at de har ret til mad og uddannelse. Og at børn ikke må deltage i krig.Tidligere i år skulle man gøre status. For en ting er at lave regler, en anden ting er at sørge for, at alle følger disse
regler. Her sætter man også nye mål, der skal nås i fællesskab. Og det var det, vi var med til.
Jeg vil gerne have ting til at ske - ting jeg tror på og står for. Jeg bruger blandt andet min stemme
i mit gymnasiums elevråd, hvor jeg er formand.
Da jeg var i New York skulle hvert land holde en tale. Og jeg fik lov at være med til at bestemme,
hvordan denne tale skulle være. Så faktisk er noget af det, jeg mener blevet sagt til en masse mennesker fra hele verden.
Min lillesøster har på sin skole oplevet at valg til elevrådet skete på den måde, at man trak lod.
Og ved lodtrækning kunne det jo egentlig være lige meget, hvem der blev valgt. Det gik også derefter. Efter møje og besvær fik min søster sagt det til sin klasselærer, og næste gang gør de det
anderledes.
Demokrati er den styreform vi har i Danmark. Ja også i store dele af verden. Demokrati er ikke
bare én ting men mange ting. Mange måder at gøre tingene på. Fælles for demokratiet er dog, at
det skal holdes i live. Hvis det kun er ganske få stemmer, der bliver hørt, dør demokratiet ud og
de stemmer, der bliver hørt, får ikke modspil.
Jeg tror på demokrati, og jeg tror på, at vi alle sammen har ansvar for at værne om det og passe
på det. Og det fik jeg bekræftet til mødet i FN. Her skulle hvert land holde en tale, mens alle
andre lande hørte på i en kæmpe sal. Og vi fik lov at være med til at komme med ideer til talen,
så noget af det jeg sagde som barn blev faktisk sagt højt til repræsentanter fra alle verdens lande!
Og jeg startede med at være med i min skoles elevråd og gå til møder, hvor jeg kunne få lov at
sige min mening.... og nu står jeg her :-)
Det, at I er her i dag, er måske starten på noget stort. I dag er der virkelig nogen, der gerne vil
lytte til jer.... det må I alle udnytte.
Ha´ en rigtig god dag. Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde!
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Hvordan kan livet i skolen blive bedre

Skoletemaet var det tema, der fungerede
bedst på årsmødet. Både børn og voksne
havde lettere ved at forhold sig til skolen –
som den er i dag eller for de voksnes vedkommende, som den var, da de var børn – end
til lokalsamfundstemaet. Skoletemaet var
mere nærværende og knapt så abstrakt som
lokalsamfundstemaet. Det gav sig bl.a. til
udtryk i, at de ti grupper diskuterede stort set
de samme emner i forhold til skolen, på trods
af at diskussionerne tog udgangspunkt i gruppemedlemmernes egne erfaringer og historier. I interviewrunderne fremhævede børn og
voksne de samme forhold som det, der fungerer godt i skolen, og som de ønsker mere af.
Og på plancherne, hvor grupperne tegnede
”solstråler” gik de samme solstråler igen hos
de fleste af grupperne.
Hoveddiskussionen i de ti grupper kom til at
handle om fire forhold i skolen, som vi skal
have mere af, for at skolen bliver bedre. Det
handler om:
• Gode lærere
• Venner og kammerater
• Alternative undervisningsformer
• Det fysiske og psykiske miljø
Den gode lærer
En god lærer kan gøre hele forskellen på, om
børn kan lide at gå i skole eller ej. Det handler om mange ting – ikke blot det faglige. Den
gode lærer kan være forgangsmand for at
skabe et godt klima i klassen. Men hvad er en
god lærer? Det havde både børn og voksne i
skolegrupperne en holdning til og alle var
temmelig enige: Den gode lærer skal være

engageret i sit arbejde. Ikke blot i sit fag men i
høj grad også i det sociale liv i klasserne.
Læreren skal være lyttende, humoristisk og
positiv. Han skal holde af børn og unge mennesker, og han skal behandle eleverne med
den samme respekt, som han ville behandle
voksne mennesker med. Han skal både tage
hånd om de dygtige og om de svage, og han
skal inddrage børn i undervisningen, og når
der skal træffes beslutninger. Han skal rose
eleverne, når de har gjort noget godt, men
også fortælle dem (på en ordentlig måde), hvis
der er noget, han mener, de kan gøre bedre.
Eleverne ønsker at have et nært forhold til
lærerne og synes, at den bedste lærer er den,
der også fortæller lidt om sig selv. Eleverne
har fuld forståelse for, at en lærer kan have en
dårlig dag; være små-syg, stresset eller lige
have været oppe og skændes med sin familie.
Men som en af eleverne udtrykte det, så har
man meget mere forståelse, hvis læreren er
åben omkring det: ”Han skal fortælle, hvis han
har en dårlig dag – ellers smitter det, og vi bliver alle sure”. Læreren skal naturligvis også
kunne sit fag. Men på børnene lød det til, at de
tog denne kundskab for selvskreven. At være
god til sit fag kan dog ikke stå alene, og kan
ikke erstatte de menneskelige kundskaber en
lærer også skal være i besiddelse af.
At gå i skole med sine venner
At have venner i skolen er afgørende for, om
skolen betragtes som et rart sted at være.
Ønsket om vennernes tilstedeværelse i skolen
går igen i samtlige gruppediskussioner og er
solstråler på alle gruppernes sole.Vennerne er
vigtige for at have nogen at snakke med og
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have det sjovt sammen med i frikvartererne.
Men de er også vigtige i forbindelse med gruppeopgaver, projektuger og lejrskoler. Ens venner skal være til at stole på. Det er nogle, man
både kan have det sjovt sammen med og kan
betro sig til om mere alvorlige forhold.
Alternative undervisningsformer
De alternative undervisningsformer kommer
på banen, da grupperne skulle nævne de ting i
skolen, som fungerer i dag, og som de gerne vil
have mere af. Dvs. undervisning, der ikke er
traditionel kartederundervisning. Det handler
bl.a. om temadage, projektarbejde og featureuger. Undervisningen skal ske i grupper, hvor
man selv føler, at man er med til at tilrettelægge arbejdet. Og de faglige fag skal krydres
med de kreative og musiske fag. Især idrætten
skal mere på banen. ”Der skal mere krop ind
i undervisningen”, som en gruppe skriver – og
definerer kroppen som ”alt det syd for hovedet”. Det at komme væk fra skolen og ”ud i
virkeligheden” tillægges også en stor værdi.
Det kan være enkelte dage som del af undervisningen, men det kan også være i flere dage
på lejrskoler eller hytteture. Mange grupper
har også talt om drama og skolekomedier
som en virkelig god ting ved skolen. Børnene
mener, at de lærer meget ved at lave skoleteater. De får mod til at stå frem, de lærer at
overholde tidsplaner osv. Og skoleteater er
også godt for skolens miljø, mener flere.
Generelt kan man sige, at det grupperne
mener fungerer bedst – der hvor de har haft
de største oplevelser i skolen – er når hverdagens trummerum bliver brudt og alternative
undervisningsformer træder i stedet for kartederundervisningen.
Det fysiske og psykiske miljø
Børnene ønsker at have indflydelse på det
fysiske miljø på skolerne. Der skal være pænt,
rent og rart at være. Og skolerne skal have
kantiner, der tilbyder god og sund mad. Men
skal vi tro prioriteringerne af gruppernes solstråler, har det psykiske miljø faktisk en større betydning på skolerne. Mobning er helt
centralt. En klasse, hvor man ikke aktivt arbejder for at modarbejde mobning, er ikke et
rart sted at være. Eleverne ønsker mobbefri
skoler. De ønsker lærere, der går aktivt ind i
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arbejdet for at modarbejde mobning. Lærere
der tør tale åbent og tør handle. Og de ønsker
en ledelse, der sætter anti-mobbearbejdet
højt på dagsordenen.

Sådan skal en god lærer være:
• Lyttende og opmærksom
• Engagement
• Respektfuld
• Kunne lide børn og unge mennesker
• Sjov
• Anerkendende /rosende
• Personlig
• Interessere sig for hele barnets liv
Den fremtid vi ønsker os
- ønsker til en god skole:
• Ingen mobning
• Masser af venner
• Temadage og projektarbejde
• Mere krop – og integration af de
kreative fag i det øvrige arbejde
• Mere virkelighed
• Godt miljø
• Medindflydelse
• Drama
• Tid til at tale sammen

Hvordan kan livet i lokalområdet
blive bedre

Livet i fritiden og i lokalsamfundet var det
andet tema, der blev diskuteret på årsmødet.
Alle – både børn og voksne – havde sværere
ved at forholde sig til dette tema end til skoletemaet. Måske fordi de ikke kom fra samme
lokalområde? Måske fordi lokalområde-temaet er mindre nærværende – både for børn og
voksne. I dette tema var det tydeligere end i
skoletemaet, at et fælles projekt eller tilhørsforhold havde været at foretrække. Trods
dette var der spændende diskussioner i de
forskellige grupper. Men der skulle til tider
spørges lidt mere ind til, hvad det er, der fungerer, og hvad børn og voksne ønskede mere
af. Et eksempel er en gruppe, hvor en pige fortæller, at hun godt kunne tænke sig flere
McDonald Restauranter, der hvor hun bor.Ved
at spørge ind til baggrunden for ønsket, finder
gruppen frem til, at det ikke nødvendigvis er
selve restauranterne, pigen ønsker. Men i det
område, hvor pigen bor, fungerer McDonald
som et mødested for unge på tværs af forskellige kulturer. Og det er flere af den slags
mødesteder, pigen i virkeligheden efterlyser.
På den måde krævede diskussionerne i lokalsamfunds-grupperne ofte lidt mere uddybning,
før man nåede frem til solstrålerne og det,
man ønsker af fremtiden.

er ofte, at fritidsaktiviteterne ligger tættere
på, hvor man bor. Til gengæld var det for
bybørnene vigtigt at få sikre og trygge transportmuligheder.

Halvdelen af børnene til Børnerådets årsmøde kom fra byområder og halvdelen kom fra
landområder. Denne forskel trådte frem i
ønskerne til et bedre liv i lokalområdet. For
børnene på landet var det vigtigt at skabe flere
fritidsaktiviteter, som de selv kan transportere
sig til, så de ikke altid er afhængig af deres forældre. Vilkårene for børnene i byområderne

Forældre skal være engagerede i børnenes liv.
De skal være støttende og deltagende i forhold til fritidsaktiviteter – men må omvendt
ikke være overvågende.

Som i skoletemadiskussionen var der dog
også i dette tema flere emner, der gik igen i
diskussionerne i de forskellige grupper. Det
handler bl.a. om
• Familien som den trygge base
• Vennerne skal bo i nærheden
• Fristeder uden forældre
Familien er basen
Tid med familien er et vigtigt forhold i både
børn og voksnes fritidsliv. Familien er en fælles
base. Det er her, man lader op, og her man har
sit tilhørsforhold. Men familieliv kræver tid –
og derfor er det at have tid sammen, noget
både børn og voksne lagde meget vægt på.
”Familieliv uden stress”, som én skriver i sine
ønsker om fremtiden. Familiens tid sammen
går igen i mange solstråler. Det er ikke alle
børnene, der bor sammen med begge deres
forældre. Men for børnene er det vigtigt, at
have mulighed for at være sammen med begge
sine forældre. Børnene vil bo i nærheden af
både deres far og deres mor.

Vennerne
Som i skoletemaet er det at have venner i
nærheden helt afgørende for børn. I fritiden
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skal man være sammen med sine venner. Man
skal kunne dyrke fælles fritidsaktiviteter, og
man skal have tid til bare at ”hænge ud”.
Vennerne skal være der og støtte en, når man
har det svært. Men der skal også være plads til
at have det sjovt og få grineflip sammen. Og så
har det stor betydning at kunne se ”gamle
venner” – altså personer man har gået i skole
med i mange år og måske har fulgtes med helt
fra børnehaven.
Fristed uden voksne
De voksne fylder således kun en del af fritiden. Der skal være steder uden voksne. Steder
der kun er beregnet for børn og unge. Hvis
der skal være voksne, skal det være ”unge
voksne” – og aldrig ens forældre. Et stort gennemgående ønske er flere fritids- og ungdomsklubber, hvor man kan mødes med sine
venner uden forældres indblanding. Klubberne
skal holde fester og tilbyde forskellige aktiviteter. Men det skal også være et sted, hvor
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man ”bare kan være uden voksne”.
Sportsforeninger af enhver art er også et vigtigt element for at skabe en bedre fremtid i
lokalsamfundet. Det sociale liv der udfolder
sig der, spiller en vigtig rolle.

Den fremtid vi ønsker os
- ønsker til et godt lokalsamfund:
• Frirum uden voksne
• Flere ungdomsklubber
• Valgmuligheder
• Gode sportsfaciliteter
• Tid i familien, ingen stressede
forældre
• Tryghed
• Venner tæt på
• Mindre pylrede forældre

Dilemmaer og erfaringer

Årsmødet 2002 var første gang, vi i Børnerådet afholdt en dag for lige mange børn og
voksne med fokus på den direkte dialog og
dialogprocessen.Vi er generelt meget tilfredse
med dagens forløb.Vi har fået en masse erfaringer at arbejde videre med og har fået
mange tilbagemeldinger fra både børn og
voksne. De fleste har haft en spændende dag.
Mange voksne har fortalt os, at de fandt det
interessant at lære et barn at kende via gode
historier fra barnets liv. Og at de mange
ønsker til fremtiden både mht. det gode skoleliv og mht. et godt liv i lokalsamfundet har
givet stof til eftertanke. Det har været interessant og lærerigt for mange at stifte bekendtskab med en dialogproces, der bygger på den
anerkendende metode. Mange børn har fortalt os, at de synes, at det var sjovt at være
med. Og at de har fået lyst til at prøve noget
tilsvarende derhjemme, fx på deres skole.
Mange har haft en god oplevelse af, at det faktisk nytter noget at tale med voksne om ens
egne ønsker og holdninger. Og mange af børnene synes, at det var sjovt at arbejde så tæt
sammen med en ”fremmed” voksen.
Der er dog også forhold, vi ville gøre anderledes en anden gang. Generelt kan man sige, at
disse erfaringer falder i tre kategorier:
Dagen var for lang
Selvom vi havde forsøgt at undgå egentlige
oplæg på årsmødet, var starten på dagen alligevel for tung. Til et arrangement med så
mange både børn og voksne må vi i fremtiden
finde en mindre taletung måde at informere

på. Det er også vigtigt, at vi en anden gang har
mere plads i plenumsalen.
Programmet fungerede absolut bedst om formiddagen med de gensidige interviews og
opsamlingen i grupperne. Om eftermiddagen
blev børnene i flere grupper hægtet lidt af. Og
i forsøget på at få børnene mere på banen,
holdt de voksne sig tilbage. Resultatet var
hverken tilfredsstillende for børn eller voksne.
En idé til et fremtidigt arrangement kunne
være, at dele grupperne op om eftermiddagen
i henholdsvis børne- og voksengrupper, som
kunne arbejde videre med hver deres idéer.
Man kunne evt. også nøjes med at gennemføre den del af programmet, vi havde om formiddagen med de bedste erfaringer.
Programmet bør være mindre kompakt og i
fremtiden vil vi lære af børnenes ønsker til
skolen: Vi skal bruge vores kroppe mere indimellem alt tænke og ønskearbejdet.
Et fælles projekt
Vores inspiration til at bruge den anerkendende metode som baggrund for årsmødet er
hentet i projekter, hvor der har været et fælles projekt. Dvs. hvor alle deltagere har haft en
fælles interesse i at bidrage til udvikling og
føre denne ud i livet: At gøre sin by rarere at
bo i, som tilfældet er i Imagine Chicago, eller
sin organisation mere harmonisk, som tilfældet er ved megen organisationsudvikling med
baggrund i den anerkendende metode. Deltagerne på Børnerådets årsmøde kom fra alle
egne i Danmark, fra mange forskellige erhverv
og arbejdspladser. De havde ikke et fælles pro-
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jekt – men dog et fælles ønske om at prøve
noget nyt. Metoden er god til at skabe direkte
dialog – også børn og voksne imellem. Men
diskussionerne i grupperne led indimellem af,
at gruppemedlemmernes projekt var ”tænkt”.
Det blev til tider for abstrakt for børnene. Og
vilde idéer forekom nogen gange for urealistiske for de voksne, når der ikke var et konkret udviklingsprojekt at hænge ideerne op på.
Vi vidste på forhånd, at et fælles projekt havde
været at foretrække, men valgte alligevel at
benytte metoden i et landsdækkende arrangement for at vise selve processen.
Vi havde valgt at arbejde med to temaer på
konferencen, for at vise, at metoden efterfølgende kan bruges på forskellige områder. Det
viste sig imidlertid at være unødvendigt – og
svært – at have to temaer at arbejde med på
samme dag.
Man kommer tæt på hinanden
– gør det noget?
De gensidige interviews bringer børn og voksne tæt sammen.Vi får på godt og ondt et indblik i hinandens liv. Hvad er vi glade for, og
hvad er vi kede af? Nogle makkerpar kom tættere på hinanden end andre.At komme tæt på
hinanden er generelt en styrke ved metoden.

Ved at høre hinandens historier får vi sat
ansigt og forståelse på ønsker og drømme.
Det hele bliver lidt mere nærværende.
Nogle voksne følte næsten, at de kom for tæt
på – bl.a. fordi de ikke havde mulighed for at
følge op, hvis de fik kendskab til, at deres makker havde problemer. Andre voksne er af den
mening, at det kan være positivt at fortælle
om sit liv i lokalsamfundet og i skolen til en
”fremmed”. Det kan virke befriende at få sat
ord på nogle følelser og vide, at den man taler
med ikke nødvendigvis skal handle på det, man
siger. Måske fortæller man ligefrem mere og
andet til en fremmed voksen end til ens egne
forældre, fordi der ikke er følelser involveret.
Og det kan i sig selv virke motiverende i forhold til at tale med andre om det. Det kan give
oplevelsen af, at det man går og tænker på, er
noget andre også er optaget af.

Det er vigtigt, at ingen føler, at de har udleveret sig selv og bliver kede af det. Derfor havde
vi på forhånd talt meget med børnene om forløbet. Og vi havde sørget for, at børnene
havde to kendte voksne med, som kunne hjælpe dem, hvis de følte sig utrygge.

Børnerådets videre arbejde
Årsmødet har givet Børnerådet mange erfaringer at arbejde videre med. Både mht. at
bruge den anderkendende metode og mht. de to temaer: Det gode liv i skolen og i lokalsamfundet.
Erfaringerne brugte vi allerede i januar 2003, hvor vi var medarrangør af en temadag om
børns ressource i det nære demokrati. Arrangementet blev holdt i Viborg i samarbejde
med KulturPrinsen og Kulturfrøen.
I efteråret 2003 vil vi afholde en temadag om at planlægge dialogprocesser mellem børn
og voksne.Temadagen vil blive afholdt 3 gange på forskellige steder i landet.
Temasiden ”Dialog med børn” på Børnerådets hjemmeside vil også fortsat eksistere.
Her vil vi løbende samle både vores egne og andres erfaringer bl.a. i den erfaringsbank,
vi oprettede inden årsmødet. Har I erfaringer, I mener kan være relevante for andre at
kende til, er I derfor velkomne til at kontakte Børnerådet.
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Litteratur
The Thin Book Of Appreciative Inquiry, Sue Annis Hammon
Slip anerkendelsen løs, Mads Ole Dall og Solveig Hansen
Værdsættende samtale i praksis & Forvandling, Charlotte Dalsgaard m.fl. (red)
Dialog på tværs – del 1 – om Børnerådets Årsmøde, Kirstine Andersen
(arbejdsnotatet findes på www.brd.dk)
Børnerådets Årsmøde – del 3 – om Imagine Chicago, Kirstine Andersen
(arbejdsnotatet findes på www.brd.dk)
Hjemmesider
Børnerådet: www.brd.dk - se temasiden om ”Dialog med børn”
Kompashuset: www.kompashuset.dk
KulturPrinsen: www.kulturprinsen.dk
Imagine Chicago: www.imaginechicago.org
Kontaktpersoner
Kirstine Andersen. Tidligere chefkonsulent på Danmarks Forvaltningshøjskoles Center for
Ledelsesudvikling og i Kommunernes Landsforening. Kirstine Andersen etablerede i 1999 konsulentfirmaet Kompashuset, som ramme for nye måder at tænke ledelse på.
Se www.kompashuset.dk
Bente Ingvarsen, sekretariatschef i Børnerådet. Se www.brd.dk
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Bilag
Vejledning til interviewene om:
Et bedre liv i skolen!

Til intervieweren:
Som interviewer er det din opgave at lytte, spørge uddybende, men ikke diskutere/kommentere.
Brug spørgsmålene som vejledende - følg den du interviewer i sine historier.
Stil gerne uddybende spørgsmål. For eksempel
- Fortæl lidt mere.
- Hvorfor? Hvorfor ikke?
- Kan du give et par eksempler

Om spørgsmålene:
Hvis vi skal skabe et bedre liv i skolen for flere, er det en god idé at se på, hvordan det fungerer,
når det er bedst? Hvad får børn til at lære meget og have det godt i skolen?
I løbet af interviewet spørges om bedste erfaringer med kammerater, fag, lærere, højdepunkter
og indflydelse.Til sidst spørges til jeres tanker om, hvordan den allerbedste skole ser ud.
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Opgave 1a. 20 minutter

Hvordan kan livet i skolen blive bedre?
Voksne interviewer børn

Spørgsmål - Fortæl din historie!
1. Er du glad for at gå i skole?
2. Hvordan har I det med hinanden i din klasse? Hvordan har du det med
kammeraterne?
3. Fortæl om noget i skolen, der får dig til at have det godt - hvornår er du rigtig glad for at gå
i skole? Giv nogle eksempler.
4. Hvad er dit/dine yndlingsfag? Hvorfor? Hvilke fag er du ikke så glad for? Hvorfor?
5. Hvornår lærer du mest i skolen? Hvad gør en time spændende?
6. Prøv at tænk tilbage på et tidspunkt - en time, en dag, et projekt, som har været rigtig godt.
Hvad var det gode? Fortæl
7. Hvem er den bedste lærer du har/har haft? Hvad gør den gode lærer? Hvad gør den gode
lærer ikke? Tror du dine kammerater synes det samme?
8. Vil du gerne have indflydelse på det, der sker i skolen? Hvornår er det rart at være med til
at have indflydelse på timerne?
9. Hvad kan du godt lide ved at gå i skole?
Forestil dig at du skal være med til at skabe verdens bedste skole - en skole, du virkelig
gerne vil gå på. Hvordan ser den allerbedste skole ud?
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Opgave 1b. 20 minutter

Hvordan kan livet i skolen blive bedre?
Børn interviewer voksne

Spørgsmål - Fortæl din historie!
Nu skal du prøve at tænke tilbage på da du gik i ca. 7.klasse.
1. Hvor gik du i skole? Hvad husker du bedst fra din skoletid? Hvad var meget anderledes
dengang end i dag?
2. Hvordan havde I det i klassen? Havde alle det lige godt? Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Hvad var dine yndlingsfag og hvorfor? Hvilken slags undervisning lærte du mest af?
4. Fortæl om din bedste lærer. Hvad gjorde han/hun, som var godt?
5. Hvem eller hvad har især hjulpet dig med at udvikle dine evner og talenter?
6. Fortæl om noget i din skolegang, som du tænker tilbage på med særlig glæde. Hvad var det
bedste ved at gå i skole?
7. Er der noget fra din skolegang, som du synes, det er vigtigt at give videre til skolen i dag?
8. Tænk på dine egne børn (eller hvis du havde børn) - hvad synes du, er det vigtigste for
deres skolegang?
9. Forestil dig at du skal være med til at skabe den allerbedste skole? Fortæl om dine ideer og
ønsker til sådan en rigtig god skole.
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Fælles afrunding – 15 minutter

Når I er færdige med de 2 interviews, laver I en fælles afrunding på, hvad der gør livet i skolen
bedst muligt.
1. Hvor ligner jeres historier hinanden? Hvad er det fælles i historierne?
Hvor er de forskellige?
2. Find derefter jeres 2 bedste historier og skriv dem ned.
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Vejledning til interviews om:
Et bedre liv i fritiden og lokalsamfundet

Til intervieweren:
Som interviewer er det din opgave at lytte, spørge uddybende, men ikke diskutere/kommentere.
Brug spørgsmålene som vejledende – følg den du interviewer i sine historier.
Stil gerne uddybende spørgsmål – fx
- fortæl lidt mere
- hvorfor? Hvorfor ikke?
- Kan du give et par eksempler
Om spørgsmålene:
Hvad betyder allermest for børn i Danmark i deres liv udenfor skolen. Hvad kan gøre fritiden, og
det sted hvor børn bor, endnu bedre for børn og unge?
I løbet af interviewet spørges om bedste erfaringer med kammerater, fritidsinteresser, forældre,
familie og lokalområdet.Til sidst spørges om hvordan ”en rigtig god dag” ser ud, og ideer til hvordan der kan blive flere rigtig gode dage.
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Opgave 1a. 20 minutter

Et bedre liv i fritiden og lokalområdet
Voksne interviewer børn

Spørgsmål - Fortæl din historie!
1. Hvor kommer du fra? Fortæl lidt om hvordan der er.
2. Hvor mødes du med kammerater? Hvornår har du det sjovest med kammerater?
3. Hvad er det for nogle steder, du kommer udenfor skoletiden? Hvordan kommer du rundt?
4. Hvad kan du bedst lide at lave efter skoletid og i weekender? Hvad bruger du mest tid på?
Hvad ville du evt. ønske var anderledes? Savner du noget i din fritid?
5. Hvem betyder meget for dig? (Familie, kammerater, naboer, bedsteforældre, familiens venner….)
6. Hvad er du især glad for, når du er i din familie? Hvad er du glad for, at dine forældre gør?
7. Hvordan bakker dine forældre dig op i det, du laver udenfor skoletid? Hvad kunne dine forældre evt. også gøre?
8. Hvad synes du er det bedste ved det sted, hvor du bor? Hvis det sted du bor, skal være
endnu bedre for børn, hvordan skal der så være?
9. Beskriv hvordan ”en rigtig god dag” efter skoletid ser ud? Giv nogle eksempler. Hvad er det,
der gør det til noget 'rigtig godt'?
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Opgave 1b. 20 minutter

Hvordan kan livet i fritiden og
lokalområdet blive bedre?
Børn interviewer voksne om de voksnes oplevelser
fra da de var børn

Spørgsmål. Fortæl din historie!
1. Hvor kommer du fra? Hvad kunne du godt lide ved det sted, hvor du voksede op?
2. Hvor mødtes du med kammerater? Hvornår havde du det sjovest med kammerater?
3. Hvor færdedes du især udenfor skoletiden? Hvordan kom du rundt?
4. Hvad kunne du bedst lide at lave efter skoletid og i weekender? Hvad brugte du mest tid
på? Savnede du noget i dit fritidsliv?
5. Tænk på engang du var barn, hvor du synes det var rigtig sjovt, der hvor du boede?
Fortæl…
6. Hvem betød meget for dig? (Familie, kammerater, naboer, bedsteforældre, andre
voksne…)
7. Fortæl om din familie. Hvad var du især glad for, når du var i din familie? Hvordan bakkede
dine forældre dig op?
8. Beskriv hvordan 'en rigtig god dag' efter skoletid så ud? Giv nogle eksempler. Hvad gjorde
det til en 'rigtig god dag'?
9. Hvilke kvaliteter fra din barndom synes du, det er vigtigt at give videre til børn i dag?
10. Tænk på dine egne børn (eller hvis du havde børn) - hvad synes du, er det vigtigste for
deres liv udenfor skolen? Hvilke ønsker har du for deres fritid og lokalområde?
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Fælles afrunding – 15 minutter

Når I har gennemført de 2 interviews, laver I en fælles afrunding på, hvad der gør livet udenfor
skolen bedst muligt. Hvad er de vigtigste kvaliteter for børn i deres fritid og lokale område?
1. Hvor ligner jeres historier hinanden? Hvad er det fælles? Hvor er de forskellige?
2. Find derefter jeres to bedste historier om rigtig gode erfaringer og skriv dem ned.
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Opgave 2. 40 minutter

Bedste erfaringer fra skolen
- opsamling i 8-mandsgrupper

1. Runde i gruppen - 20 minutter
Gruppen vælger en tidtager
I genfortæller på skift jeres makkers historie. Der er 2-3 min til hver.
- Giv 1-2 eksempler på din makkers bedste erfaringer fra skoletiden - hvad der gav/giver din makker et godt liv i skolen - til at lære og at have det godt.
I må gerne tage stikord undervejs om bedste erfaringer på bordpapiret fx
2. Fællestræk - 20 minutter
a) Når I har haft jeres runde, laver I en sol på en flipover.
Solens stråler skal vise alt det, I gennem jeres historier har fundet ud af, der virker.
Solstrålerne skal altså vise de erfaringer, som I finder særlig værdifulde for at skabe 'Et godt liv i
skolen'.
b) På hver af solens stråler skriver I de fællestræk, I kan finde udfra jeres historier - de vigtige faktorer/kvaliteter, som fremmer at børn lærer og trives i skolen. Eksempelvis: 'At læreren er engageret' eller 'At det har noget med virkeligheden at gøre' osv.
c) Hvad er de vigtigste solstråler?
Brug evt. en afstemning, hvor hver person får 2 'smiley mærkater', de kan placere ved solstråler.
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Opgave 3. 1 time

Den skole vi ønsker os
- 8-mandsgrupper

1. Brainstorm – idékatalog – 15 minutter
Indtil nu har I udforsket jeres bedste erfaringer – de ting, I værdsætter ved skolen. Solens stråler
symboliserer det, der fungerer godt i skolen. I har valgt hvilke af solens stråler, som jeres gruppe
synes er vigtigst.
Nu skal I forestille jer, hvordan I kan få mere af det, som virker og er godt. Hvordan kan I forestille jer solstrålerne vokse sig kæmpestore.
Lav en brainstorm på flip-over-papir.
Lad alle på skift komme med små og store ideer til, hvordan I kan få mere af det, der fungerer
godt og skabe den allerbedste skole.
2.Vælg én idé – 5 minutter
Prioriter i fællesskab de(n) bedste idé, som I har mest lyst til at arbejde videre med.
Brug eventuelt igen en afstemning, hvor hver person får 2 ”smiley mærkater”, de kan placere.
3. Idéen udfoldes – 25 minutter
Forestil jer, at den bedste af jeres ideer virkelig har haft en fantastisk effekt. Hvordan ser det ud,
når ideen er slået igennem om 2 år?
Vores fantastiske idé er:
Beskriv idéen – og giv den en slagkraftig overskrift.
Bryg videre på, hvordan ideen ser ud, når den skal bruges helt konkret i skolen fremover. Brug
evt. spørgsmålene herunder:
- Hvordan skal det organiseres?
- Hvad skal målet være?
- Hvilke hindringer kunne der opstå? Hvordan kunne hindringerne overvindes?
- Hvad kan de enkelte gøre?
Præsenter jeres idé på flip-over – 15 minutter
Lav en flip-over med jeres idé, som den ser ud, når den er realiseret om 2 år.
Beskriv jeres idé med en slagkraftig overskrift, ord og tegninger, så vi andre kan forstå den. Der
er frit slag.
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Lav evt. en reklame, et slogan eller lignende for at ”sælge” jeres fantastiske idé.
Find jeres stadeplads på markedspladsen ”Den fremtid vi ønsker os” i kælderen og lav jeres
udstilling med gruppens flip-overs.
I skal skiftes til at bemande jeres stadeplads, så I kan fortælle om idéen til de andre.
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Opgave 2. 40 minutter

Bedste erfaringer fra fritiden og
lokalområdet

1. Runde i gruppen - 20 minutter
Gruppen vælger en tidtager
I genfortæller på skift jeres makkers historie. Der er 2-3 min til hver.
- Giv 1-2 eksempler på din makkers bedste erfaringer - f.eks. hvad er en rigtig god dag, hvad er
det bedste ved det sted, du bor osv.?
I må gerne tage stikord undervejs om bedste erfaringer - på bordpapiret fx
2. Fællestræk - 20 minutter
a) Når I har haft jeres runde, laver I en sol på en flipover:

Solstrålerne skal vise de erfaringer, som I finder særlig værdifulde for at skabe 'Et godt liv udenfor skolen'.
b) På hver af solens stråler skriver I fællestræk fra jeres historier - de vigtige faktorer/kvaliteter,
som skaber et godt liv i fritiden, og der hvor man bor. Eksempelvis: 'At vi selv kan komme rundt'
eller 'At der er voksne, som gider én'.
c) Hvad er de 3 vigtigste solstråler?
Brug evt. en afstemning, hvor hver person får 2 'smiley mærkater', de kan placere ved solstråler.
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Opgave 3. 1 time

Børns ønsker for et godt liv i fritiden og lokalområdet
8-mandsgrupper

1. Brainstorm - idékatalog - 15 minutter
Indtil nu har I udforsket jeres bedste erfaringer - de ting I værdsætter i jeres fritid og der, hvor I
bor.
Nu skal I forestille jer, hvordan I kan få mere af det, som virker og er godt. Hvordan de vigtigste
solstråler kan vokse sig kæmpestore….
Forestil jer at I havde en tryllestav og kunne tage det bedste fra de voksnes barndom og det bedste fra i dag og kunne mixe det til verdens bedste børneliv.
Lav en brainstorm på flip-over papir.
Lad alle på skift komme med små og store idéer til, hvad der kan gøre børns liv i fritiden og det
sted, hvor de bor, endnu bedre? Hvad skal der til for at skabe flere rigtig gode dage? Hvad ville
være en god idé at gøre for at få mere ……..
2.Vælg én ide - 5 minutter
Vælg i fællesskab de(n) bedste ide, som I har mest lyst til at arbejde videre med i næste opgave.
Brug fx igen en afstemning, hvor hver person får 2 'smiley mærkater', de kan placere.
3.Visionen udfoldes - 25 min
Forestil jer at de(n) bedste af jeres ideer virkelig har haft en fantastisk effekt. I er virkelig begejstrede for de ændringer, der er sket. Hvordan ser det ud, når ideen er slået igennem om 2 år?
Vores fantastiske ide er :
Bryg videre på, hvordan ideen ser ud, når den skal bruges helt konkret i slokalområdet fremover.
Brug evt. spørgsmålene herunder
-

Hvad er der sket? Hvordan ser der ud? Hvad foregår der?
Hvad skal målet være?
Hvilke hindringer kan opstå? Hvordan kan hindringerne overvindes?
Hvem har gjort hvad for at gøre dette muligt?
Hvad kan den enkelte gøre?
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Præsenter jeres idé på en flip-over. 15 minutter
Lav en flip-over med jeres ide, som den ser ud, når den er realiseret om 2 år.
Beskriv jeres ide med en slagkraftig overskrift, ord og tegninger, så vi andre kan forstå den. Der
er frit slag.
Lav evt. en reklame, et slogan eller lignende for at 'sælge' jeres fantastiske idé.
Find jeres stadeplads på markedspladsen 'Den fremtid vi ønsker os!' i kælderen og lav jeres udstilling med gruppens flip-overs.
I skal skiftes til at bemande jeres stadeplads, så I kan fortælle om idéen til de andre.
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