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Holdet bag
På vegne af forretningsudvalget – tusind tak til:
Clara Riis Ottosen-Støtt for dit store arbejde, så vi kan publicere tidskriftet Futuriblerne
både på dansk og engelsk. Clara er Cand.mag i Engelsk og Kulturformidling fra Københavns
Universitet. Hun arbejder i øjeblikket som sekretær og kommunikations-medarbejder for Dansk
Europamission og laver sideløbende freelance oversættelser mellem dansk og engelsk.
Clara kan kontaktes på clarariss@hotmail.com
Signe Gabriel for hendes fine forside illustration. Signe Gabriel er illustrator og bosat i
København. Hun elsker at finde på skæve karakterer og hele verdener i sine illustrationer,
som ofte er fyldt med gamle bedstemødre, ræve, kaniner, aber. Hun arbejder i hånden med
akvarel og blyant, og finder sin inspiration i eventyr, gammelt porcelæn, mønstre på tekstiler
og hverdagen.Du finder mere af Signes arbejde på http://signegabriel.com
Og selvfølgelig tak til vores faste bidragsyder Ken Hommel, grafisk designer, for dit altid
professionelle arbejde. Du finder Ken på http://hommelgrafik.dk
Sidst men ikke mindst tak til forfatter og foredragsholder Katrine May Hansen, fordi du
påtog dig opgaven som redaktør og gjorde denne oktober udgave mulig.
Vi sætter stor pris på jeres bidrag !
Jonina Nonginthirath, projektansvarlig og medlem af forretningsudvalget. Jonina
er Cand. scient i Biokemi med speciale i klinisk diagnostik. Arbejder til dagligt som Key Account
Manager og forretningsudvikler for Agilent Technologies. Hun har været en del af og ansvarlig
for flere internationale forretningsudviklingsprojekter. Hun elsker at arbejde på tværs af
grænser, kulturer og faglighed, og at være en del af projekter, hvor man leger med forskelligheden, og hvor samarbejde, balance og resultat er i fokus. Hun er drivkraften bag de første engelske
udgivelser af Futuriblerne anno 2015. Jonina kan kontaktes på j.nonginthirath@gmail.com

Form din fremtid her!
Futuriblerne er et tidskift, der afspejler tidens handlinger, visioner og valg.
Futuriblerne blev første gang udgivet i 1969 med grundlæggeren af Selskabet for Fremtidsforskning Arne Sørensen
som redaktør. Det var kort efter at Selskabet havde tilsluttet sig Association Internationale Futuribles og
herved erhvervede rettighederne til navnet Futuriblerne. I 2009 gik Futuriblerne fra papir til online media og
her i 2015 kom de første udgivelser på engelsk.

Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges.

Redaktionelt forord

Velkommen til denne udgivelse af Selskabet for Fremtidsforsknings tidskrift, Futuriblerne. Denne udgave er et
temanummer, som belyser den måde, vi er i verden på – hvilke strategier for medborgerskab, og hvilke redskaber
vi kan bruge fremadrettet, i et stadig mere komplekst og globaliseret samfund.
I tråd med udgaven af Futuriblerne, om Crowdsourcing, er vi denne gang dykket ned i ideen om samfundsdeltagelse,
medborgerskab. De seneste år har vi set flere og flere frivillige og samskabende samfundsinitiativer, som f.eks.
samtalesaloner og fødevarefælleskaber og senest Venligboerne, som hurtigt har spredt sig over det meste af Danmark
og nu åbner nye afdelinger i hele Europa. Hvad er det, som gør, at det er lige nu vi ser et boom af aktivitet på dette
felt, hvad er det tegn på, og hvilke muligheder ligger der her?
Sideløbende med arbejdet som redaktør på dette temanummer af Futuriblerne, har jeg selv oplevet medborgerskab
og samfundsdeltagelse fra vidt forskellige steder. I forbindelse med min fotoudstilling ”A scarf, is a scarf, is a scarf”,
har jeg holdt en hel del foredrag og debatteret med mennesker fra vidt forskellige samfund og kulturer i Danmark –
og en ting har slået mig, hvor jeg end er kommet hen; det store engagement og den store vilje til at tale om tingene,
uanset politisk, kulturelt eller etnisk tilhørsforhold. Min fotoudstilling sammenstiller den muslimske hovedbeklædning, en ’Hijab’ med de traditionelle hovedtørklæder fra Fanø, ’Klude’, og peger dermed dels på, hvad vi egentlig kalder
dansk kultur og dels på vores alle sammens ideer, forestillinger og fordomme om Islam og kultur/religiøs betinget
beklædning. Udstillingen har affødt mange forskellige reaktioner og er blevet tillagt mange betydninger, og da den er
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en åben invitation til nysgerrighed og dialog, er der kommet fine samtaler på tværs af ellers uforsonlige meninger ud
af den, fra generationskløfters dybfølte dialog i Vollsmose til ægte undren og diskussion af det religiøse kontra det
kulturelle på Fanø.
Noget af det vigtigste for mig i mit arbejde, er nysgerrighed og åbenhed. Gennem arbejdet med dette temanummer
har et andet ord fået stor betydning, ordet ’Invitation’. Da jeg skrev til Toke Møller, som er medforfatter til artiklen
om Samskabende Lederskab, og spurgte om han havde lyst til at medvirke, takkede han mig for invitationen. Han
sagde noget i retning af, at det er invitationen, som gør os i stand til at lære af hinanden – og det har rumsteret
i mig siden. Vi har så megen viden lagret i os, i vores kroppe og hjerter og hjerner, og det er invitationen, som gør
os opmærksomme på, hvad vi egentlig selv besidder og er i stand til – og først derfra kan vi dele ud af det. Og det
er det, vi gør her; deler ud af viden og erfaringer og inviterer til dialog. De fire artikler og de 7 skribenter giver hver
deres bud på, hvad der rører sig i deres fag, og i deres verden.
Jane Sundstrup skriver om at tage ansvar for sit eget indre, om at bygge en relation til sin krop, som grundlag for at
række ud og deltage i verden.
Ida Nilsson og Ida Winge fortæller om deres vision for mere samskabelse mellem biblioteket og folkeskolen, hvordan
en større åbenhed mellem de to institutioner kan hjælpe hinanden nærmere deres oprindelige tanke og formål.
Morten Goll beskriver det spændende græsrodsarbejde, som Trampolinhuset laver dagligt, på tværs af asylansøgere,
flygtninge og frivillige studerende, medborgerskabelse i praksis.
Toke Møller, Thine Jensen og Helle Solvang tager ideen om samfundsdeltagelse og medborgerskab til et højere
niveau og viser, hvordan disse tanker om samskabelse kan medtænkes i de helt store sammenhænge.
Jeg håber du vil nyde at dykke ned i denne udgave af Futuriblerne.

Katrine May Hansen, Redaktør
www.katrinemayhansen.dk
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Af Jane Sundstrup

Hvor
fællesskabet
begynder

Hvad stiller vi som individer op med ensomheden? Hvordan bliver vi i
stand til at danne meningsfulde relationer til andre, så vi kan bevæge os
fra ensomhed mod en stærkere følelse af fællesskab og samhørighed?
Hvordan kan vi hver især finde vores plads i fællesskaber og i verden?
Vi lever i en tid, hvor vores relationer og bekendtskaber ikke blot plejes og skabes fysisk, men i høj grad også digitalt. Gennem de seneste års stigende brug af sociale medier har vi fået muligheden for at kigge ind i hinandens liv.
Vi er nærmest blevet en slags tilskuere til hinandens gøren og laden, og vi har et hav af digitale venner. Det faktum
til trods peger nutidens medieopmærksomhed på, at et stort antal danskere føler sig ensomme. Eksempelvis kan
nævnes DR’s dokumentar ”Luk mig ind – det er Blachman”, hvor Thomas Blachman hjælper en gruppe danskere
ud af deres ensomhed ved at bringe dem fysisk sammen. Følelsen af ensomhed blandt mange tyder på, at vores
relationer ikke udelukkende kan reduceres til noget, vi plejer foran en skærm, men at en del af vores relationer også
kræver fysisk tilstedeværelse.

Kroppen og kontorstolen
Lad os starte med at konkretisere hvilken form for relation, der omtales i denne artikel. Slås ordet op, får vi nemlig
hurtigt svar, der fortæller os, at en relation kan have mange forskellige betydninger. Nogle er mere komplicerede og
overraskende end andre. Især én giver mening i denne sammenhæng. Den lyder: ”Måden, hvorpå personer eller ting
er forbundet med hinanden.” Af denne beskrivelse forstås, at en relation altså kræver to parter, mellem hvilke der
eksisterer en hvis forbundenhed. Ordet forbundenhed er det vigtige ord her! Vigtigt, fordi jeg tror på, at oplevelsen
af forbundenhed er noget, vi alle i en eller anden grad ønsker os og har behov for, og at relationer af samme årsag er
altafgørende for vores eksistens. Men for at kunne skabe relationer til andre og derigennem opleve os selv som en
del af et fællesskab tror jeg, at vi må starte hos os selv. Fordi en relation til andre slår rødder i den forbindelse, vi har
- eller ikke har - til os selv! Denne artikel er skrevet fra et kropsligt perspektiv og handler om, hvordan vi der fra kan
styrke vores indbyrdes relationer og få øje på den plads, som vi alle har i verden.
Min oplevelse er, at der i den vestlige verden ikke er den store tradition for at lytte til kroppen. Vi siger nok, at vi passer på den, og at vi lytter til den, men gør vi det rent faktisk? Eller er det i stedet indlærte forskrifter om sundhed,
som sidder i rygmarven, vi lytter til?
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For bare to generationer siden fyldte det fysiske arbejde langt mere i de fleste menneskers hverdag. Kroppen var
et arbejdsredskab, da erhvervslivet i mindre grad var præget af teknologi og effektivisering. I dag ser verden anderledes ud. De fleste erhverv er effektiviseret og teknologiseret. Kroppen er blevet arbejdsløs og er i mange tilfælde
blevet sat i en stol foran en skærm, hvor den groft sagt sidder krøllet sammen hver dag fra 8-16. Det lyder måske
lidt barskt, men det er ikke desto mindre en realitet for mange af os. Hovedet og dettes kompetencer er blevet en
eftertragtet vare i de fleste erhverv og i samfundet generelt. Kroppen derimod er i noget lavere kurs. Ja, den er vel i
værste tilfælde nærmest glemt. Og selvom der i nutidens samfund ses begyndende tendenser til, at kroppen tages
med på råd - her tænker jeg eksempelvis på den voksende interesse for yoga, hvor den fysiske aktivitet ikke udelukkende koncentrerer sig om, hvor mange kalorier vi forbrænder på én time, eller hvor hurtigt, vi kan komme ud i en
stilling, men mere på, hvad processen i sig selv bringer med sig -, så er der for mig at se lige så mange tendenser til,
at kroppen skal makke ret. Kroppen har ikke meget at skulle have sagt, for det er hovedet, der for de fleste mennesker i dag får det sidste ord, når der skal træffes beslutninger om, hvad kroppen skal og ikke skal være med til.

Et glemt potentiale
Jeg tror på, at der i vores krop ligger et stort potentiale for at leve et rigere, dybere og mere nuanceret liv, end mange
af os er bevidste om eller opmærksomme på. Et liv med større tilfredshed og accept hos den enkelte, og dermed også
med mere oprigtige og ærlige relationer til os selv og til andre. Relationer, hvor vores indre liv og oplevelser også har
en plads. Hermed menes ikke en tilværelse med færre problemer eller udfordringer, måske faktisk tværtimod, men
til gengæld et liv, hvor disse er en naturlig og accepteret del af at leve. Et liv, hvor vi ikke udelukkende styrer uden om
udfordringer, konfrontationer og ubehageligheder, men hvor vi også støtter hinanden og os selv i at møde noget af det,
som er svært og ubehageligt, og hvor vi samtidig bliver klogere af det. På den måde bliver det at have det godt eller at
være tilfreds ikke ensbetydende med altid at være glad, men nærmere at leve i overensstemmelse med det, som er.
Hvis det forholder sig sådan, hvordan åbner vi så for dette potentiale? Jeg tror, at det i første omgang kræver, at vi
som individer bliver nysgerrige på at undersøge, om det overhovedet eksisterer. At vi bliver nysgerrige på at undersøge, om der findes flere facetter af det liv, vi hver især lever, af os selv og hinanden, end dem vi allerede ser. Og jeg
mener nysgerrig, fordi der heri ligger en åbenhed og en oprigtig undren over for det, vi måtte møde. Når vi forholder
os nysgerrige, er vi mindre tilbøjelige til at dømme, hvad vi mener, er rigtigt eller forkert.
Min oplevelse er, at rigtig mange mennesker af selve tilværelsen får muligheden for at undersøge dette spørgsmål.
Muligheden opstår der, hvor livet gør ondt, chokerer os og skubber os ud af vores vaner og rutiner. Dette er aldrig rart
for nogen, men midt i alt det, der er svært, er der samtidig en mulighed for, at smerten vækker en ny skærpet opmærksomhed på livet og måske fører et ændret livsperspektiv med sig. Som om de store linjer i livet bliver tydeligere, og det
bliver lettere for os at se, hvad der er vigtigt. Dette forekommer eksempelvis i forbindelse med en alvorlig stresstilstand, en depression, et dødsfald blandt ens nærmeste, en diagnosticering med en livstruende sygdom eller ved andre
chokerende oplevelser. Begivenheder, som mange af os forståeligt nok ønsker at holde på afstand, fordi de i sig selv
er ubehagelige og smertefulde, men som formentlig lige så mange af os på trods heraf oplever som intense og stærke,
fordi både livet og vores relationer til andre i disse perioder glimtvis synes klarere og dybere.
Så hvor vil jeg hen med dette? Skulle smerte og svære udfordringer nu pludselig være noget, vi skal søge i stedet
for at undgå og vende os væk fra dem? I hvert fald tror jeg, at vi, om vi kan lide det eller ej, må konstatere, at der i
forbindelse med ting, som er udfordrende og smertefulde, også er noget, der bliver vakt til live. At smerten kan være
med til at lære os noget, og at vi derfor ikke skal forsøge at undgå den. De svære perioder i livet undgår ingen, men
i stedet for kun at se dem som noget forfærdeligt, kunne vi også se dem som udviklingsmuligheder, hvor vi får en
chance for at opleve andre sider af os selv og de mennesker, vi har omkring os. Sider, som vil berige os.
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Men tilbage til kroppen og potentialet. Kroppen er konkret og i fysisk forstand udgangspunktet for vores liv. Vi bor
så at sige i den. Det er igennem den, vi lever vores liv og oplever og sanser verden. Kroppen har sit helt eget sprog.
Et sprog som er uden ord, og som kan flyde af sig selv i form af impulser, intuition og fysiske fornemmelser. Et sprog,
som kommer til udtryk eksempelvis ved sommerfugle i maven, hjertebanken, svedige eller klamme håndflader. Som
ikke kan læres på en skolebænk, men som vi hver især har en indbygget og medfødt forståelse af. Tænk blot på,
hvordan vi kan få gåsehud og tårer i øjnene, når vi oplever noget, som rører os dybt. Hvordan vi kan få kvalme, når vi
oplever noget, vi finder afskyeligt. Eller hvordan en hovedpine kan bevidne om, at vi har haft meget at se til. Kroppens reaktioner fortæller os altså noget om, hvordan vi har det, og hvad vi føler i forhold til en konkret situation. Man
kan sige, at de underbygger vores fornemmelser. Vi har alle en medfødt forudsætning for at forstå sproget, men
mange af os har glemt, hvad det kan fortælle os, og hvad vi kan bruge dets informationer til. Mange af os kan ikke
længere huske, hvilken frekvens vi i det hele taget kan fange forbindelsen til det på.
Og hvorfor så det? Hvis noget er så lige til og tilmed medfødt og naturligt, hvorfor har vi så så svært ved at få kontakt
til det? Jeg tror, at én af grundene til at adgangen til kroppens sprog og naturlighed i visse tilfælde er blokeret, kan
findes i den måde, vi behandler os selv og vores krop på. Både individuelt og samfundsmæssigt. Kroppen reagerer
nemlig på måden, vi vælger at leve vores liv på. Den reagerer på det, vi spiser, på hvordan vi fysisk bruger den, på
hvor travlt vi har, og på det vi tænker om den og om os selv.

Nutiden kropsideal
Nutidens kropsideal ser jeg som en af de største fjender mod en sund krop og et naturligt forhold til den. Det er
nærmest uundgåeligt ikke at blive præsenteret for det flere gange dagligt, med mindre vi bliver inden døre og slukker tv’et, computeren og telefonen. Utallige gange dagligt vil vi kunne møde det samme syn. Billeder af smukke unge,
smilende piger med slanke taljer og hvide tænder. Ideal og skrækeksempel på én og samme tid. Ideal, fordi vi ledes
til at tro, at vi bliver lykkelige af at blive slanke. Skrækeksempel, fordi det efter min mening i de fleste tilfælde har
sin pris at blive ultra slank og smuk på den måde, som er efterstræbt og dyrket på de sociale medier. Jeg mener,
at vores medier er med til at fodre vores angst for at blive fede, ulækre og udstødt på grund af et ikke tilstrækkeligt
smukt udseende. Om end tiderne skifter, og vi i øjeblikket ser begyndende tendenser til et mere nuanceret kropsideal, som eksempelvis fædre, der opfordres til at hvile i deres bamseform, så tror jeg stadig, at mange af os går rundt
med et fasttømret billede af, at vores krop burde se anderledes ud for at være god nok. Resultatet er, at vi kommer
til at føle det stik modsatte af at være god nok. Vi begynder indirekte at skælde ud på kroppen og på os selv, sætte
kroppen på restriktive slankekure og udsætte den for ekstreme træningsmængder for at den skal kunne passe ind i
tidens og egne idealer.
Hvis dette er tilfældet, reagerer kroppen på det. Den krummer sig sammen, lukker sig om sig selv og sender svar
tilbage med smerter, sygdom, skader, angst, depression osv. Den går nærmest i stykker. Det er som om, vores forestillinger og krav til os selv sætter sig som blokeringer i vores ellers fine system og lukker for energien, glæden og
livet. Blokeringerne er i fysisk forstand statiske muskelspændinger, altså fastlåst energi. Når en muskel konstant er
spændt, har vi ikke længere kontakt til den, og vi kan ikke bruge den, som det oprindeligt var planen, fordi den hverken kan trække sig sammen eller afspændes, som en velfungerende muskel kan. Den kan altså ikke bevæges.

Bid tænderne sammen
Mon ikke de fleste af os kan høre, at dette ikke lyder videre hensigtsmæssigt? Alligevel går vi alle - i højere eller
mindre grad - rundt med uhensigtsmæssige spændinger, fordi det liv, vi lever, kræver det. Vi spænder op, fordi noget
forventes – enten af os selv eller andre. Vi tager os sammen for at leve op til forventningerne om at præstere – vi
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bidder tænderne sammen eller klemmer ballerne sammen. Vi har simpelthen i vores sprog indbyggede vendinger,
som beskriver de muskelspændinger, vi tyr til, når vi skal præstere over evne.
Muskelspændingerne kan også have en mere mental eller social funktion, hvor de eksempelvis sikrer, at vi ikke bliver for meget, og at vi følelsesmæssigt kan holde tilbage på os selv. De fleste af os bryder os eksempelvis ikke om at
græde i fuld offentlighed og holder oftest gråden tilbage, hvis vi pludselig står i en situation, hvor gråden ikke hører
sig til. Det sikrer i første omgang, at vi kan blive i situationen og ikke må trække os tilbage eller afvige fra den sociale
norm. Men på den måde bliver gråden siddende i kroppen. Ulempen er, at muskelspændingerne ikke alene blokerer
for den følelse, vi vil holde tilbage, men også for andre følelser som eksempelvis glæde, og ikke mindst for vores fejlbarlighed og sårbarhed, hvorigennem vi relaterer til andre og til os selv. Jeg tror, at det er præcis her, at en væsentlig
grund til manges ensomhedsfølelse ligger. At vores normer, adfærdsmønstre og tanker om, hvad der er socialt accepteret, er medvirkende til, at vi holder hinanden på afstand. På den måde skaber vi oftest overfladiske relationer,
hvor vi ikke viser de mere sårbare og knapt så flatterende sider af os selv. Vi sikrer os, at vi ikke bliver sårede eller taber ansigt, men samtidig bliver vi heller ikke set i de situationer, hvor vi måske er allermest menneskelige og ærlige.
Vi kvæler altså nærmest os selv og potentialet for mere nuancerede relationer ved at have fastlåste forestillinger og
forventninger til os selv stående i kø. Måden hvorpå vi anskuer vores krop, vores liv, vores adfærd og vores medmennesker kan meget let blive det, der står i vejen for faktisk at have et forhold til os selv og til andre.

What to do?
Som tidligere nævnt ses i øjeblikket tendenser til et opgør med nutidens kropsideal. Fædre med topmaver opfordres
til at hvile i den mere afslappede kropsform, hvor vaskebrættet er skiftet ud med mere runde former. Det kan der
selvfølgelig ligge noget positivt i. Under alle omstændigheder ser jeg det, som en opmærksomhed og en reaktion
på, hvad det ellers sejlivede kropsideal har haft af betydning
for manges velbefindende og opfattelse af sig selv. En slags
anerkendelse af, at det at bruge adskillige timer i træningscenteret for at opnå en veltrimmet krop ikke er førsteprioritet
i en travl børnefamilie. Samtidig kan jeg ikke lade være med
at spørge mig selv, om dette så blot er et nyt svar på, hvad
der er sundt eller naturligt? Og i så fald, er det i virkeligheden
det, vi har brug for? Jeg selv er ikke sikker på, at den eneste
vej til større accept af hinanden og vores forskellige kroppe
er med hovedet at vedtage, at det nu er okay at være rundere
eller måske endda småfed. For hvad stiller de naturligt meget
slanke så op? Er de så pludselig udenfor eller forkerte? Hvilken
bås skal vi så sætte dem i? Jeg tror mere på, at vi skal åbne
vores opfattelse af verden og hinanden. Med åbne mener jeg;
ikke låse noget fast, ikke vedtage noget, ikke beslutte, hvad
der er smukt eller sundt, eller hvad der ikke er det. Så snart
der foreligger en beslutning eller en enighed om, at noget er på
en bestemt måde, er der samtidig noget, der låses og lukkes.
Deri forsvinder fleksibiliteten og åbenheden, som jeg tror, er
lige præcis det, vi har brug for. Og fordi vores krop påvirkes af,
hvad vi tænker om os selv, giver åbenheden stor mening for
mig. Åbenhed overfor, at kroppen ikke skal være det ene eller
det andet, men at den skal leve og bevæge sig.
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Stil spørgsmål
Mon ikke vi alle kan blive grebet af lysten til at formidle eller viderebringe vores sandhed eller vores forskrifter om,
hvordan vi skal spise, træne, leve, for alle sammen at få det rigtigt og blive bedre mod os selv og mod hinanden. Jeg
kan i hvert fald! 10 gode råd og alle er glade! Men det er ikke det, der er min hensigt med denne artikel. Min hensigt
er at åbne en opfattelse op og brede den ud. Informationer, forskrifter, idealbilleder og opskrifter på, hvordan vi
bliver sundere, smukkere, gladere og friere mennesker, har vi i mine øjne rigeligt af. Faktisk har vi så rigeligt af dem,
at vi glemmer at være mennesker blot i jagten på at blive det. Vi er nærmest forstoppede med viden. Vi glemmer, at
der hos den enkelte findes langt bedre løsninger, end dem vi på nettet kan søge os frem til, eller dem vi kan tænke
os til. At svar og løsninger nogle gange viser sig helt uden vores indblanding, men måske netop dukker op af sig selv
gennem vores sårbarhed, fordi vi ikke blander os. Fordi vi ikke gør noget. Nej, i stedet for at finde på nye forskrifter
tror jeg, vi skal øve os i at stille spørgsmål. Stille spørgsmål ved vores svar – og det vi med alt sikkerhed VED!
For hvad nu hvis svaret på det svære er enkelt? Hvad nu hvis en vej frem er vejen tilbage? Vejen tilbage til et sted,
hvor vi kan mærke, at vi har begge fødder plantet på jorden, og vi trækker vejret. Hvor vi har en stærkere fornemmelse af os selv og vores impulser. Impulser til både at spise gulerødder og chokoladekage. Til både at have travlt og til
at ligge på sofaen. Til både at grine og græde. Til både at drikke vand og vin. Hvor hverken det ene eller det andet er
rigtigt eller forkert. En bevægelse til det sted, hvor vi på trods af fordomme og overbevisninger kan møde hinanden
mere ligeværdigt. Hvor vi endda værdsætter hinandens forskelle, i stedet for kun at fordømme dem, fordi de faktisk
er medvirkende til at skabe kompleksitet i vores samfund og hjælpe os selv og hinanden med at få øje på, at der er
mange måder at leve et liv på, og at ingen af os lever på den rigtige måde.
Jeg tror, at det er lige præcis i de øjeblikke, hvor vi oplever den åbentsindede side af os selv, at der er mulighed for et
andet og mere nuanceret fællesskab. I det fællesskab eksisterer der en mulighed for, at vi kan åbne op for at lade os
bevæge af hinanden – både fysisk og følelsesmæssigt. Åbne op for at den sårbarhed, som vi alle rummer, ikke er et
tegn på svaghed og kontroltab hos den enkelte, men nærmere et udtryk for naturlighed, tydelighed og styrke. Tillade
at vi ikke er perfekte skabninger, som altid gør det rigtige, men derimod mennesker af kød og blod med indbyggede
fejl og mangler – måske det, der i virkeligheden gør os menneskelige.
Ligesom den fysiske krop ikke er konstant, er en relation det heller ikke. Den svinger som et pendul. Den bevæger
sig og ændrer sig hele tiden. At have en relation til sin krop, sig selv og andre handler også om at turde bevægelsen.
At turde en vekslen mellem sammentrækning og afspænding, mellem holden fast og given slip. Både i forhold til os
selv, men også til andre.
Jane Fischer Sundstrup
er autoriseret klinisk diætist og ejer af gladkrop.dk
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Af Ida Nilsson
og Ida Winge

Bibliotekerne
kan blive
folkeskolens
nye læringslegeplads

Et stigende udbud af lettilgængelige medier truer folkebiblioteket. Institutionens traditionelle opgave med at stille materialer til rådighed bliver
løbende overflødiggjort af internettjenester, og bibliotekernes udlån daler.
Som et led i bibliotekernes omstillingsproces kan institutionen i et tæt
samarbejde med folkeskolen forny sig uden at blive noget radikalt andet.
Folkebiblioteket har tradition for det uformelle, lyststyrede og legende,
hvilket giver et unikt potentiale for at styrke børns medborgerskab ved at
skabe nye læringsfællesskaber og forbedre deres digitale færdigheder.
I slutningen af 1800-tallet kom folkebiblioteket på finansloven, og dermed var kimen lagt til den institution, vi kender i dag, hvor alle har ret til at låne bøger. Tidligere var biblioteker og bogsamlinger oprettet af enten private, kirkerne eller universiteterne. Biblioteksloven er blevet revideret gentagende gange, men helt centralt står ændringerne i
1950 og 1964. I 1950 blev det gratis for alle at låne bøger på folkebibliotekerne, og i 1964 blev det en pligt for landets
kommuner at oprette et bibliotek. I tråd med N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og folkeoplysningens idealer om, at den
almindelige borger skal have adgang til viden og indsigt for at kunne blive en aktiv samfundsdeltager og medborger,
er folkebibliotekernes grundtanke at udfylde en central rolle som demokratisk kulturinstitution. I folkebibliotekets
nyeste formålsparagraf fra 2000 står der helt konkret, at: ”Folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom
musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier”.
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Med rollen som formidler af litteratur og andre medier står folkebiblioteket midt i den digitale forandring. Fysiske
materialer som bøger, cd’er og dvd’er viger tilbage for digitale medier som e-bøger og mp3-filer, hvilket har resulteret i nettjenester som Filmstriben og eReolen til udlån af henholdsvis spillefilm, dokumentarfilm, ebøger og netlydbøger. Men med internettet og øget digitalisering er der også dukket et væld af private tjenesteydere op. Få gratis
klik på leksikon-sites som Wikipedia giver uanede mængder af information om alt fra kongerækken til EU. Private
madblogs supplerer traditionelle kogebøger, og for et relativt beskedent månedligt beløb giver tjenester som Netflix,
Spotify og Mofibo adgang til alverdens musik, film, litteratur osv. Den nye krimi fra Jo Nesbø eller musikalbummet
fra Marie Key er hurtigere at få fat i hjemme fra stuen, hvis man logger på den relevante streamingtjeneste end ved
et besøg på biblioteket. Flere steder er det endda gratis, så længe man lægger ører eller øjne til reklamespots.

Den massive informationsstrøm og forandringerne i tilgængeligheden
af medier åbner op for spørgsmålet om, hvorvidt biblioteket stadig opfylder
dets formål ved at stille medier til rådighed.
For hvad kan biblioteket, hvis det mister sin centrale demokratiske rolle, som udbyder af gratis viden til alle? Det
efterlader et vigtigt spørgsmål; hvad skal institutionen fremtidigt bidrage med? Biblioteket bidrager naturligvis med
meget andet end bare selve opgaven med at udbyde materialer: den kulturelle og litterære dannelse, der ligger i
bibliotekernes formidlingsopgave, inspiration, viden, faglig relevans, det personlige møde med kunstnere og forfattere, oplevelser i rummet, fællesskabet og kreativitet. Alligevel taler både forskere og biblioteksansatte om, at
folkebiblioteket skal have gentænkt sin rolle. Langt de fleste steder har man lagt borgerservicefunktioner sammen
med det lokale bibliotek, således at man kan låne den nyeste bog af Kim Leine og ved samme lejlighed få udstedt et
nyt pas, blive hjulpet i forhold til at bestille NemID eller få fornyet sit kørekort. Der er dermed åbnet op for services,
som man tidligere ikke kunne finde på bibliotekerne.1 Nogle af de initiativer, hvormed man har forsøgt at gentænke
folkebiblioteket, er blandt andet fra Dansk Bibliotekarforbund blevet mødt med en bekymring om, hvorvidt de vil
udvande bibliotekets egentlige formål. Bekymringen går på, hvorvidt biblioteket ender med at være en institution,
som borgerne ikke kan genkende.
I nærværende artikel vil vi argumentere for, at folkebibliotekerne ikke behøver at blive noget radikalt andet, men blot
bør udnytte og udvikle de værdier og kernekompetencer, som allerede kendetegner institutionen: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Som én indsats blandt mange i bibliotekernes udvikling og fremtidige virke vil
vi argumentere for, at hvis folkebiblioteket formår at skabe et vellykket samarbejde med folkeskolen, kan institutionen for det første blive facilitator for nye læringsfællesskaber og for det andet komme til at spille en vigtig rolle i at
understøtte digital læring og dannelse. Begge opgaver kan være med til at etablere en stærkere følelse af medborgerskab og inklusion hos børn og unge.

Et udvidet samarbejde mellem bibliotek og folkeskole på Græsted bibliotek
Folkeskolen og folkebibliotekerne har en fælles demokratisk opgave i at bringe viden og oplysning ud til den brede
befolkning. Hvor folkeskolen er målrettet børn og unge, skal folkebibliotekerne give adgang til viden på tværs af
aldersgrupper. Et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem de to institutioner fungerer i praksis, kan ses i
Gribskov Kommune. Her var der tilbage i 2001 et ønske fra politisk hånd om, at der skulle ske en sammenlægning af
folkebiblioteket og den lokale folkeskoles bibliotek. Projektet fik støtte fra folke- og skolebibliotekernes udviklingspulje, og i 2004 flyttede folkebiblioteket i Græsted ind på byens folkeskole. Biblioteket overtog de lokaler, som tidli-

1

I en undersøgelse var der ud af 98 biblioteker kun 8 biblioteker, der intet samarbejde havde med borgerservice (Kulturstyrelsen,
Bibliotekschefforeningen, Knudsen Syd og Danmarks Biblioteksforening, 2014).
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gere havde været skolens idrætshal, og fjerbolde og fodboldmål blev erstattet af et uformelt tekøkken og bogreoler
på hjul, der hurtigt kan flyttes, så der bliver plads til hverdagens mange aktiviteter samt til særlige begivenheder
som koncerter og udstillinger. Skolen fik en ny idrætshal et andet sted, og det kombinerede skole- og folkebibliotek
ligger nu fysisk på skolens areal. Det er blevet et rum, som børnene naturligt kommer forbi i deres hverdag, og som
de bruger både til skolearbejde, og når de skal spise frokost eller har brug for at slappe af. Ideen har spredt sig i
kommunen, og i 2013 blev også Helsinge folkebibliotek og folkeskole slået sammen.
Selvom der i begyndelsen var nogle sammenstød mellem de forskellige grupper, der bruger biblioteket, så
har det store mylder af børn på biblioteket gjort, at
udlånet af bøger er steget, og det tætte samarbejde
mellem folkebibliotek og folkeskole har skabt nye læringsfælleskaber mellem skole, bibliotek og det omkringliggende civilsamfund. Blandt andet kan børnene
trække på flere fagligheder end tidligere. Nu er der både
bibliotekarer, it-personale, en journalist, pædagoger og
lærere til rådighed. Når børnene laver projektarbejde,
bliver bibliotekets personale hentet ind for at undervise
i for eksempel kildekritik og litteratursøgning. Pensionister kommer for at spille skak og snakke med børnene,
og en gruppe kvinder har lavet en strikkeklub, hvor
børnene også er med. Lokale aktører byder ind med
deres viden og kompetencer, både i forhold til konkrete
undervisningsforløb i samarbejde med folkeskolens
lærere, men også efter den skemalagte skoletid. Der
er i den forbindelse blevet udarbejdet et skema over
de cirka 50 aktører, der har indvilliget i at bidrage. På
skemaet står der kontaktoplysninger, hvem tilbuddet er henvendt til, tidspunkt for hvornår aktøren er
tilgængelig samt en kort beskrivelse af, hvad der helt
konkret tilbydes. Eksempelvis har en ejendomsmægler tilbudt at undervise børnene i, hvordan man laver
en salgsopstilling. Dette skal gøre det nemt for skolens lærere at bruge lokalsamfundet, f.eks. i forbindelse med
projektarbejde. Biblioteket er også ved at udvikle sig til et sted, hvor børnene kan blive introduceret til ny teknologi og udfordret digitalt. Der er f.eks. mulighed for at bruge bibliotekets 3D-printer og laserskærer og dermed få
en forståelse for digital skabelse. Derudover gør lærerne aktivt brug af bibliotekspersonalets digitale kompetencer i undervisningssammenhænge, og i flere af de læringsfællesskaber, som biblioteket faciliterer i samarbejde
med lokalsamfundet, indgår der også et fokus på det digitale, f.eks underviser et hold på otte ingeniører børn i
at programmere og kode på computeren hver tirsdag aften på Helsinge bibliotek. Selvom der – som med alt nyt
– har været lidt opstartsvanskeligheder, og både bibliotekspersonale, lærere og kernebrugere har skullet vænne
sig til de nye rammer, er der i dag en meget positiv stemning omkring samarbejdet. De traditionelle brugere var
eksempelvis bekymrede for, om de mange børn ville forvandle folkebibliotekets rolige rum til et støjinferno, og at
de derfor ikke ville kunne læse deres daglige avis, som de plejede. De fik derfor oprettet særlige områder, hvor de
kunne være i fred. Men kort tid efter oprettelsen af det nye bibliotek kunne man observere, at de gamle brugere
forlod stilleområdet og satte sig hen, hvor der var børn og liv.
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Eksemplet fra Græsted viser, at det er muligt at skabe nye læringsrum på tværs af institutioner og fagligheder.
Græsted er ikke et unikt eksempel på en fusionering af folkeskole og folkebibliotek. Af andre eksempler kan nævnes Ørestadens kombinerede skole- og folkebibliotek, der blev bygget i 2012. I Christiansfeld sammenlagde man
folkeskolen og folkebiblioteket i 2013, og tilbage i 2005 blev ”Mosaikken” taget i brug i Kjellerup. Mosaikken er et
videns-, lærings- og kulturhus, hvor både folkebibliotek og folkeskole er placeret sammen med lokaler og faciliteter
til kultur- og fritidsformål.

Hvad kan folkebiblioteket tilbyde folkeskolen?
I modsætning til folkeskolen er folkebiblioteket ikke en uddannelsesinstitution, men en kultur- og videninstitution. Folkebiblioteket er og kan noget andet end folkeskolen. Biblioteket har tradition for at lave læringsaktiviteter,
der er uformelle og lystprægede og er kendetegnet ved at have en åben og uformel karakter, hvor der er adgang
for alle og ikke stilles krav i form af medlemskab, betaling eller kundskaber. Biblioteket er ikke et sted, hvor man
bliver målt og vejet, men et frirum hvor folk mødes i interessefællesskaber på tværs af alder og stilling, og adskiller sig derved fra den mere resultatorienterede tilgang med karakterer og evalueringer, der er pålagt det formelle
uddannelsessystem i folkeskolen.
I 2014 blev landets folkeskoler underlagt en stor reform, der blandt meget andet betyder, at skolen fremover i
højere grad end tidligere skal samarbejde med det omkringliggende samfund. Tavleundervisningen skal suppleres
af alternative læringsmetoder, og skolen skal inddrage sin omverden aktivt ved at etablere samarbejder med de
lokale foreninger, idræts- og kulturinstitutioner. Til at understøtte skolens samarbejde med resten af samfundet
kan biblioteket - udover at bidrage med et uformelt læringsrum - tilbyde folkeskolen dette netværk i lokalsamfundet. Siden folkebiblioteket kom på finansloven i slutningen af 1800-tallet har stedet udviklet sig til at være for den
brede befolkning. Med gratis lettilgængelige materialer er folkebiblioteket blevet et åbent rum, som alle har kunnet
komme til, når de havde brug for viden eller kulturel underholdning. Biblioteker er blevet brugt til forskellige aktiviteter, f.eks. har lokale kunstnere udstillet, eller der har været forfattere, som har fortalt om deres perspektiv på
litteraturen. Folkeskolen har som institution derimod ikke i lige så høj grad haft samme tradition for at have tråde
ud i lokalsamfundet. Det har været mere afhængigt af den enkelte lærers eller skoleleders kendskab og relation til
områdets foreninger, virksomheder og organisationer.

Både folkebiblioteket og folkeskolen er i deres grundlæggende tanke
inkluderende og demokratiske institutioner med en vigtig samfundsog velfærdsopgave, nemlig lighed i adgangen til viden.
Folkebiblioteket er porten, hvor lokalsamfundet mødes og en institution, der formidler og stiller materialer til rådighed
for alle. Folkeskolen er målrettet børn og unge og har til opgave at skabe et læringsrum, der forbereder ”… eleverne
til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” og er ”….præget af åndsfrihed,
ligeværd og demokrati”, 2 som det står skrevet i folkeskolens formålsparagraf. I et tæt samarbejde er der mulighed
for at styrke disse institutionelle kernebegreber, blandt andet ved at folkebibliotekets mange tilbud kommer børn
til gavn, som ikke normalt kommer på folkebiblioteket. Med et udvidet samarbejde vil det ikke kun være de ressourcestærke børn, hvis forældre introducerer dem til folkebiblioteket, som primært kommer der. Biblioteket og dets
muligheder vil blive noget, som alle børn automatisk møder i løbet af deres skoledag.

2

Undervisningsministeriet, 2013

14

At folkebiblioteket bliver introduceret som noget tilbagevendende og trygt
i løbet af skoledagen kan også have den positive sideeffekt, at børnene begynder
at bruge biblioteket og dets funktioner mere uden for skoletiden.
Hvis man i skoledagens første timer har lavet projektarbejde på biblioteket og siddet til lektiecafé om eftermiddagen, virker det ikke så fremmed at komme til et forfatterarrangement om aftenen. Når bibliotekspersonalet møder
børnene i hverdagen, bliver det nemmere at få børnene til at engagere sig i nye læringsfællesskaber på tværs. Hvis
børnene alligevel er ovre for at lave projektarbejde i skoletiden, vil det for eksempel være oplagt for bibliotekspersonalet at spørge, om de ikke kommer forbi til et arrangement om aftenen. På den måde vil flere børn få mulighed for
at opleve kulturtilbud og blive en del af interessefællesskaber, som de måske ellers ikke havde opdaget eller været
interesseret i at tage del i.

Læringsfællesskaber på det rummelige bibliotek
I et demokrati er det afgørende, at der skabes rum og mulighed for det aktive medborgerskab. Demokratiet er ikke
et fællesskab, man bør tage for givet, men et som hver ny generation må inkluderes i ved at opleve det på egen krop.
Centralt for et styrket medborgerskab er den åbne samtale, hvor man lytter til hinanden og søger gensidig forståelse. Det er derfor centralt at styrke dialogen på tværs af felter, institutioner og andre identitetsskabende skel som
køn, etnicitet, alder, stilling osv. Der er behov for uformelle rum, hvor man kan mødes, blive inspireret og lære af
hinanden i gensidighed og respekt for at udvikle en generel demokratisk dannelse. Biblioteket kan netop facilitere
et sådan rum, hvor mennesker kan mødes omkring forskellige fælles interesser. Folkebibliotekets opdrag er at være
for alle, hvorfor det er oplagt, at institutionen spiller en rolle i forhold til at introducere børn og unge til medborgerskabende læringsfælleskaber på tværs.
Børn og unge, der føler sig ensomme i klassefællesskabet, kan på biblioteket få mulighed for at deltage i nogle
anderledes fællesskaber, hvilket kan være en vigtig vej til inklusion. Her kan man møde andre børn – eller voksne
– med en fælles nysgerrighed eller passion og dermed blive en del af et interessefællesskab, der bevæger sig ud
over folkeskolens prædefinerede årgangsfællesskaber. Desuden kan mødet med andre borgere end den aldersrelaterede gruppe, som man er en del af i folkeskolen give nye og anderledes perspektiver på verden samt en følelse
af medborgerskab og dermed accept. Det kunne foregå som i eksemplet fra Gribskov, hvor børn og unge spiller skak
med pensionister eller lærer at kode og programmere af ingeniører. Det kunne også være bibliotekspersonalet, der
træder ind med deres viden om litteratur og starter en læse-snakke-klub for børn og unge eller en brætspilscafé.
Kulturelle aktiviteter som spil og leg kan være måder, hvorpå dialog – og derigennem læring – opstår.

Børn og unge kan gennem interessefællesskaber på bibliotekerne blive trænet i
medborgerskab, de kan lære at være deltagende og aktive borgere, der engagerer sig
og har lyst til at skabe noget i fællesskab med andre.
Den faglige viden, de kreative metoder og et nært kendskab til lokalsamfundet som bibliotekerne ligger inde med,
er elementer, der gør, at institutionen kan understøtte undervisningen med forløb og læringsaktiviteter, som kan
styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer samt alsidige udvikling, motivation og trivsel. Men det er
vigtigt, at bibliotekerne formår at tilbyde deres kompetencer til folkeskolen således, at det også giver mening for folkeskolelærere og skoleledere. Bibliotekspersonalet skal blive dygtige til at sætte deres faglighed og specialiserede
viden om kildekritik, informationssøgning mm. i spil på nye måder, så det giver mening i en skolesammenhæng.
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Bibliotekarernes digitale kompetencer
I folkebibliotekets formålsparagraf er blandt andet begreberne oplysning og uddannelse centrale. I takt med at den tiltagende digitalisering forandrer samfundet, bliver det afgørende for børns demokratiske liv at have en dybere forståelse for
det virtuelle rum og de processer og aktiviteter, som foregår der. Oplysning og uddannelse må derfor nødvendigvis også
omfatte det virtuelle rum. En stor del af den interaktion, der foregår mellem mennesker, flyttes over i det digitale, og derfor bør de samtaler og kundskaber, som børn lærer og indgår i via internettet også understøttes af en kritisk sans. Dette
er vigtigt for at undgå, at ’likes’ og kommercielle søgetjenester som Googles og Youtubes præferencer bliver de eneste
filtre, hvorigennem nye generationer ser verden. Samtidig er det vigtigt at få en forståelse af de digitale spor, vi efterlader
os, når vi færdes på internettet. Det er eksempelvis vigtigt at vide, at når man lægger billeder op og laver statusopdateringer på de sociale medier, så gemmes alle data, og man afgiver i princippet alle rettighederne til billederne til webtjenesten. Her kan folkebiblioteket bidrage med sin specialiserede viden.

Folkebibliotekets personale har faglige kompetencer i informationssøgning,
kildekritik, udvælgelse af materiale til specifikke emner samt et bredt kendskab til
spil, teknologi og nye medier. Alt sammen centrale elementer i udviklingen af børns
dannelse i en fremtid, som i stigende grad bliver digital.
Biblioteket kan udvikle og støtte elevernes tilegnelse af værktøjer og anvendelse af digital information, så de kan
omskabe informationen til indsigt og erkendelse, som er relevant for deres (demokratiske) liv.
Der ligger en vigtig opgave for folkebibliotekerne i at udvikle og styrke børns digitale dannelse: en kritisk viden om
internet, kildekritik og informationssøgning. Derudover har bibliotekarer et kendskab til materialesøgning, hvor
opgaven er at kende de rettigheder, ressourcer og materialer, der findes om et givent emne, som matcher det enkelte barns niveau. I samarbejdet mellem skole og bibliotek kan bibliotekarernes faglighed bruges til at sætte fokus
på digital kildekritik, hvor børnenes viden skærpes gennem arbejde med informationskompetencer og didaktiske
kompetencer. Dette er en del af elevernes digitale dannelse, som er central at have fokus på, da det har betydning
for individets mulighed for deltagelse i samfundsdebatten på de digitale medier. En stor del af den digitale dannelse
handler også om, at eleverne får en form for kritisk-analytisk sans i forhold til det digitale og udvikler evner til at
tolke og validere information fra internettet.

Et styrket medborgerskab gennem
læringsfællesskaber og digital dannelse
I et fremtidigt samarbejde kan folkebiblioteket tilbyde folkeskolen en uformel ramme til børns dannelse af nye læringsfællesskaber og viden om det digitale. Bibliotekerne kan ses som
en slags teknologioversættere, der aktivt kan bidrage med at
integrere både digitale og analoge mediers læringspotentialer
i undervisning og læring. En bibliotekar har en anden faglig
tilgang til materialesøgning end en skolelærer har, og faggrupperne vil kunne drage fordel af hinandens forskellighed.
I uformelle læringsfællesskaber vil man kunne inddrage tablets, internet samt analoge redskaber. Ved at skabe et samarbejde og lade de to institutioner samtænke nogle af deres
opgaver i fremtiden, kan folkebiblioteket understøtte børnene
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i deres adgang til viden og lære dem at anvende digital information kritisk. Derudover er der mulighed for, at folkebiblioteket kan skabe oplevelser, der er med til at sætte fokus på det visuelle og auditive udtryk og være med til at
skærpe børnenes kvalitetsbevidsthed og kildekritiske evner.
Bibliotekerne skal ikke være nye skolefritidsordninger eller fritidshjem, men et frirum med et dannelsessigte. Som
facilitator af læringsfællesskaber på tværs og ved at inddrage viden om det digitale, vil folkebiblioteket stadig kunne
holde fast i kernen om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Ved at styrke sin rolle som et sted,
der giver plads til, at mennesker mødes og dialog og interessefællesskaber opstår, kan folkebiblioteket understøtte
børnenes nysgerrighed og kreativitet. Det kan være et sted, hvor der er plads til børnenes egne projekter, der ikke er
styret af læringsmål eller er defineret af, at man skal være en del af et prædefineret klassefællesskab. Sådanne nye
fællesskaber på tværs af generationer og andre prædefinerede grupperinger kan give børn og unge solide redskaber
til at være fremtidige deltagende og aktive medborgere. Det kan skabe en øget følelse af at høre til samt skabe vej
for gensidige og åbne samtaler – og dermed en forståelse for at være medborger i et demokratisk samfund.
Ida Marie Winge
Cand. comm. i Journalistik og Socialvidenskab fra Roskilde Universitet.
Ida Norvin Nilsson
Cand. mag. i Historie og Socialvidenskab fra Roskilde Universitet.
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Trampolinhuset

- En metode til medborgerskab
Af Morten Goll

Trampolinhuset er et uafhængigt medborgerhus i København, der yder
flygtninge og asylansøgere i Danmark støtte, netværk og en meningsfuld dagligdag. Fire dage ugentligt tilbydes undervisning, aktiviteter,
rådgivning og venskaber med det formål at bryde den sociale isolation
og magtesløshed som mange flygtninge og asylansøgere befinder sig i.
Trampolinhuset forener asylansøgere, flygtninge og danskere i ønsket om at forbedre de forhold som tilbydes
asylansøgere og flygtninge. Vi er en selvejende institution med en bestyrelse, lønnet personale og en stor gruppe
af praktikanter og frivillige. Huset har igennem 5 år haft en hovedsponsor i OAK Foundation. Fra 2014 har Udlændingestyrelsen støttet os, ligesom en lang række fonde har støttet med mindre beløb siden vores åbning.
Trampolinhuset blev skabt i 2010 af en gruppe kunstnere, asylansøgere, studerende og fagfolk som en reaktion
på den behandling asylansøgere fik af staten. Mennesker, der søger asyl i Danmark eller er afviste, bor i asylcentre i måneder og år, mens de afventer myndighedernes afgørelse, hvad enten den fører til asyl eller deportation.
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I disse centre er der ingen eller næsten ingen meningsfulde aktiviteter og den minimale ydelse, som folk modtager tillader ikke asylansøgerne at forlade centrene, som er placeret i øde områder langt fra byerne. Asylansøgerne
har derfor begrænset adgang til uddannelse og skal ansøge om tilladelse til at bo og arbejde uden for centrene.
Alle undersøgelser bekræfter, at mange bliver syge af ventetiden, usikkerheden, lediggangen, og oplevelsen af, at
man ikke har kontrol over sit eget liv.
Som i et hvert hjem er alle medlemmerne med til at skabe det daglige liv i Trampolinhuset. Sammen organiserer
vi juridisk rådgivning, undervisning i dansk kultur, café, rengøring, børnepasning, kreative workshops, debatter
og offentlige kampagner. Kvindeklubben og Ungdomsklubben har deres egne ugentlige programmer. På ugentlige
husmøder kan alle, der har lyst samles om diskussioner om alt fra global flygtningepolitik til den daglige organisering af huset. På alle åbningsdage serveres et varmt måltid, som indtages i fælleskab, der drikkes kaffe og te og
hyggesnakkes, og hver fredag er der dans og hygge til kl 23.
I Trampolinhuset mener vi, at asylansøgere og danskere har det meste til fælles - de er mennesker, der besidder
værdifulde ressourcer og forskellige erfaringer. Vi ønsker at være en brugerstyret og demokratisk platform under
stadig udvikling, med den hensigt at give flest mulige flygtninge, asylansøgere og danskere mulighed for at deltage og stifte erfaring med demokratiets metode, og med den styrke der ligger i begrebet medborgerskab.
I det følgende forsøger jeg at beskrive de komplekse processer, der foregår dagligt og som vi kalder den demokratiske proces i Trampolinhuset. Der fokuseres både på, hvordan det demokratiske rum fungerer på et formelt plan,
og hvordan vi håndterer det uformelle hierarki, som opstår i enhver organisation.

Deltagernes forudsætninger
De frivillige og brugerne i Trampolinhuset tiltrækkes af mange individuelle årsager. Men man kan alligevel definere 3 hovedgrupper, som har nogle fællestræk.

De frivillige uden flygtningebaggrund …
er danske og udenlandske, som oftest studerende fra universiteter i København. De kommer fra lande med en
vestlig demokratisk tradition. De arbejder frivilligt i huset med forskellige opgaver og deltager på denne måde i
den praktiske hverdag. Gruppen består mest af ressourcestærke individer, som vil arbejde for det, de opfatter
som en god sag. Deres indflydelse i huset stiger i takt med deres indsats. De ca. 40 frivillige arbejder på kontrakt
med huset, men selvom de kommer med ressourcer til huset, så kommer de også til huset, fordi de her på en naturlig måde kan blive del at et interkulturelt socialt eksperiment, der udvikler demokratisk praksis.

Brugerne …
er asylansøgere, som bor i centre på Sjælland. De kommer fra fejlslagne stater, krigsramte områder, eller fra stater
hvor der udøves diskrimination baseret på etnicitet, seksuel, politisk eller religiøs orientering. Deres hidtidige møde
med demokratiet som styreform er ofte meget sporadisk om ikke direkte negativt, idet deres hjemlandes pseudodemokratiske institutioner kan være præget af vilkårlig vold, korruption og undertrykkelse. Generelt er denne
gruppe præget af stress, mangel på søvn og eksistentiel usikkerhed. Ydermere er en bi-effekt af asylsystemet, at
de udsættes for fattigdom, isolation og klientgørelse. Også deres indflydelse i huset stiger i takt med deres indsats,
men de har ikke så gode forudsætninger for at gribe indflydelsen som de frivillige uden flygtningebaggrund, fordi de
har færre resurser at byde ind med, og fordi de er uvante med organisationsformen. Nye brugere finder Trampolin-
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huset ved, at gamle brugere anbefaler stedet. Vi har i de sidste halvandet år ikke haft behov for aktiv rekruttering i
centrene. Alle brugerne arbejder på kontrakt, hvorved de opnår retten til transportgodtgørelse to dage om ugen mod
4-6 timers arbejde/undervisning. Vi har kapacitet til ca. 75 praktikanter.

Frivillige flygtninge med opholdstilladelse …
er brugere som har fået asyl og gennemgår det treårige integrationsprogram i en kommune. Det er en gruppe,
som langsomt er ved at opbygge en identitet i Danmark. Oftest er de mindre stressede, sover bedre, men oplever fortsat i større eller mindre grad, at deres tilværelse præges af fattigdom, isolation og klientgørelse. Mange
af disse oplever gradvis normalisering af deres liv, andre er frustrerede over skuffede forventninger i forhold til
deres muligheder i samfundet. Mange af dem bruger huset som socialt værested. Andre arbejder som frivillige på
lige fod med frivillige uden flygtningebaggrund. Når de vender tilbage til huset er det lige dele udtryk for husets
succes som socialt samlingssted og for de problemer, som opleves i de kommunale integrationsprogrammer.
Som en af disse frivillige med flygtningebaggrund udtrykker det efter 3 år i det kommunale integrationsprogram:
“Jeg har 80% af mit danske netværk gennem Trampolinhuset”, mens en anden efter 2 1/2 år udtaler: “Trampolinhuset er det eneste sted, hvor jeg føler mig som en del af Danmark”.

Trampolinhusets medarbejdere
Endelig bør medarbejdernes position også beskrives. Den daglige leder er fuldtidsansat og er øverste ansvarlige for husets aktiviteter udadtil og indadtil, for økonomistyring, fundraising og udvikling. Den daglige leder har
derfor den formelle lederposition. Fundraising, program, kvindeklub, rådgivning, rekruttering af praktikanter
og frivillige samt administration varetages af fire øvrige medarbejder, som i alt har 85 timer ugentligt. I kraft af
teamets erfaring og indsigt i husets historie og deres ansvar i det daglige, har teamet en plads som ledere både i
det uformelle og formelle hierarki. Deres rolle er at sikre videnopsamling, kontinuitet, samt stabilitet og udvikling,
men i den sociale kontrakt er det ultimativt den daglige leders funktion at udfylde lederrollen på en måde, der
gør den demokratiske dialog og beslutningsproces så levende og meningsfuld som muligt. Man kan sige, at den
daglige leder har ansvaret for at udfylde den patriarkalske ordens lederrolle, men ikke for at bruge denne rolle.
Derimod for at sikre, at ingen andre påtager sig den. Nødvendigheden af at opretholde dette “patriarkat med en
demokratisk sindet leder” viser hvor sårbar den demokratiske proces i realiteten er.

Medborgerskab baseret på frivillighed, lighed, respekt og solidaritet.
Det første princip i Trampolinhuset er, at deltagelse er frivillig. At vælge huset kræver en aktiv og selvstændig
handling. Årsagen er naturligvis, at demokratisk dialog ikke kan foregå under tvang. Det næste princip er lighed.
Fordelen ved at have et “territorium”, eller et “hjem afgrænset af vægge” er, at det giver mulighed for at definere
de sociale spilleregler i huset. Lighed er et ideal, som huset hylder og praktiserer under mottoer som: “Alle har
noget at tilbyde fællesskabet” og “det er også dit hus”. Dernæst kommer betingelsesløs indbyrdes respekt - eller
“noget for noget”. Gensidig respekt er en vigtig forudsætning for at ligheds-princippet kan praktiseres. Her er det
vigtigt med principiel åbenhed: Alle har noget at give! Den der både yder til - og modtager fra - fællesskabet bevarer og udbygger sin selvrespekt. Individet bliver til i det sociale rum, hvor man spejler sig i de andre og bliver set
og anerkendt som medmenneske i kraft af sine handlinger. Det er også grunden til, at der udarbejdes kontrakter
for de frivillige såvel som for brugerne. Kontrakten har til formål at forventningsafstemme forholdet mellem parterne, og den er et essentielt værktøj til at etablere en stabil og tryg relation. Det betyder ikke, at man er fanget af
sin kontrakt. Ofte tager det blot 10 minutter på kontoret at få udvidet eller ændret sine forpligtelser over for fæl-
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lesskabet. Vi anerkender, at solidaritet er en forudsætning for medborgerskabet og for velfærdssamfundet, men
i Trampolinhuset mærkes solidariteten som et andragende mellem individer, som kender hinanden i en relation,
der bygger på “noget for noget” og på princippet om, at enhver har værdifulde ressourcer som bedst kommer til
udtryk i ligeværdighed. I Trampolinhusets optik er man medborger fra det øjeblik, man beslutter at søge asyl i
Danmark, og det er derfor, vi har valgt at kalde os et medborgerhus.

Trampolinhusets Struktur
Administration

Beslutningsforum

Brugere & Frivillige
Rengøring & Vedligeholdelse

Daglig Leder

Retshjælp og rådgivning

Husmødet
Program & Frivillig
Koordinator

Bruger Koordinator

(ugentligt)

Administration, brugere,
praktikanter og frivillige
mødes for at informere
hinanden og træffe
beslutninger

Udviklings Koordinator

Sprogundervisning
Workshops & Kurser
Debatter & Kampagner
Sport & Sundhed
Kvindeklub
Børne events & Ungdomsklub

Administrationspraktikanter

Forelæsninger, Udstillinger & Film
Rekruttering & Socialt netværk
NGO gæstebesøg

Sidst men ikke mindst mener vi i Trampolinhuset, at ingen er ofre. Det skyldes den sociale dynamik, der følger
med etableringen af et offer-giver forhold. Godgørenhed skaber og fastholder offerpositionen. At træde ud af
offerrollen ved at blive giver, og at opnå kontrol over sit eget liv ved at træffe valget om at deltage i et ligeværdigt
forhold, hvor der udveksles respekt, er et skridt i retning af demokratisk medborgerskab. Alle der vælger at komme til Trampolinhuset følger deres egen fri vilje, og som sådan er de aktive udfarende medborgere, der fortjener
at blive mødt med respekt for de ressourcer, de tilbyder huset.

Demokratiets struktur
Diagrammet viser husets beslutningsstruktur. De tre vigtige grupperinger, administration, husmødet og arbejdsgrupper er sidestillet, fordi vi bestræber os på, at alle de involverede har lige adgang til at tage beslutninger ved at
deltage i husmøderne.
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Hvor ligger beslutningskompetencen?
Husmødet er officielt husets øverste myndighed, men fungerer i praksis, som et forum hvor medarbejderne modtager feedback, hører om behov og ønsker for husets udvikling. Medarbejderne går aldrig direkte imod en husmøde-beslutning, men de kan være med til at påvirke den. Daglig leder og medarbejdere har ansvaret for at vejlede
brugere og frivillige, så forskellige lovkrav, sikkerhed, kontraktlige forpligtelser og godt naboskab iagttages. Der
er ikke en endelig form på husmødet, idet formen bør være smidig over for de aktuelle udfordringer. Det gennemgående træk er, at alle deltagerne sidder i en cirkel - ofte opdelt i sproggrupper for at lette simultantolkning. Alle
møder åbnes med en navnerunde, hvis formål er dobbelt: Alle anerkendes ved navns nævnelse og alle får ordet
mindst én gang.
Huset forsøger at kompensere for brugernes manglende erfaring med demokratisk organisation ved at bruge
en “familiemodel”, fordi familien er en universel enhed som alle kan forholde sig til. Der er naturligvis i mange
kulturer en stærk tradition for patriarkalske familiehierarkier. Dette forsøger vi at modvirke ved at indsætte den
daglige leder som det øverste familiemedlem, der har mandat til at implementere den demokratiske proces.
Ofte løses konflikter i dialog blandt ligeværdige under husmødet. Men der er naturligvis personlige konflikter, som
ikke egner sig til dette forum. Tilfælde af vold eller chikane eller konflikter, som ikke kan løses umiddelbart mellem parterne, bringes for et konfliktråd med den daglig leder som uvildig formidler mellem de implicerede parter.
Der har i husets 5-årige historie været behov for konfliktråd tre gange.
I alle forhold, hvor formel magt udøves fra administrationens side over for brugere, underskrives kontrakt mellem
huset og brugeren. Dette er især vigtigt i forhold til uddeling af transportrefusion. Kontrakterne er med til at sikre
transparens i magtforholdet og denne transparens tilstræbes i alle situationer, der indebærer magtudøvelse.
Man kan måske sige, at den sociale kontrakt er baseret på demokratisk deltagelse og i den udstrækning dette
ikke er muligt på transparens gennem kontraktforhold.

Vilkår der udfordrer
det demokratiske ideal
Kommunikation
Forudsætningen for at et brugerdemokrati kan introduceres er, at der er en social platform hvor deltagerne i
praksis føler sig mødt, set og hørt, samt at kommunikation foregår i et tempo og en form, der inkluderer deltagerne. Det starter og slutter med konstruktiv kommunikation baseret på betingelsesløs gensidig respekt og
nysgerrighed. Sprogbarrierer er en af de store udfordringer, da fælleskaber ofte centrerer sig omkring sproggrupper, hvilket omvendt virker som en ekskluderende faktor i forhold til individer med andre sproglige kompetencer.
Det er ikke kun et spørgsmål om forskellige sprog som farsi, dansk, arabisk, og engelsk, men i høj grad også om
de forskellige begrebsapparater, der følger af forskellige uddannelsesniveauer. Trampolinhuset har haft succes
med at udvikle en kultur blandt husets brugere om at oversætte for hinanden når nødvendigt, således at al kommunikation så vidt muligt kan foregå på de sprog, tempi og med de begrebsanvendelser, som gør dialogen så let
tilgængelig som muligt for alle.
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Nissen flytter med. Den altødelæggende godgørenhed
Princippet om lighed udfordres af deltagernes forskellige ressourcer og erfaring med lignende sammenhænge.
Der er en klar utilsigtet skillelinje mellem folk, der lever i en prekær livssituation i et asylcenter, og folk der har et
sikkert liv med studier, job, legal status og et netværk uden for Trampolinhuset. Dette skaber grobund for offergørelse af asylsøgende brugere, og deraf også for et ønske om at kompensere for det ulige forhold.
De frivillige uden flygtningebaggrund, som ofte er kommet til huset med et overskud af ressourcer, som de tilbyder huset, kan let få en naturlig leder-position i forhold til asylsøgende brugere. Det hænger sammen med to forhold: deres ressourcer gør det muligt for dem at opnå kontinuitet i huset, hvilket giver overblik, viden og dermed
magt. Og deres vestlige baggrund gør det lettere for dem at forstå og indskrive sig i den sociale orden på et højere
niveau end mange af asylsøgerne, som omvendt er udfordret på begge disse fronter.
Blandt forhenværende asylsøgere kan der opstå en følelse af mereværd over for asylsøgende brugere, som kan
anses for at have lavere status. Det er et mereværd, der ikke nødvendigvis korresponderer med den trang til at
hjælpe, som de frivillige kan føle over for brugerne, men som i lige høj grad udfordrer lighedsprincippet. Den
faktor, der holder lighedsprincippet på plads, er masser af daglig kommunikation mellem de forskellige grupperinger. Husmødet er igen den ultimative test for deltagernes forskellige grader af indbyrdes fordomme. I den
udstrækning der føres åbne dialoger med indlæg fra alle implicerede kan man mindske fordomme.

Nissen flytter med: Traditionelle hierarkier
Det er også mange forskellige grupperinger internt blandt asylsøgerne, som konstant forhandler sig til rette i et
internt hierarki, som ikke nødvendigvis respekterer de ovennævnte principper om ligeværdighed. Den før beskrevne dynamik, “viden er magt”, fungerer for alle, der bruger huset og som følge heraf opstår der ofte magtstrukturer i forskellige afdelinger, hvor en person begynder at dominere de andre i et arbejdsteam på uhensigtsmæssig
maner. Her er det tydeligt, at demokrati er en social omgangsform, som ikke alle mestrer, og det kan også være en
udfordring at sikre en transparent beslutningsproces. Disse konflikter er ofte de sværeste at løse, idet de implicerede parter ikke nødvendigvis er trænet i den form demokratisk dialog, som vi forsøger at praktisere. Vi har ikke
fundet en perfekt løsning på dette problem, men den praktiske metode, vi har udviklet, går ud på, at alle afdelinger har en frivillig koordinator af arbejdet, som besidder tilstrækkelig ”naturlig” autoritet til, at vedkommende ved
sin tilstedeværelse kan indikere, at der er en ledelse af afdelingen, og at det derfor ikke er nødvendigt for andre at
udfylde denne opgave. Den frivillige arbejdskoordinator er oftest, men langt fra altid af dansk/vestlig oprindelse,
fordi de fleste asylansøgere opfatter disse frivillige som mere fair end deres egne repræsentanter. Her er der et
forhold, som viser, i hvor høj grad asylansøgerne er villige til at tillegne sig den demokratiske metode, og at denne
villighed får dem til at foretrække den “uddannede demokratiske leder”. Dette forhold understreger kravet om en
meget høj social etik fra den frivilliges koordinators side.

Nissen flytter med: Magt korrumperer
Medarbejdergruppen har en naturlig status som ledere, fordi de besidder den største erfaring og indsigt i husets
historie og nutid. Medarbejdergruppen har også ansvaret for de frivillige og brugerne. Et godt eksempel på medarbejdernes magt er transportrefusionen. Det viste sig ret hurtigt i husets udvikling at uddeling af transportrefusion,
indgåelse af praktik og frivillig-kontrakter, som er naturlige udtryk for magtudøvelse i det daglige, bør være medarbejdergruppens privilegium. Forsøg på at udvide dette privilegium til andre grupper eller personer har ført til anklager om korruptionslignende tilstande med utilfredshed, manglende transparens, og konflikter til følge.
På denne måde koncentreres magten på færre hænder, hvilket ikke er uproblematisk. Dog minimeres risikoen for
konflikter, når fordelingen af goder foretages af medarbejderstaben, som generelt nyder stor respekt blandt husets brugere. Men der ligger en konstant fare i at disse medarbejderprivilegier bliver “naturlige”. Hermed menes at
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medarbejderen begynder at se sin person privilegeret frem for embedet. Her er det en god tommefingerregel at alle
beslutninger skal kunne forklares ligefremt til husmødet. Hvis en beslutning kan tåle husmødets kritik er den rigtig.

Anerkendelsens omfang og virkning
Selvom de ovennævnte udfordringer er alvorlige, er der naturligvis praktiske løsninger, som hele tiden trækker
huset i en demokratisk retning. Man kan sige, at det, at man oplever at blive set og taget med på råd af fælleskabet, er det bedste salgsargument for demokrati.
Fra det øjeblik et nyt medlem føler sig inkluderet i fælleskabet, føler at han/hun bliver taget alvorligt, at han/hun
bliver taget for pålydende, at der en reel kontakt, accept og interesse for hans/hendes person og kompetencer,
begynder vedkommende at interessere sig for og acceptere demokratiets spilleregler, fordi disse spilleregler
opleves som fair. Men medborgerskabet begynder først for alvor, når fælleskabet ser og anerkender hele mennesket: Ikke blot kompetencer og personlighed, men også hans/hendes livssituation som asylansøger. Man må
forstå, at asylprocessen er en så altoverskyggende del af asylansøgerens virkelighed, at vedkommende ikke kan
føle sig set og respekteret hvis denne ignoreres. Derfor er det nødvendigt at bruge ressourcer på at støtte og uddanne asylansøgeren i arbejdet med asylprocessen. Det betyder, at Trampolinhuset skal støtte op om, at asylansøgeren opretholder hensigtsmæssig og kvalificeret kommunikation med relevante myndigheder og formidle
viden om, hvordan systemet fungerer. Det er Trampolinhusets forpligtigelse af den simple årsag, at de stoler på
Trampolinhuset. Den transparens af asylsystemet, som Trampolinhuset på denne måde formidler, er med til at
øge systemets troværdighed i asylansøgernes øjne. Vi er, fordi vi opererer ud fra et letforståeligt og inkluderende
demokratisk mindset, i stand til at forklare asylansøgerne den kontekst, de er havnet i, hvilket sætter dem bedre i
stand til at forstå præmissen og acceptere afgørelsen.
Det demokratiske eksperiment fungerer, fordi alle parter har rigtig mange fordele ud af at acceptere den sociale kontrakt. Og fordi det at se (anerkende) et medmenneske er en fantastisk generøs handling, som påkalder gengældelse.
Den mest grundlæggende kvalitet, som demokratiet kan besidde, er evnen til at generere, modtage og reagere
konstruktivt på kritik, som fremføres af deltagerne. Evnen til at modtage og give kritik kan nogle gange være det
eneste demokratiske element, der holder processen i live. Det er viljen til hinanden, og troen på at vi kan gøre det
bedre, som skaber det konstruktive mulighedsrum, der både muliggør personlig vækst og udvikling af et solidaritetsbaseret medborgerskab.

Trampolinhuset - et læringsrum for demokrati og medborgerskab
De forskellige grupperinger af frivillige og brugere i Trampolinhuset kan bidrage til - og modtage fra - processen
alt efter hvilke erfaringer, de møder huset med. Selvom vi ved at generaliseringer fører til fordomme og misrepræsentationer, så vover jeg alligevel at beskrive en læringskurve for de tre af de beskrevne grupperinger. Den fjerde,
medarbejderne udelades her, da den vil kræve en hel artikel for sig selv at beskrive.
Folk, der bor i lejrene, har først og fremmest brug for et fysisk holdepunkt, et socialt værested og vejledning. Opdagelsen af det sociale rum og de muligheder, det giver for selvudfoldelse og deltagelse kommer i anden række,
men den vil som regel få større og større vægt, efterhånden som de lærer huset at kende. Medborgerskabet, bliver
vigtigere efterhånden som effekten af at blive set og respekteret som et menneske, hvis handlinger har betydning
og konsekvens sætter ind. I denne fase er det ikke mindre vigtigt netop at se personen bag sagen, for det er dette
menneske med erfaringer og kompetencer, som skal have mulighed for at vokse i Trampolinhuset. Derfor er aktiviteterne så vigtige: kultur-, demokrati- og system-undervisning, madlavning, workshops, socialt netværk.
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De danske og udenlandske frivillige har ofte brug for Trampolinhuset som en platform til genopdagelse af solidaritetsprincippet gennem ligeværdighed og gensidig afhængighed. Sammenholdt med demokrati-eksperimentet
giver dette en konstruktiv legeplads, hvor frivillige kan prøve sig selv af, lære af mødet med “de andre”, vokse sig
ind i et “os”. Det er dette “medborgerskab i praksis”, der giver mulighed for at udforske og udfordre egne personlige såvel som samfundets ’selvfølgelige’ forhåndsantagelser, der øver en voldsom tiltrækning på denne gruppe.
Flygtninge, som er i gang med det 3-årige integrationsprogram, har brug for huset som et sted, hvor man kan
møde danskere og udvide sit sociale netværk. Mange af disse vender tilbage til huset og giver udtryk for, at de
netop søger det medborgerskab, som Trampolinhuset tilbyder dem, og som de ikke finder i deres kommuner. Det
er meget forskelligt i hvilken grad denne gruppe involverer sig som frivillige i det daglige arbejde, men der er ofte
tale om en udviklingsproces, hvor man i starten bruger huset som socialt værested og efterfølgende gradvist involverer sig mere og mere, for til sidst at bede om en kontrakt med huset, der definerer faste arbejdsopgaver. Det
er en proces, som udvikler identiteten fra at være et passivt offer med få ressourcer, frem mod at være et aktivt
ressourcestærkt medlem af fællesskabet.
Trampolinhuset fungerer som læringsrum og eksperimentarium for både danskere, udenlandske frivillige og
asylansøgere. Selvom det er vidt forskellige ting, man lærer alt efter ens udgangspunkt, så er det vigtigt for alle
parter, at processen drives frem af det sociale fællesskab og viljen til medborgerskab. At videregive disse erfaringer er en form for “empowerment” af de enkelte deltagere, fordi viden giver handlemuligheder, og fordi fælleskabet styrker den enkelte.
Hvis man betragter Trampolinhuset i et samfundsmæssigt perspektiv, så er det interessant, at vi som en selvejende og brugerstyret institution har påtaget os at vejlede i system-forståelse. Vi formidler indsigt i, hvordan
asylsystemet fungerer, hvorfor det er etableret, hvilke roller og beføjelser de involverede myndigheder har (Politi,
Udlændingestyrelse, Flygtningenævn, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og andre NGO’er). Denne viden sætter
folk i stand til at navigere hensigtsmæssigt i forhold til den nødvendige myndighedskontakt i et sagsforløb. Vi
formidler forståelse for, hvordan velfærdssamfundet er bygget på en kollektiv social kontrakt, der fordrer tillid og
solidaritet mellem medborgere og loyalitet over for det offentlige, som arbejder for det fælles bedste.
Denne blanding af nærhedsprincip kontra systemforståelse er en erfaring og viden, som ikke blot asylsøgere har
brug for at få formidlet, men som mange danskere har behov for at få genopfrisket. Vi opfatter dette som hovedårsagen til, at vi aldrig har haft mangel på frivillige, hverken fra asylcentrene eller fra civilsamfundet.
Husets praksis hver dag i de sidste 5 år har været at udvikle et solidaritetsprincip baseret på den værdighed og
respekt, der ligger i princippet “noget-for-noget”. For at solidariteten kan udvikle sig til et frugtbart princip og en
regulær erfaring, der kan bruges i ’det virkelige’ samfund som forståelse og argument for et aktivt medborgerskab, skal udvekslingen af resourcer gå begge veje. Og for at mennesker kan se meningen og størrelsen af den
gave som solidariteten er, så skal den udveksles fra menneske til menneske, ikke fra system til klient. “Nogetfor-noget” fungerer i de nære menneske-til-menneske relationer, som husets udvidede familiemodel bygger
på. Meningen og formålet med demokratiet bliver åbenbare i det øjeblik, den enkelte føler sig set, respekteret,
inkluderet, og sidst men ikke mindst: efterspurgt for sine kvaliteter. Det er i det øjeblik offerrollen erstattes af
værdighed og viljen til at handle!
Morten Goll
medstifter og daglig leder i Trampolinhuset
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Af Toke Paludan Møller, Thine Jensen og Helle Solvang

Samskabende lederskab
og et aktivt deltagende
medborgerskab. Er der
en sammenhæng?
Toke Paludan Møller har inviteret Thine Jensen og Helle Solvang til at
samarbejde om denne artikel, som bygger på en dialog, de har haft
i løbet af foråret 2015. De har alle erfaring med, at cirklen i form af
samskabende, deltagende lederskab og ægte involvering er ved at få
en renæssance herhjemme. De mener også, at det er nødvendigt! Ikke
mindst for vores demokratiske udvikling.
For nogle år siden blev én af grundlæggerne af ‘The Art of Hosting’ Toke Paludan Møller inviteret til at træne indianske ledere i Canada i samskabende ledelse. Her hørte han, hvordan vikingerne havde bragt avanceret cirkelpraksis
og rådslagning med til indianerne. Det var overraskende viden, som - når vi ser tilbage i historien - viser, at vi formodentlig har haft en tradition for demokratiske samtaleformer lang tid før grundlovens indførelse. Grundloven opstod
blandt andet som følge af samtalesalonerne og stænderforsamlingerne og udviklede sig med andelsbevægelsen
og borgermøder i forsamlingshusene - og helt konkret blev cirklen som demokratisk værktøj praktiseret i 60’erne
og 70’erne med ungdomsoprøret og værdier om at involvere alle stemmer i beslutningsprocesserne. Siden da er
cirkelpraksis blevet mobbet ud som rundkredspædagogik, og ikke alle ved, at formen er oldgammel i vores kultur, at
den i gennem de sidste 30 år er blevet udviklet og forfinet, og at den aktivt anvendes til samskabelse og langsigtede
beslutninger hver eneste dag rundt omkring i verden.
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Cirkelpraksis på
Aarhus Universitet,
URO LAB1, 2015

Det samskabende lederskab
Toke Paludan Møller, hvad er samskabende lederskab for dig?
Det samskabende lederskab handler for mig om at skabe noget sammen, der kommer alle til gode. Det har ældgamle rødder og er især nyttigt, når der er åbenhed, klarhed og en ægte vilje bag. Det er ikke interessant i sig selv som et
nyt koncept, nogen kan tjene penge på. Lederskab skal være samskabende for at vække appetitten og livskraften til
live, så alle får lyst til at skabe noget, der er brug for nu og fremover.
At udøve lederskab har altid været en del af mit liv, og gennem årene har jeg forstået, at ledelse både er selvledelse
og ledelse af og med andre. Hvis min ledelse kun er for min egen karrieres skyld uden bevidsthed om, hvem jeg er,
når jeg leder, og hvad min ledelse fører til på sigt, mister vi noget væsentligt. Som ledere kan vi ikke isolere os, uanset hvilke konstellationer vi indgår i. Samarbejde har en rytme og skal have et større formål.

Hvordan tager man ansvar og finder et alment formål i en samskabelsesproces?
Ansvarstagen ligger i at beslutte sig for at lede et formål, som en gruppe mennesker sammen er blevet enige om,
frem for at lede mennesker til egen fordel eller i lederens retning. At lede et alment, kollektivt besluttet formål er en
bevidst handling. Hvis jeg påtager mig at drive en sag eller en gruppe mennesker frem alene - hvis de ikke er med,
eller hvis jeg fortæller mig selv, at ansvaret alene hviler på mig - så er det det modsatte af at samskabe, for der
mangler et større alment formål. For hvad nu hvis jeg så tager fejl eller mister gejsten? Desuden er det et stort an-
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svar at være alene om at tage store formål på sig. Med samskabelse kan vi nå længere i denne tid, hvor flere gerne
vil bidrage til at skabe vores fremtid sammen, hvis de vel at mærke bliver inviteret på en ordentlig måde.
I forbindelse med Danmarks statsbankerot i 1813 skulle kongen, Frederik den 6., have sagt: “Jo større udfordringerne er, jo højere formål bør man sætte sig”. Som menneskerace fortsætter vi med at gå i krig med hinanden som
en løsning på vores problemer, vi forurener og ødelægger stadigvæk livsgrundlaget for vores planet i stedet for
at fokusere på at leve godt sammen med hinanden, at sørge for mad, vand, bolig og en god uddannelse til alle på
planeten hver eneste dag. Fredelig sameksistens og gode liv for alle er et værdigt, stort og fælles formål at stræbe
efter. Hvorfor skulle vi stræbe efter mindre end det? Vi har ressourcerne til det i vores del af verden. Men er vi vågne
nok, tør vi sætte os et så stort formål og så samskabe løsningerne for at virkeliggøre dette?

Hvad er det højeste fælles formål, vi som borgere i Danmark kunne sætte os i dag?
Det formål, vi har brug for at samskabe og arbejde for, har med fredelig sameksistens, bæredygtig levevis og bæredygtig ledelse at gøre. Bæredygtighed er for mig ikke et politisk slogan, men en praksis, der indebærer at handle
økonomisk, socialt, miljømæssig balanceret og leve så personligt bæredygtigt som muligt. Og det kan vi alle hjælpe
med at virkeliggøre.

Hvordan kan vi bevæge os i den retning?
Vi kan indgå i samtaler med hinanden om, hvad der er vigtigt - om hvilke højere formål som er værdige at sætte
os. Det er et godt sted at begynde. En fornuftig vej vil være at finde de almennyttige, “alle i samme båd”- formål og
arbejde sammen om at opnå det; også selvom det vil tage tid og kræve øvelse. Internettet kan eksempelvis - hvis
vi bruger det på en konstruktiv måde - være en øvelse for os i at finde og fastholde den bevidsthed, at vi alle er i
samme båd, og til syvende og sidst måske opdage, at vi har de samme højere formål som beboere på den samme
planet i denne tidsalder, hvor alting er under stor forandring.

Kan du nævne nogle eksempler på fællesskaber, hvor man har valgt at omsætte dette i praksis?
I dansk sammenhæng kan nævnes Glostrup Kommune, hvor vi - min partner Monica Nissén og jeg - med en arbejdsgruppe, som var sammensat med repræsentanter fra alle interessenter, planlagde og samskabte et forløb, der
gjorde det muligt for borgerne, kommunalbestyrelsen og de kommunale ledere sammen at skabe og vedtage nye
retningslinjer og handlingsplaner for ældre, unge, børn, kost og sundhed. Hvert forløb var nøje planlagt og gav plads
til alle parters indflydelse. De fem borgerpolitikker blev vedtaget og i praksis udfoldet hurtigt, fordi alle havde været
med til at skabe indholdet.

“Denne borgerinddragelsesproces er det, jeg er mest stolt af at have været
med til som politiker” - tidligere byrådsmedlem i Glostrup
Et andet eksempel på samskabelse var, da 10 mindre skoler på Nørrebro i København blev sammenlagt til fem.
Elever, lærere, forældre, skoleledelse, arkitekter og forvaltning udarbejdede fundamentet for det fremtidige samarbejde, for skolens indretning og pædagogiske sigte.
Seneste eksempel er fra maj 2015. Her deltog 45 akademikere, embedsmænd og lokale interessenter i et ‘laboratorium’ på Aarhus Universitet, hvor fokus var på unge og uderum i Gellerup Park og på skabelsen af et fælles tværfagligt sprog deltagerne imellem. Laboratoriet føres videre i Berlin, Johannesburg og New Orleans over de næste år.
Men de samskabende processer har allerede inspireret deltagerne fra Brabrand Boligforening til at viderebringe
arbejdsformen lokalt i form af mindre og større projekter.
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“Processen bringer viden og kompetencer i spil. Det er så at sige den positive
udgave af begrebet groupthink, hvor den kollektive viden i en hurtigt sammenbragt gruppe bliver samlet og viderebragt på kort tid” - Henning Winther, leder
af Det Boligsociale Sekretariat, Brabrand Boligforening
Et eksempel fra udlandet er fra byen Columbus i Ohio, USA, hvor borgerne har været med til at samskabe’ byens
sundhedssystem. Vi - Monica og jeg - blev involveret i 2004 med at træne ledere og borgere i samskabelse, og projektet er stadig i en god udvikling. 250 ledere og borgere begyndte dengang at udvikle et mere humant, retfærdigt
og bæredygtigt sundhedssystem for alle borgere i Columbus; en by med en million indbyggere. Under overskriften
Our Optimal Health stillede de sig selv spørgsmålet: “Hvordan vil vi sammen skabe et nyt sundhedssystem, som er
bæredygtigt - i både miljømæssig og økonomisk henseende - og som gælder for samtlige borgere i vores by?”. I dag
har halvdelen af indbyggerne fået forbedret deres sundhedstilbud markant.

“Ved at tage værtskab for vores bys fælles intelligens opdagede vi, at sundhed og ikke sygdom - er formålet med Sundhedssystemet, adskillige år før resten af
USA opdagede det samme” - Phil Cass, CEO for Lægeforeningen i Columbus Ohio

I juni 2015 blev arbejdet omkring den
samskabende praksis hædret med
kommissionens interne pris for den
mest effektive praksis til forbedring af
kommunikation og engagement blandt
de ansatte.
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Toke, du har været med til at træne ledere i EU-Kommissionen, så de praktiserer samskabende
ledelse. Hvordan begyndte det?
Startskuddet var flere interne strategiske samtaler om vigtige interne problemstillinger, og her blev potentialet i at
arbejde samskabende demonstreret. Sidenhen er der blevet opbygget en kapacitet på mere end 2.000 praktiserende ledere, så i dag er det at samskabe løsninger på tværs af siloerne i organisationen en normal måde at arbejde
sammen på i EU-kommissionen, hvor der løses komplekse opgaver, som skal fungere på lang sigt og i alle europæeres tjeneste. Eksempelvis blev der afholdt en samskabende konference i 2011 med deltagelse af 350 repræsentanter fra alle 27 medlemslande på opfordring af ledende toppolitikere i Europa-parlamentet. Deltagernes klarhed
og “høst” af mødet fik stor indflydelse på efterfølgende beslutninger i parlamentet.

Ledere i EU-kommissionen i strategisk samtalecafe.

Thine Jensen, fra din mangeårige rejse gennem virksomheder og organisationer i Danmark, hvad
står så klart for dig om det samskabende lederskabs nødvendighed og relevans i dag?
Vi bruger tonsvis af ressourcer på forandringsledelse, hvor der kommer konsulenter udefra og fortæller os som
virksomhed, hvordan vi skal være, og hvordan vi skal gøre tingene. Og vi får værktøjer til at løse det hele med. Men
i mange tilfælde får vi de samme værktøjer til at fikse det “ødelagte” med, som fik det til at gå i stykker. Eller vi får
værktøjer, som kan fikse et problem, der er revet ud af den helhed, det er opstået i. Vi griber værktøjerne med glæde,
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fordi de umiddelbart gør os trygge; vi kender dem. Men vi får ikke fjernet roden, vi får bare overfladebehandlet
problemet. Det er ikke frugtbart; tænk over al den viden, vi lader gå tabt, fordi vi har travlt med at lade os styre af
mekaniske metaforer, hierarki og kontrol. Så hvorfor er det, at vi tager imod værktøjer til at fikse det hele med, som
om der findes en endegyldig løsning?
Jeg mener, vi må til at tage højde for, at organisationer er levende organismer, der hele tiden bevæger sig, fordi de
består af mennesker. Og hvis vi selv som medarbejdere i organisationer og virksomheder har været med til at finde
frem til det mest meningsfulde formål og den bedst mulige fælles løsning, behøver vi ikke den udefrakommende forandringsledelse eller konsulent. Vi ved allerede, at vi er med til at bygge en katedral, og mindst lige så vigtigt, hvordan den kommer til at se ud, fordi vi selv har været med til at tegne den. Når vi bidrager og oplever, at der er brug
for os, er vi med til at skabe et rum, hvor vi kan møde hinanden som mennesker, og hvor vi kan lære at genkende
hinanden som mennesker, fordi vi lytter til hinanden og bidrager hver især. Og når vi selv har været med til at skabe,
så godtager og accepterer vi løsningerne og beslutningerne; det er nemlig ikke længere noget, vi får trukket ned over
hovederne - det er der ingen, der kan lide. Det er så tydeligt, at kreativitet, motivation og de gode løsninger går tabt,
når vi har travlt med at svare og forsvare os fremfor at lytte til hinanden og stille spørgsmål. Det har jeg desværre set
alt for tit både som konsulent og ansat, i og uden for Danmark.
Først og fremmest handler det om vores relationer, om hvordan vi taler om tingene, og hvordan vi skaber virkeligheden med de ord og metaforer, vi bruger; det siger meget om vores tilgang til verden. Ligeledes er det vigtigt, hvordan
vi er sammen om tingene. Det næste niveau af ledelse er samskabende ved, at lederen - i stedet for at bruge retten
til at lede - giver medarbejderne lov til at bidrage, og at ”jeg alene vide” bliver skiftet ud med ”jeg lytter til, hvad I
siger”, og leder ud fra det. Her handler ledelse om at udvise og udtale, at alle kan bidrage. Fuldt ud.

Hvordan lever man op til at være en samskabende leder fuldt ud?  
At leve op til det fuldt ud vil sige, at man som leder helt oprigtigt mener, at andres bidrag er værdifulde. Dét er det
vigtigste for at kunne begynde at praktisere samskabende lederskab i mine øjne. Det er der desværre ikke mange,
der magter, selvom viljen er der flere og flere steder i foreninger, virksomheder og organisationer. De fleste kører
videre og forsøger at samskabe ud fra den kendte administrative struktur og organisering; de kører så at sige traktor
på motorvejen.
Når vi taler om samskabelse, skal vi dog hele tiden have for øje, hvornår det er hensigtsmæssigt at gøre brug af
denne praksis; hvor og hvornår er det velegnet? Når det gælder administration og den daglige drift, har vi den hierarkiske struktur og organisering, som er fortrinlig til at håndtere procedurerne og de faste arbejdsgange. Men skal
vi skabe, udvikle, forandre og transformere - og forsøger at gøre det inden for den hierarkiske struktur, ja, så er det,
at vi kører traktor. Her vil det være langt mere effektivt og givende at anvende samskabelsesmetoder. Som Einstein
sagde: “We cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them”.
Jeg tror på, at alle grundlæggende har et ønske om at bidrage og deltage. Og når vi tillader hinanden at bidrage med
det, vi hver især er bedst til, vokser og udvides vores individuelle og fælles råderum. Vi oplever, at der er brug for os.
Det er for mig kernen i, hvad lederskab anno 2015 skal indse, for at vi kan skabe menneskelig innovation i takt med
vækst. Vi må også være åbne for, at læring, forandring og transformation altid involverer en vis grad af kaos.

Hvordan kan vi leve med så meget kaos, som samskabelse kan bringe med sig?
Da jeg skulle lære teatersport, lærte vi, at vi aldrig måtte sige “nej” til hinanden. Kun ved at sige “ja og” kunne vi
bygge videre på hinandens idéer. Når vi som ledere tør det, kommer vi meget længere, end vi havde turdet tro på
ville være muligt. Det er her, der kan skabes fælles løsninger, der holder, fordi alle har sagt ja undervejs. For at opnå
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det nye må vi altså kunne give slip på kontrollen og blive i læreprocessen, indtil de nye løsninger er fundet, og det er
også denne balancegang mellem orden og kaos, der gør det svært at sige ja, fordi vi ikke længere har samme grad af
kontrol - hverken over proces eller resultat. Det betyder, at vi ganske enkelt må øve os, og her har konsulenten sin
berettigelse som facilitator af processen.
Det er svært for mange at stå på kanten af dette skabende felt, mellem kaos og orden, fordi de ikke kan have kontrol
på traditionel vis - hverken med det, der sker undervejs, eller med resultatet. Samtidig tager de indledende øvelser
til samskabelse som regel længere tid, end vi er vant til, og så kommer utålmodigheden frem. Men også her må vi
øve os og give os tid til at forme et fælles formål, så alle ønsker at sige ja. Til gengæld accelererer det gentagende
skabende i processen lynhurtigt, når vi først er i gang. Og netop fordi alle er med fra udgangspunktet og har givet
thumbs-up undervejs til det fælles formål, så viser der sig inspirerende og innoverende resultater, ingen havde
turdet forestille sig, og der opstår en hurtig forandringsproces, fordi alle ved, hvad det nye betyder for dem og deres
dagligdag. Jeg kalder gerne samskabelse for ‘change management på speed’.
Men forudsætningen er altså, at man ikke har et foruddefineret resultat. Man skal turde tænke mere cirkulært, og
alle skal have lov til at blive hørt på lige fod. Når alle får lov til at sige, hvem de er, og hvorfor de er med, så opstår
der et møde, hvori vi anerkender hinanden, og så bliver arbejdet efterfølgende udført i en anden, mere positiv ånd
end den mange af os - som ledere, medarbejdere og borgere - kender i dag. Desværre vil mange ledere sige, at der er
ikke er tid til at inddrage og lytte til alle. Men hvis man ikke giver sig tid, så går man glip af en masse viden, ideer og
ikke mindst motivation, som jo er benzinen i enhver proces og det bedste grundlag for enhver beslutning.

Du har talt om det væsentlige, der handler om relationerne i en virksomhed eller organisation
og om fælles løsninger på baggrund af lytning og respekt. Hvad bemærker du, når du kigger ud
over Danmark?
Danmark er innovationssamfund eller rettere, det er intentionen, at vi skal være det, ifølge politikerne. Men det kræver
altså, at vi skaber de strukturer og den samtalekultur, som kan understøtte den udvikling. I mit perspektiv er der i dag
alt for meget fokus på systemet, på reglerne og på foruddefinerede resultater. Det er kvælende for innovationen og det
skabende og kreative. Jeg mener, at fokus i stedet bør være på at finde ind til kernen af det fælles problemfelt og derfra stille de gode spørgsmål, så vi kan få de vigtige samtaler med hinanden. Hvis vi samtidig kan skabe strukturer, hvor
der er plads til mennesket, og hvor der er plads til vores respektive historier, kan vi komme langt. Dronning Margrethe II
stillede for nogle år siden i sin nytårstale et retorisk spørgsmål, som er meget rammende: “Hvad nu hvis alle de krige og
den disharmoni, vi ser i verden, er på grund af de samtaler, der ikke har fundet sted?”.

Hvilke spørgsmål kan støtte os i at komme i gang med de samtaler, der ikke før har fundet sted i
virksomhederne og organisationerne?
Nogle af de typiske spørgsmål, ledere stiller mig, er: “Hvordan kan vi få samarbejdet mellem afdelingerne til at
fungere, hvordan kan jeg blive en bedre leder, og hvorfor forstår kunderne ikke, hvad vi siger?”. Det er jo vigtigt, at
ledere tør stille denne slags spørgsmål, hvor de viser sårbarhed og ægte vilje til at gøre det bedre. Spørgsmål, som
kan sætte de gode samtaler og refleksioner i gang, kunne også være:
• Hvad ligger der bag de spørgsmål, vi stiller?
• Hvad kræver det virkelig at lytte?
• Hvad bliver muligt, når vi tilsidesætter vores overbevisninger?
• Hvordan kan vi udøve lederskab på en måde, der bringer det bedste frem i os selv og andre?
• Hvordan kan vi opdyrke evnen til at mødes, respektere hinanden og samarbejde, hvor mangfoldigheden trives?
• Hvordan kan vores organisation blive et sted for læring, individuel og kollektiv udvikling og samfundsmæssigt formål?
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Det deltagende medborgerskab
At tage medborgerskab, vise borgerlyst og være med-leder vil være det næste niveau af demokratiet, hvor vi hver
især kan blive medskabere i familien, landsbyen, foreningen, virksomheden, kommunen, samfundet og verden.
Selve ordet “demokrati” kommer fra oldgræsk, hvor “demos” betyder “folket” og “kratos” har to betydninger. Vi har
igennem hele den moderne periode lagt vægt på betydningen “styre”: Folkestyre. Den anden betydning er “formål”
og den er vi i gang med at bringe ind gennem en højere grad af samskabelse. Kunne “folkeformål” afløse “folkestyre”?
At folket sammen styrer efter det højeste fælles formål?

Helle Solvang, hvordan kan vi styrke medborgerskabet og lysten til at være aktivt
deltagende i demokratiet?
Her i 100-året efter at kvinder og fattige i Danmark fik mulighed for at stemme og dermed påvirke samfundets retning, virker det indlysende, at vi er nået til et nyt kapitel i vores demokratiske historie. Vi har her i landet i forbindelse
med vores demokratiske rettigheder en tradition for at spørge: “Hvad er min ret? Og hvad er min pligt?”. NU - vil jeg
mene - har vi brug for at stille nogle nye spørgsmål, som bygger ovenpå disse, såsom “Hvad kan jeg som borger bidrage med?”, “Hvordan vælger jeg at bruge min stemme?” og “Hvem vil vi gerne være som folk?” også i årene, der går
imellem folketingsvalgene. Det vil være væsentligt at spørge, hvad der er vores bidrag hver især til det fælles og til
vores fælleder i form af for eksempel stimulerende børneliv, sund natur, ren luft, giftfri afgrøder og rent drikkevand
til alle på kloden.
Det er altså bidraget og det at tage ansvar, som er nøglebegreberne i udviklingen og fornyelsen af vores måde at
praktisere demokrati på. Det har i nogen tid været underkendt at tale om ansvar i den forstand, at vi har tilladt at
lade ansvaret hvile på alt for få skuldre. Vi har ikke holdt os tilbage med at hylde vores demokrati; vi er ligefrem gået
i krig for at beskytte det og forsøge at indføre det i andre kulturer. Sådan praktiserer vi demokratiet i dag. Måske
skulle vi spørge: Hvordan lever det demokratiske folkeengagement og oplysningen egentlig her, i hverdagen?
Vi skal udvikle demokratiet, for vores demokratiske historie er bestemt noget, vi kan være stolte af. Jeg er personligt
inspireret af historien om, hvordan demokratiet i Danmark blev født på baggrund af en dyb krise, nemlig statsbankerotten i 1813, fejlslagen krigsdeltagelse og etniske uroligheder - som på mange måder har paralleller til i dag - og
hvordan det voksede ud af tiltag som blandt andet skolereform, læreruddannelse og kunstneriske og videnskabelige
samtalesaloner. Demokratiet blev båret af tænkere som Grundtvig og Kold med store visioner samt af iværksættere
som lærerne og højskolestifterne, der omsatte disse visioner og fik stimuleret et folk, der efterhånden kunne læse,
tænke og udvikle modeller for produktion, herunder andelsbevægelsen. Mange af de attraktioner og værdier, som
kendetegner Danmarks moderne historie om lighed og lykke - set fra udlandet - er skabt gennem kloge og mere og
mere ligeværdige samtaler, der voksede frem i de godt 30 år, der fulgte efter statsbankerotten: Folkeskolen med lige
adgang for drenge og piger (1814), folkehøjskolen for alle, også bønderne (1844), forlystelseshaven Tivoli for høj og
lav (1843), H.C. Andersens eventyr for voksne og børn (1830’erne og 40’erne), en blomstrende guldalder og endelig
stænderforsamlingerne og dannelsen af folkestyret symboliseret ved kongen, som overlod magten til folket (1849).
I dette skabende, kreative og innovative miljø efter krisen opstod og grundlagdes det, der har dannet vores demokratiske og ikke-hierarkiske tankegang. Det er da motiverede, at så fundamentale nye tanker og institutioner kunne
udvikle sig på så forholdsvis få år.

Hvordan har samskabelse og lighedsprincipperne det i dagens Danmark?
Vores historie har givet os et af de mest lige samfund i verden og flade samtale- og ledelsesstrukturer, som mange
udlændinge betragter med nysgerrighed. I dag synes det i mine øjne blot som om, at vi hviler lidt for meget på den
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antagelse, at vi som folk er meget langt fremme på dette område og det i en grad, så det er blevet til en velfærdssamfundshvilepude. For den flade ikke-hierarkiske model fungerer kun, hvis alle parter tager et aktivt medansvar
og er indstillet på at dele lederskabet. Samskabende lederskab er også af den grund et afgørende nyt niveau - for
enhver politisk leder, for alle erhvervsledere og for hver eneste borger. Så jeg mener, det er på tide, at vi udforsker og
udfordrer vores egen antagelse om, at vi danskere er så enestående demokratiske og deltagende. For er vi egentlig
det i forhold til, hvordan handel, teknologi og globalisering har udviklet sig? Vi må i gang. Og det ligger jo lige for at
revitalisere den historiske model med samtalesalonernes og stænderforsamlingernes mødeformer fra perioden
efter 1813! Blot i en ny og levende form.

Hvordan ville sådan nogle se ud anno 2015?
Her kan jeg godt lide at pege på noget meget praktisk og konkret. Hvad ville der ske, hvis vi - hver gang vi indleder
et møde - sætter os sammen på en måde, hvor vi rent faktisk kan se hinanden og hilse på hinanden. Hvor vi mødes
om et større fælles formål og er til stede med vores fulde opmærksomhed og et ansvar for den energi, vi bringer
med ind. Det at praktisere den simple dannelse at se hinanden og tjekke, hvordan hver især har det, lytte vågent og
blive set, vil hjælpe os til at tage et medansvar. Det er enkle og ukomplicerede gestusser. Og i en kompleks tid er det
vigtigt at kunne række ud efter noget, som virker og er simpelt. I folketingssalen og i mange andre parlamentariske
sale rundt omkring i verden står stolene i cirkel eller halvcirkel, hvilket er enestående. Man kan ikke gemme sig. Man
er set og hørt. Det kan alle mødearrangører lade sig inspirere af.

“If it is about them don’t do it
without them”
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Samskabende lederskab kan
gøde vejen for et mere deltagende
medborgerskab i vores samfund
Thine Jensen, hvordan ser du et behov for en anden tilgang til medborgerskab i vores samfund?
Se blot ud i de små samfund; hvorfor bliver borgerne ikke lyttet til her? Du kan sige, at der finder høringer sted, men
denne form for høringer, hvor resultatet allerede er besluttet på forhånd, giver ikke meget plads til at tænke nyt
eller stort sammen. Her er oplægget oftest, at borgerne skal høre og ikke blive hørt. En tilgang, der forhåbentligt
snart ophører, så vi kan se en ændret adfærd. Det er et “must”, at ledere og administratorer afgiver magt i form af
kontrol og hierarki til det samskabende, men også at borgere tilsvarende tager mere ansvar. Kun på den måde kan
vi sammen træde ind i et nyt paradigme for medborgerskab. Det er gennem sam-tale og sam-arbejde, vi får de mest
bæredygtige og succesfulde løsninger - gennem samskabelse. Og for mig er det vigtigste element i alle samskabelsesprocesser, at vi finder ind til kernen. Det gør vi ved at stille spørgsmål som: Hvad drejer det her sig egentlig om,
og hvorfor er det vigtigt – hvad er det reelt, vi skal løse. Spørgsmålene er ofte vigtigere end svarene!

Helle Solvang, hvor ser du eksempler på, at et nyt niveau af medborgerskab begynder at vise sig?
I bevidste samtaleprocesser bruger man gerne en halv til en hel time på at lade enhver komme til orde, inden mødet
går i gang. Bagefter bliver det tydeligt for alle, at netop den time viste sig at være en meget vigtig del af mødet og
måske den vigtigste forudsætning for, at samskabelsen fungerede. I flere lande, blandt andet i Skotland, Portugal
og Danmark, er der opstået partier, som laver politik sammen med borgerne. Mange kommuner er også begyndt at
arbejde ud fra en cirkulær tankegang, hvor de oprigtigt inviterer til samskabelse med borgere, foreninger, organisationer og virksomheder. I Danmark kan nævnes Holbæk Kommune, som har flere års erfaring med samskabelse
på ungeområdet. Nordfyns Kommune, Odense og Kolding har også valgt samskabelse som løsning. Her bliver der
eksperimenteret med borgerstyrede budgetter, hvor en del af budgettet for eksempel lægges ud til borgerne i en
bestemt bydel, og hvor borgerne så selv må bestemme, hvad pengene skal bruges til. Så selvom man nok de fleste
steder stadig oplever det modsatte, hvor markedskræfterne former byens udseende og mødepunkter, så er der en
mere tilfredshedsskabende, kopierbar og skalérbar model til stede hos de banebrydende kommuner.
Vores forfædre og -mødre skabte for 150-200 år siden en helt ny styreform og banede vej for mange menneskers
uddannelse og frisættelse fra stavnsbånd og herremand. Det var et enormt paradigmeskifte og løft ovenpå en dyb
krise. I dag må vi spørge os selv: Hvordan vil vi gerne bidrage til en bærekraftig evolution i vores tid? I Danmark holder vi - ligesom i mange andre lande - ufatteligt mange møder. Og hvert enkelt møde, vi deltager i, har muligheden
for at blive et lille spiredygtigt frø i evolutionen. Derfor er det afgørende, hvordan vi afholder disse møder. Det har
disse pionerkommuner indset.

Hvilke forudsætninger bør være til stede på vores møder og i vores samtaler, for at samskabelse
virkelig opstår mellem mennesker?
Hvis det samskabende skal give mening, skal det have et formål, der er højere end “command and control”-møder,
som har beslutningerne eller resultatet lagt ind i et skema eller manuskript på forhånd. Der, hvor jeg har høstet
størst erfaring, er fra mine udsendelser på P1, hvor jeg har lavet flere hundrede interviews med pionerer, forandringsskabere, projektledere og entreprenører. Det dur ikke for mig, hvis spørgsmål og svar er skrevet ned i et
stramt komponeret manuskript med sekund-tal på, som det ofte er normen på nyhedsflader. Det vil måske nok
fungere, men det har ikke meget med en udforskende og levende samtale at gøre.
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Et samtalerum er for mig altid en enestående chance for at få oplysning og for at udforske det, der skal være vores
fælles formål som verdensborgere i denne tid. Radiostudiet er i særlig grad egnet, for de fleste engagerede borgere og ledere vokser af at træde ind i et koncentreret rum som radiostudiet. Man er forberedt, formålet er klart, og
mikrofonen er tændt. Nysgerrighed, åbenhed og spørgsmål, der ligger i tråd med formålet, bør lede samtalen frem.
Mange lyttere bemærker “alle de kloge mennesker, jeg taler med i radioen”, og det er jo magisk. Det koncentrerede
rum og de formålsbestemte spørgsmål får det bedste og ypperste potentiale frem i alle mennesker. Er det ikke det,
vi bør stræbe efter i ethvert møde? Vejen dertil er simpel og tilgængelig: Vær åben, nysgerrig og klar. Samskab et
formål, stil spørgsmål i samklang med dette formål og lyt. Måske kan nogle af de spørgsmål, som jeg stiller ildsjæle
og ledere, inspirere til, hvordan man finder ind bag de dagsaktuelle og til tider flygtige meninger og holdninger:
• Hvad er den røde tråd i jeres liv?
• Hvad er det vigtigste, der har formet jeres liv?
• Hvilke frø har I lagt?
• Hvordan har I passet og plejet og udfoldet jeres talent?
• Hvordan er samarbejdet og lederskabet  bag jeres resultater?
• Hvordan har I høstet af jeres erfaringer gennem livet?
• Hvornår føler I jer mest i live?
• Hvornår oplever I, at I bruger jeres medfødte gaver bedst?

Hvad har dine spørgsmål og din erfaring lært dig om, hvad der ligger bag menneskers meninger
og holdninger?
Spørgsmålene er jo simple, men kraftfulde. Gennem dem bliver der fremkaldt noget, som er alment og genkendeligt. Samtalen bliver ikke længere kun relevant for dem, der har den samme eller den modsatte holdning. Den bliver
relevant for os alle som medmennesker. På den måde bliver der åbnet en dør til en ny og dybere fælles dimension.
Frem for hurtigt at blive vippet af pinden af den andens holdninger og meninger, fordi de støder imod ens egne, så
bevæger man sig ind på det, der er fundamentalt og fællesmenneskeligt først. Spørgsmålene er inviterende, og de
svar, man får, er brugbare - vil jeg mene - til at bygge fælled-skaber, skoler, samfund og fremtid på. Hvis vi deler
vores erfaringer om læringen fra livet - bag om holdninger og meninger - giver vi hinanden en invitation til at være
åbne og øse af det bedste, vi har. Som den persiske digter Rumi siger: ”På den anden side af rigtigt og forkert er der
et sted. Jeg vil møde dig der”. Det er på den måde, en samtale kan komme til at tjene og få betydning for mange flere
end dem, der er til stede og række langt ud over selve mødet.

Toke Paludan Møller, hvad har samskabende lederskab at gøre med et mere deltagende medborgerskab i dag? Hvad er dine refleksioner?
Jeg tænker ofte på vores egen historie, før vores formelle demokrati blev skabt, hvor kongen og herremanden under
enevælden kunne lede og gøre med deres undersåtter, hvad de ville. Magt i sig selv er ikke dårligt, men spørgsmålet
er, hvordan jeg bruger min magt. Vi kan som ledere tage værtskab for at samskabe processer for læring, hvor man
kan åbne for sin erfaring, sit talent, sin intelligens og sin menneskelighed og lade andre gøre det samme.
Lederskab og medborgerskab har en indbyrdes relation - de er afhængige af hinanden - for meget af det ene underminerer det andet og bringer ubalance. Men samskabende medarbejdere og medborgere kan udvikle demokratiet. Øver
du samskabelse på din arbejdsplads, bliver du hurtigt bedre rustet til at tage værtskab og indgå i samskabelse i dit
lokalmiljø. Værtskab, samskabelse, medborgerskab og demokrati er ikke nye teorier, men enkle og kraftfulde praksisser, hvem som helst kan lære. Det ligger i vores natur og historie at være værter for møder og lære og samskabe gode
løsninger med andre og træffe kloge beslutninger til alles bedste. Særligt i Norden har vi forudsætningerne.
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Personligt henter jeg inspiration og energi i historien
For nogle år siden blev jeg inviteret til at træne indianske ledere fra Cree-, Dakota- og Ojibwe-stammerne i Winnipeg
i Canada i samskabende ledelse og praksis. En af de kvindelige ledere fortalte, at det var vikingerne, der bragte den
avancerede cirkelpraksis til Cree-stammen. Min antagelse indtil dette øjeblik var, at indianerne har været de mest
avancerede i brugen af cirklen som dialog- og rådslagningspraksis og ikke min egen stamme, vikingerne. Hun fortsatte: “Bedstemødrene i min stamme, som holder vores vigtige historier i live, har fortalt, at for over 1.000 år siden
kom en vikingestamme sejlende op ad floden og gik i land. Da vi opdagede, at de var lige så gode krigere som os selv,
bød vi dem velkommen. Efter nogle måneder, hvor tilliden voksede, lærte de os at bruge cirklen til rådslagning og
til at træffe klogere beslutninger på stammens vegne”. Jeg blev forundret og bevæget over at blive belært om mine
forfædres færdigheder, og jeg indså, at det at blive uddannet til at tage ansvar som medborger er en del af vores
positive vikinge-dna. Og den kan vi sagtens udvikle mere i denne tid.

“Hvem sætter vi i fokus for vores arbejde?”
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En anden historisk inspiration er folkehøjskolen. Højskolens stiftere og deres forståelse af formålet med uddannelse var at skabe vågne og virksomme mennesker, der skulle lære for livet og ikke for eksamenspapiret. Det dybe
formål med folkehøjskolen var og er, at man gennem højskoleopholdets læreproces skal blive rustet til at træffe
bevidste beslutninger om, hvordan man vil deltage i fællesskabet og samfundet. Det er en træning i levende medborgerskab. Men ikke alle danskere går jo på højskole i dag, så vi må lære og inspirere hinanden på arbejdspladsen
såvel som i skolen, familien og lokal-samfundet.

Ud fra dine erfaringer, hvad skal der så til, for at vi kan træde mere bevidst frem som
medskabende borgere?
Vi må nok først og fremmest begynde at se os selv som ledere i vores liv, hver især. Og så kan vi begynde at stille
spørgsmål som:
• Hvem er jeg, når jeg leder?
• Hvordan leder jeg mig selv?
• Hvordan træner jeg min evne og lyst til at lytte til andre?
• Hvordan finder jeg modet til at arbejde for det fælles bedste?
• Hvordan træner jeg min samskabelsesmuskel?
• Hvad er det, der holder mig inspireret, medmenneskelig og fokuseret?
Vi skal også gøre en ekstra indsats for ikke at miste vores inspiration og borgerlyst, fordi der foregår destruktive ting
i verden. Mod er medicinen, der hjælper mig, når jeg er bange og frygtsom. Når jeg er bange, bliver jeg let ubevidst,
men jeg kan gå igennem frygten og finde min styrke igen ved at minde mig selv om, hvad jeg ved i hjertet, der fungerer bedst i livet. Og det, der fungerer bedst, er, hvis jeg bevæger mig i en retning, der føles naturlig og sund. Hvis jeg
øver mig i at se tingene, som de er, og ikke forvrænger dem. Og hvis jeg holder min medfølelse og medmenneskelighed i live - ligegyldigt, hvad der sker.

Når man høster essenserne fra vigtige samtaler, skaber man mulighed for efterfølgende effektive og kraftfulde handlinger
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Hvad er the ‘The Art of Hosting and
Harvesting conversations that matter’?
The Art of Hosting er en meget effektiv måde at frigøre den kollektive visdom og selvorganiserende kraft på i en
gruppe, uanset størrelse. Det er en praksis, hvor man øver og udlever kunsten at tage værtskab for og høste samtaler, der betyder noget. Denne praksis bygger på en antagelse om, at mennesker giver deres energi og handlekraft
til det, der betyder mest for dem i deres liv og arbejde. The Art of Hosting what matters integrerer mange forskellige
samtalemetoder, som alle inviterer mennesker til træde frem og tage lidt mere medansvar for de udfordringer, som
de står overfor.
Grupper og organisationer, som praktiserer Art of Hosting, siger, at de opbygger en bedre samarbejdskultur, et højere
niveau af innovation, der bygger på manges input og ressourcer, og derfor træffer bedre beslutninger på alles vegne.
Mennesker, som oplever denne måde at mødes og arbejde på, siger, at de bliver inspirerede til selv at begynde at afholde deres møder og samtaler på en måde, så de bliver mere dybdegående, effektive og skaber bedre fælles resultater.

En høst af essensen af hele artiklen...
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Toke Paludan Møller
er medstifter af Interchange, The Art of Hosting and Harvesting conversation that matters (AOH),
The Flow game og Warrior of the Heart Dojo.
Thine Jensen
er leder af virksomheden Interaktion.
Helle Solvang
er vært på Sproglaboratoriet i P1 og tema/feature-tilrettelægger.

Links
Sundhedssektoren i Columbus Ohio, USA - en storstilet systemisk Art of hosting and harvesting-proces siden 2006,
som har fået afgørende indflydelse på hele sundhedssektorens operativsystem.
https://prezi.com/1uuufbxc4xxw/our-optimal-health-the-beginning-to-the-purpose/
Interview med initiativtageren Phil Cass, Coe of the Columbus Medical Association: https://vimeo.com/114123670
EU-Parlamentet, hvor resultatet af mødet fik stor indflydelse på efterfølgende beslutninger, som kom til at fremme
og støtte frivilliges arbejde over hele Europa.
http://www.interchange.dk/download/Volunteer_conference_Newsletter_6withoutTC_654.pdf
Oversigt over samskabelsesprojekter hos Interchange v. Toke Paludan Møller
http://www.interchange.dk/resources/
Indblik i samskabelsesforløb med 200 borgere fra hele verden fra 2011 til 2013 med afsæt i Danmarks bankerot i 1813.
Netværket eksisterer stadig og inspirerer hinanden til medborgerskabsinitiativer og bæredygtige samfundsløsninger.
https://www.youtube.com/watch?v=43a7UOLS-ew
Gellerup-projektet, URO LAB v/Aarhus Universitet
http://uro.au.dk/fileadmin/uro/UROLab/URO_LAB_1_-_Newsletter_1.pdf
“Denmark 1813 - from crisis to possibility”- netværk:
https://www.facebook.com/groups/541868812506612/?fref=ts
P1-serie om krise og nye muligheder produceret af Helle Solvang
http://www.dr.dk/p1/danmark-og-bankerotten/
P1-udsendelse om ‘samskabelse’ og co-creation i Danmark produceret af Apropos
http://www.dr.dk/p1/apropos/apropos-2015-06-01/
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Forfatteroversigt
Leder
Katrine May Hansen (1979) er forfatter, redaktør og foredragsholder. Hun er ekstern lektor på Muhammadiyah
University of Jember (Indonesien), har udgivet en række artikler på dansk og engelsk, en digtsamling og en
arbejdsbog om kreativ skrivning. I november 2015 udkommer hendes første roman på forlaget DreamLitt.
Hun arbejder kunstnerisk med menneske- og kvinderettigheder og står bag den omdiskuterede fotoudstilling
”A scarf is a scarf is a scarf”. Desuden er hun medstifter af klinikken Kontoret for Krop og Liv, underviser i
madlavning og er en garvet foredragsholder i ind- og udland.
Kontakt: www.katrinemayhansen.dk og lovetrust.project@gmail.com.

Hvor fællesskabet begynder
Jane Fischer Sundstrup (1979) er uddannet Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed fra Suhrs Seminarium og
Autoriseret klinisk diætist ved Rigshospitalet. Er uddannet ManuVisionbehandler og – træner fra ManuVision, Er
ejer af gladkrop.dk, hvor hun gennem vejledning, kropsbehandlinger, foredrag og undervisning i træning arbejder
med kropslig opmærksomhed og åndelighed.
Kontakt: mail@gladkrop.dk og www.gladkrop.dk.

Bibliotekerne kan blive folkeskolens nye læringsplads
Ida Marie Winge (1986) Cand. comm. i Journalistik og Socialvidenskab fra Roskilde Universitet.. Har på
Roskilde Universitet arbejdet intensivt med begreber som demokrati, medborgerskab og social forandring i en
velfærdsstatslig kontekst. Har været frivilligt engageret i medborgerskabende projekter for bl.a. Ungdommens Røde
Kors, Tænketanken Cevea og 3F.
Kontakt: wingesus@gmail.com
Ida Norvin Nilsson (1986) Cand. mag. i Historie og Socialvidenskab fra Roskilde Universitet. Projektkonsulent i
afdelingen Biblioteksudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Her bl.a. projektleder på et
projekt der handler om at skabe rammerne for et udvidet samarbejde mellem folkeskoler og folkebiblioteker. Har
tidligere skrevet om medborgerskabende aktiviteter på folkebiblioteker i udsatte boligområder i Danmark samt
arbejdet med folkeskoleområdet i København og i Nuuk.
Kontakt: Idanorvin@gmail.com
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Trampolinhuset – En metode til medborgerskab
Morten Goll (1964) MFA fra Otis College of Art and Design, Los Angeles, USA (interdisciplinary arts) i 1999. MFA
fra Kunstakademiet, København Danmark (Maleri) i 1993. Morten er kunstner, og har i de sidste 25 år arbejdet
med maleri, performance, video og tegning. Siden 2000 har hans interesse for sociopolitiske emner bevæget ham i
retning af et større socialt engagement med det formål at skabe social forandring. Han er siden 2010 medstifter og
daglig leder af Trampolinhuset, et uafhængigt medborgerhus i København for flygtninge, asylansøgere og danskere.
Kontakt: mortengoll@trampolinehouse.dk, info@trampolinehouse.dk og
www.trampolinehouse.dk

Samskabende lederskab og et aktivt deltagende medborgerskab.
Er der en sammenhæng?
Toke Paludan Møller (1948) har 40 år erfaring som proccsleder og strategisk rådgiver. Han har en baggrund som
professionel konferenceorganisator og er tidligere landsformand for Dansk Iværksætter Forening. Selverkendelse,
meditation og aikido har været en del af hans personlige ledelsespraksis i mange år. Han er medstifter af
Interchange - en procesledelsesvirksomhed, som har samskabt med ledere, organisationer, kommuner, netværk,
virksomheder, landsbyer, NGO’er og ministerier over hele verden. Han er medstifter af The Art of Hosting and
Harvesting conversation that matters (AOH), The Flow game og Warrior of the Heart Dojo.
Kontakt: www.interchange.dk og interchange@interchange.dk
Thine Jensen (1972) har mere end 15 år erfaring med ledelseskommunikation og organisationsudvikling i private
virksomheder såvel som offentlige institutioner og NGO’er - både i Danmark og internationalt. Siden 2007 har hun
ledet virksomheden Interaktion, der hjælper mennesker, teams og organisationer til at opnå mere bæredygtig
ledelse, udvikling og forandring gennem strategiske samtaler og samskabelse. Hun arbejder primært som
proceskonsulent, facilitator og kommunikationsrådgiver for ledere og med grupper, der har deres virke på tværs af
forretningsområder og fagligheder.
Kontakt: info@interaktion.dk og www.interaktion.dk
Helle Solvang (1967) har 20 års erfaring som radiovært i DR indenfor kunst, kultur og samfund. Hun er vært på
Sproglaboratoriet i P1 foruden tema/feature-tilrettelægger. I en årrække mødte hun danske pionéer og ildsjæle i
det populære P1-program VITA. Hun er en efterspurgt moderator og udvikler af samtaler. Efter finanskrisen tog hun
initiativ til at samle mennesker fra hele verden med interesse for bæredygtig, uddannelsesmæssig og økonomisk
omstilling ved en række samtalesaloner, som udforskede krise og muligheder i 1813, såvel som i dag. Herpå coproducerede hun den roste temaserie ”Danmark og bankerotten” til P1.
Konntakt: sov@dr.dk
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Forretningsudvalget
Generalsekræter
Nils Bech - nb@dipro.dk
Formand
Peter Thiesen – peter@theisen.dk
Michael Bohn – bohn@netgrafik.com
Margit Røgind – excelsiorconsult@mai.dk
Jens Roved – jens@roved.dk
Jonina Nonginthirath - j.nonginthirath@gmail.com
Carsten Henrichsen - carsten.henrichsen@jur.ku.dk

43

