Hvorfor samtalekort?
Hvorfor er der brug for samtalekort med unge i en digital era med uendelige debat- og
diskussionsplatforme? Der findes flere forskellige årsager til at samtalekort kan få en særlig
betydning og brug i arbejdet og samværet med unge. Formålet med samtalekortene FRIRUM er:
• at understøtte samtalen og at udfordre unge til at udtrykke og reflektere over egne valg,
holdninger og handlinger.
• at skabe rum for refleksion om forskellige ungdomstemaer med inspiration fra konkret
viden/citater om det at være ung i dag.
• at sætte lederne i spil som en betydningsfuld, sekundær samtalepartner, som samtidig
ajourføres med hvad der er på spil for unge i dag.
• at invitere til udvikling og styrkelse af den demokratiske samtale MED unge i foreninger.
En mulighed for at unge kan samtale og reflektere sammen i fællesskab om det at være ung.
Set i et metaperspektiv kræver vores tid, at børn og unge udvikler evnen til at kunne samtale og
reflektere. I en tid hvor samfundet på mange måder polariseres og demokratiet udfordres, mener
fx Per Schultz Jørgensen, at der er brug for at udvikle et indre kompas og styrke til at leve i et
uforudsigeligt samfund. Han påpeger, at dette gøres bl.a. ved at skabe rum for refleksion i
familien, institutioner, skoler og fritidsliv. CUR´s seneste ungdomsundersøgelse Jagten på Frirum
viser at unge (7.-10.kl.) snakker primært om de nære ting, som er nemme at forholde sig til (hvad
der er sket i dag, venner, hvordan man har det, skole, lektier, film, musik). Nederst på listen over
emner man snakker om med venner og familie, er mere svære og komplicerede emner som
samfund, sundhed, sex, porno, tro og religion.
Samtalekort med fokus og viden om nogle af disse temaer vil kunne skabe rum for samtaler og
refleksioner om både det nære og de mere svære og komplicerede emner. I arbejdet med både
demokratiske tiltag og samfundsmæssige og religiøse temaer med unge, kan samtalekortene
FRIRUM være et redskab til at facilitere samtaler og refleksion MED unge.
De 10 spørgsmål indenfor hvert ungdomstema, bevæger sig inden for 3
sfærer:
det almene, globale,
o den almene/globale/eksistentielle sfære
eksistentielle
o den aktuelle/lokale ungdomslivs sfære
o den personlige erfarede/ holdnings sfære
det aktuelle,
lokale,
ungdomsliv

En mulighed for at bringe ledere i spil som betydningsfulde voksne.

det personlige,
erfarede,
holdningsbaseret

I CUR´s ungdomsundersøgelse Jagten på Frirum konkluderes, at unge efterspørger voksne, der tør
involvere sig i deres livsprojekt og som tør sige deres ærlige mening. Vennerne giver for det meste
bare én ret, og forældrene er ’so much last decade!’.
Undersøgelsen viser, at de fleste unge oplever, at de kan
snakke med deres forældre eller andre voksne, men at
der er meget få, som angiver, at de reelt bruger disse
voksne. Endvidere tyder undersøgelsen på, at det er alt
afgørende, at det er de voksne/lederne, der skal tage
initiativ til og modellere samtalen.
Samtalekortene FRIRUM kan derfor skabe mulighed for at
ledere i ungdomsorganisationer kan bringes i spil som
sekundære voksne og som betydningsfulde
samtalepartnere. Samtalekortene kan på flere måder være et redskab i udviklingsarbejdet med
lederne.
En mulighed for at udvikle og eksperimentere med den demokratiske samtale og demokratiske
dannelse i foreningslivet.
Demokratikommissionens betænkning fra 2020 påpeger, at civilsamfundet har afgørende
betydning for opbygningen af den sammenhængskraft, som er en særlig styrke ved det danske
demokrati. De understreger at demokratiske samtale initiativer blandt unge bør prioriteres.
’Det er ofte i foreningernes fællesskaber, at en vigtig tillid og
forståelse etableres mellem borgere, når de mødes, samtaler
og løser udfordringer med hinanden på tværs af
forskelligheder. Det er særligt vigtigt for unge borgere, som i
foreningslivet tillæres mange essentielle demokratiske
kvalifikationer, som de tager med sig i resten af livet.’ Derfor
opfordrer Kommissionen til, at civilsamfundet i stigende
grad bør ’påtage sig et ansvar for at udvikle og invitere ind i
den demokratiske samtale i de forandrende fællesskaber i foreningerne.’ Samtalekortene FRIRUM
er en oplagt mulighed for at udvikle og eksperimentere med den demokratiske samtale og
understøtte den demokratiske dannelse i foreningslivet med unge.
Hvorfor konkrete, analoge samtalekort i karton i en digital era?
Man kan undre sig over hvorfor konkrete, analoge samtalekort hitter i en digital tid, hvor alt
omdannes til apps? Research blandt andre samtalekort-produkter viser at de konkrete, analoge
kort har en renæssance netop i en digital tid, fordi æsken med kort skaber et fælles, konkret fokus,
hvor man ikke nødvendigvis forstyrres af notifikationer fra mobilen. Derudover inviterer kortene til
en anden slags tilstedeværelse, hvor den voksne/lederen også kan deltage ligeværdigt og bringes i
spil som samtalepartner.

