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Drengen, der savnede kærlighed –  

cirkelproces i Ungdomsbyen, København 

 

Denne case beskriver en cirkelproces efter en voldsepisode mellem to unge. 

Interviewet, som danner baggrund for casen, er med Carl Plesner. 

Et uddrag af rapporten ”Genoprettende retfærdighed i Danmark” af Center for Konfliktløsning 

 

En vred ung mand  

Tidligere var Carl Plesner det, man måske i dag vil betegne som en utilpasset ung. Han gik rundt og 

var meget vred og gav andre skylden for de problemer, han oplevede. Carl var på nippet til at blive 

”kunde” i butikken hos politiet, men det skete ikke, og han var aldrig fysisk voldelig imod andre – 

eller ”ikke ret meget i hvert tilfælde”, som han sagde, da jeg interviewede ham.  

Carl kom på filmskolen og blev uddannet tonemester. På filmskolen brød tingene sammen for ham, 

og han kom efterfølgende til – hvad han selv oplevede som – en ny og dyb erkendelse: ”Jeg er 

ansvarlig for mit eget liv, der kommer ikke nogen og redder mig”.  

 

Ikke-voldelig kommunikation  

Efter sammenbruddet begyndte Carl at arbejde med IkkeVoldelig Kommunikation (IVK), og det 

hjalp ham med at finde en bedre måde at være sammen med andre. Han fik anbefalet Marshall 

Rosenbergs bog om IVK og læste den med stor interesse. Han har sidenhed fået træning i ikke-

voldelig kommunikation i både Polen, Sverige, Norge og Danmark og har bl.a. været på kursus med 

Marshall Rosenberg i 2007. I dag er Carl certificeret træner i IVK.  

 

Mægling og cirkelprocesser  

Sin første erfaring med at mægle fik Carl i 2007/2008. Her begyndte han, når han selv var på vej 

hjem fra byen, at mægle imellem folk, der var ved at komme op og slås på Strøget i København.  

Carl var med i den første gruppe, der blev uddannet som konfliktrådsmæglere, da Rigspolitiets 

konfliktrådsordning blev permanent den 1. januar 2010. Siden har han mæglet i 70-80 konfliktråd. 

Endvidere har han haft 40-50 mæglinger i andre sammenhænge i Danmark, blandt andet i 

organisationer, i kommunalt regi og i familier. En betydelig del af hans mæglinger har fundet sted i 

Ungdomsbyen, København, hvor han har været tilknyttet som underviser siden 2011.  

I august 2010 deltog Carl i et kursus om genoprettende cirkler med Dominic Barter, der har 

arbejdet med konflikter i Rio de Janeiros slumkvarterer, de såkaldte favelaer. Det var en øjenåbner 

for ham: ”Jeg fik udfoldet, hvordan jeg kunne bruge alt det, jeg havde lært om IVK og al den 

personlige erfaring, jeg havde med mig”. Ifølge Carl har han lavet 6-8 genoprettende cirkler i 
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Politiets konfliktråd og cirka 50 cirkler i andre regier, blandt andet med børn i Ungdomsbyen og på 

arbejdspladser.  

Han har også mæglet og lavet genoprettende cirkler uden for Danmark. I øjeblikket er han med til 

at opbygge et konflikthåndteringscenter i Ukraine, der skal være med til at fremme genoprettende 

retfærdighed efter de nuværende uroligheder i landet.  

Forskellige hændelsestyper  

I konfliktrådet er det vidt forskellige sager, Carl har mæglet i: tyveri, nabosager, vold, hærværk, 

røveri etc. ”I starten arbejdede jeg mest med nogle ting, der var lidt ’low scale’. Nu er det 

hovedsageligt mere alvorlige sager, jeg arbejder med: hvis folk har tunge psykiatriske diagnoser, 

hvis det har været meget voldsomt, det der har foregået, eller hvis det har været over lang tid. Det 

er længe siden jeg eksempelvis har haft en almindelig indbrudssag”. Samlet set er det vold i 

familien, Carl gætter på at have haft mest af.  

I Ungdomsbyen har Carl lavet konflikthåndteringskurser for elever fra 4.-7. klasse. I kurserne 

arbejder de med mange forskellige konflikttyper, som børnene oplever i deres hverdag. Det er for 

eksempel konflikter om mobning og/eller vold.  

 

Fællesskabet  

Det er vigtigt for Carl at inddrage fællesskabet, når han forsøger at løse konflikter – for som han 

siger: ”En konflikt er altid et resultat af spændinger i et fællesskab af mennesker, og dér, hvor 

gnisten springer på grund af spændingerne, er så nogle gange mellem to bestemte mennesker. Det 

er vigtigt for mig at inddrage fællesskabet, for hvis man ikke har fællesskabet med, så bliver det 

symptombehandling, hvilket er en af mine meget store sorger i forbindelse med konfliktrådet – at 

vi ikke i tilstrækkelig grad får fællesskabet med”.  

 

Inklusive mæglinger  

Ifølge Carl er vold og krænkende adfærd altid et resultat af usunde relationer i sociale fællesskaber. 

Når han mægler, forsøger han derfor at inddrage alle de personer, som har haft betydning for 

konflikten og ikke blot de direkte involverede parter. Han fortæller: ”Før en mægling spørger jeg 

ofte: hvem skal deltage, for at vi kan løse denne her konflikt? Det, jeg i virkeligheden mener, er: 

hvem skal deltage for at vi kan genoprette den værdighed og menneskelighed, der er ødelagt og 

gået tabt i det, der er sket?” Når Carl mægler i konfliktrådet, forsøger han at inddrage fællesskabet 

ved i høj grad at gøre brug af bisiddere. I den forbindelse fortæller han: ”I min forståelse er en 

bisidder en ligeværdig person, så alle [både parterne og bisidderne] sidder i samme cirkel, når jeg 

laver konfliktråd”.  

 

Intet skarpt skel  



3 
 

Carls mæglinger minder meget om cirkelprocesser, og han betoner, at det er vanskeligt at trække et 

skarpt skel mellem, hvilke af hans processer, der er mæglinger, og hvilke, der er cirkelprocesser: 

”Det kan være vanskeligt at sige, nøjagtig hvornår der er tale om en cirkelproces. Alt det jeg laver 

handler om at genoprette værdighed i kølvandet på krænkende adfærd. Hvornår det krydser 

grænsen til en genoprettende cirkel, synes jeg er svært at sige og er for så vidt uvæsentligt”.  

 

Forberedelse før en cirkelproces  

Carl opsummerer, hvordan det typisk foregår, når han laver en genoprettende cirkel: ”Der kommer 

en og siger: ’Her er en konflikt, vil du ikke hjælpe os?’ Jeg spørger: ’Hvad handler det om, og hvem 

skal jeg tale med for at vi kan få dem med, der skal med, for at vi kan løse det?’” Så får han navne, 

telefonnumre og måske e-mailadresser: ”Og jeg taler med dem alle og stiller fire genoprettende 

spørgsmål”, forklarer Carl. Spørgsmålene er: 

1) Hvad er det, du har oplevet?  

2)  Hvordan har du det med oplevelsen i dag?  

3)  Hvad fik dig til at handle, som du gjorde?  

4)  Hvordan kan du komme videre herfra på en måde, der er god for dig?  

Ifølge Carl er disse spørgsmål et resultat af, hvad han har hørt, at parterne i konfliktråd gerne vil 

tale om, kombineret med inspiration fra forskellige andre genoprettende praksisser i udlandet. Carl 

siger, at han ofte lægger et femte spørgsmål ind:    

5)  Hvad skal der til for at forebygge at en lignende konflikt/krænkelse opstår igen?  

I forhold til det femte spørgsmål uddyber han: ”Det er et spørgsmål, der adresserer fællesskabet – 

det med at konflikter er resultater af spændinger i et fællesskab”.  

Carl betoner, at han først er klar til at invitere til møde, når han kan mærke noget inde i sig selv – 

når konflikten har berørt ham personligt.  

 

Mødets indledning  

Indledningsvis kan Carl godt lide at skrive de fire genoprettende spørgsmål op på en flipover, og tit 

også det femte: ”Jeg siger, at det er mit forslag til, hvad vi skal snakke om. Jeg informerer også folk 

om, at hvis de begynder at udøve fysisk vold på hinanden, så ringer jeg til politiet. Og hvis de taler 

om fysisk krænkelse af børn, så går jeg også til politiet. Det er ikke regler, men information jeg 

giver til folk”. Ud over det sætter han ingen restriktioner i forhold til deltagernes adfærd.  

 

Undgå krænkelser  

Nogle gange informerer Carl på forhånd om hvem i cirklen, der først får ordet. Ofte ønsker han at 

starte med den, som han skønner er i størst smerte. Andre gange er processen anderledes: ”Nogle 
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gange kaster jeg det ud i forum og spørger: hvem har lyst til at starte? Og så forhandler jeg om, 

hvem der skal starte. Nogle gange er der jo to, der gerne vil starte, eller endnu flere, og så medierer 

jeg mellem dem, indtil vi er enige om, hvem der starter”. Carl fortsætter: ”Det er så vigtigt at undgå 

krænkelser i rummet, så hvis jeg bestemmer, hvem der skal starte og der sidder en, der ikke bryder 

sig om det, så sker der det, jeg kalder en mikrokrænkelse, og dem kan der opstå mange af under en 

mægling, hvis man ikke er virkelig forsigtig”.  

For Carl er det helt afgørende, at processen ikke kommer til at forløbe som serielle monologer, hvor 

deltagerne ikke forholder sig til det, hinanden siger. Han ser dialog som afgørende for processens 

succes og forsøger aktivt at få deltagerne til at tage stilling til det, hinanden siger. Som han 

fortæller: ”Hvis det er serielle monologer, så skiftes de bare til at sige noget ud i rummet, mens 

andre ikke siger noget. Det, der gør dialogen, er, om deltagerne hver især har udtrykt sig selv 

ærligt, og om de har lyttet til de andre med empati. Hvis det er tilfældet, så kan de ikke undgå at 

være blevet bevæget og forandret. Forudsætningen for at serielle monologer bliver til dialog er, om 

parterne oplever tryghed, frivillighed og ligeværd, samt at de oplever sig fuldt ud accepteret, 

forstået og mødt med oprigtig medfølelse af mægleren”.  

 

Fortælle, lytte og genfortælle  

Carl bruger forskellige teknikker til at fremme dialog og kontakt mellem deltagerne – blandt andet 

at få dem til at genfortælle, hvad hinanden siger. Ofte henvender han sig til den person, der skal til 

at fortælle: ”Og så spørger jeg: Hvem vil du gerne have skal høre dig?”  

Han spørger efterfølgende den udpegede person, om vedkommende er villig til at lytte og 

genfortælle. ”Nogle gange siger de nej, og så må man tage den derfra. Så kan jeg spørge: Hvem 

herinde er villig til at lytte? Af og til sker det, at der ikke er nogen, der kan eller vil fortælle tilbage – 

så gør jeg det. Eller hvis min koordinator er i rummet, kan jeg spørge: Er du villig til at fortælle 

tilbage? Jeg kan også spørge min medmægler – hvem som helst”.  

Det sker også, at Carl beder alle i gruppen om at lytte, fortælle tilbage og efterfølgende sige en 

sætning om, hvordan de har det med det, de lige har hørt: ”Det er faktisk en super fed måde at gøre 

det på, for det er med til at annullere skyld og skam, og det er med til at stimulere en fælles 

ansvarsfølelse”.  

 

Forskellige forløb  

Cirkelprocesserne forløber forskelligt fra gang til gang, men implicerer ofte sekvenser a la følgende:  

1)  Person A fortæller.  

2)  Person B lytter og genfortæller, hvad han eller hun har hørt.  

3)  Carl spørger person A: ”Er du blevet hørt for det, du gerne   vil høres for?”  

4)  Hvis svaret er ja, spørger Carl person B: ”Hvordan var det at   høre det her? Har 

det forandret noget for dig at høre og lytte?”  
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Carl fortæller: ”Meget ofte svarer de ja til, at det har forandret noget for dem. Så kan man spørge: 

”Okay, hvad har det forandret? De gange, hvor de ikke siger ja til det, er det ofte fordi, de selv 

mangler at blive hørt og forstået”. Det er et gennemgående karakteristikum ved cirkelprocesserne, 

at alle, der har lyst, får mulighed for at komme til orde og blive lyttet til. Deltagerne kan altid melde 

pas, hvis de ikke ønsker at sige noget.  

 

Et eksempel på en cirkelproces  

Efter nogen betænkelighed indvilger Carl i at gennemgå en konkret cirkelproces, som han har 

faciliteret. Betænkeligheden skyldes, at han er nervøs for, at læseren vil se den konkrete proces som 

udtryk for, hvordan hans cirkelprocesser generelt forløber. Det skal derfor understreges, at der er 

individuelle forskelle mellem Carls cirkelprocesser, da samtlige processer er tilpasset deres 

specifikke kontekst. 

 

Problemer under frokosten  

Cirkelprocessen, som beskrives i det følgende, fandt sted i Ungdomsbyen en dag, hvor Carl skulle 

undervise en femte klasse i konflikthåndtering fra kl. 9-14. De første timer gik med at skabe et trygt 

rum, så børnene turde sige ting højt. Carl siger: ”Der er en dreng i klassen, som ligesom i manges 

øjne er roden til alt ondt i klassen – i hvert tilfælde i lærernes øjne, og der er rigtig mange af 

børnene, der også mener det”. Efter frokost er der problemer: ”Vi kommer tilbage fra frokost, to 

lærere og jeg, og så er der knas. Drengen har lavet rod i det. Der er nogle, der græder, og der er 

virkelig dårlig stemning omkring de her børn”.  

 

En mindre cirkel  

Carl spørger børnene, om de er villige til at tale om det, der er sket, men der er ikke nogen, der tør. 

Så henvender han sig til drengen og siger: ”Jeg har hørt, at der er flere her i klassen, der synes, at 

du nogle gange gør noget, som de har det skidt med. Er det rigtigt, og er det ok, at jeg spørger?” 

Drengen siger, at det er ok. Han sidder og kikker ned i jorden.  

Så fortæller drengen, at en anden dreng fra klassen havde sagt noget grimt til ham. Han var blevet 

rigtig sur og havde sagt, at han skulle holde op med at sige de grimme ting. Da drengen fortsatte, 

overfaldt han ham: han slog ham, skubbede ham så han faldt, og sparkede ham i ryggen mens han 

lå ned. Det var ret voldsomt.  

Carl fortæller: ”Så spurgte jeg børnene: Er I villige til at tale om det her? Og jeg spurgte drengen: Er 

du villig til at tale om det? Og så bad jeg folk om at lave en tommelfinger op eller ned”. Det var kun 

en tredjedel af børnene, der var villige til at tale om det, der var sket. De andre havde ikke lyst til at 

være med og udtrykte bekymring for, at det ville blive værre ved at tale om det, fordi folk ville tale 

grimt om hinanden. Carl lovede: ”Jeg vil gøre alt for at undgå, at der bliver talt grimt om nogen – 

hvis I oplever, at der bliver talt grimt om nogen, vil I så ikke sige det med det samme?” Det gik 

børnene med til.  
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Efterfølgende lavede Carl en mindre cirkel med den tredjedel af børnene, der var villige til at 

snakke. De andre elever og lærerne satte sig over til siden og fik at vide, at de kunne blande sig når 

som helst, hvis de oplevede noget, der ikke var rart.  

 

Behovsordene  

”Jeg tager behovsordene og deler dem ud på gulvet – de behovsord som Marshall Rosenberg 

refererer til i bogen Ikkevoldelig kommunikation. Der er cirka 60 stykker i mit sæt. Jeg spørger 

drengen: ’Hvad skete der for dig? Hvad fik dig til at handle, som du gjorde?’ Det er det tredje af de 

genoprettende spørgsmål – så jeg hoppede direkte op til det tredje spørgsmål. Drengen kunne ikke 

rigtig svare og sagde, at han bare var sur og tosset. Jeg spørger: ’Vil du nævne nogle behov, som var 

uopfyldt for dig, og som fik dig til at handle, som du gjorde?’ Det kunne han ikke svare på”.  

Carl fortsætter: ”Så spurgte jeg ham, der blev slået: ’Har du lyst til at fortælle om, hvordan det var 

for dig?’ Og han siger bare: ’Ikke godt’”. Drengen, der blev slået, har ikke lyst til at uddybe. Så 

spørger Carl ham, om han har et forslag til, hvordan de kan komme videre, og drengen siger: ”Ja, 

jeg vil gerne forstå ham, der gjorde det, for han gør det så tit”.  

Carl fortæller: ”Jeg spørger alle børnene i cirklen: ’Vil I gætte på, hvilke behov han søger opfyldt?’ 

Og de kikker undrende og siger: ’Jo, men det ved vi jo ikke noget om’. ’Nej’, siger jeg, ’men I kan 

bare gætte, og så kan vi spørge drengen, om vi har forstået ham’. Det vil de godt prøve, og det er 

også ok for drengen”.  

Børnene tager en masse behovsord. Carl forklarer: ”Lidt under halvdelen rammer. De rigtige ord 

lægger vi nedenfor hans stol, og han sidder og bløder lidt op. Og de andre børn sidder og er 

oprigtigt nysgerrige på, hvordan det er med ham”.  

 

Kærlighed, beskyttelse og venskab  

Carl fortæller: ”Og så spørger jeg ham: ’Kan du ikke nævne de tre vigtigste behov, der var uopfyldte 

for dig og som gør, at du nogle gange gør som du gjorde her: du sparkede en i ryggen, der lå på 

jorden”. Det vil drengen godt. Han vælger behovsordene ”kærlighed”, ”beskyttelse” og ”venskab”.  

Drengen siger: ”Det vigtigste i denne her klasse – det har jeg lært af de voksne – det er, at man skal 

beskytte sig selv. Og den bedste måde jeg kan beskytte mig selv på er ved at være sikker på, at det 

ikke er mig, der bliver ramt – den bedste måde at beskytte mig selv på er ved at være sikker på, at 

det er alle andre end mig, der bliver mobbet”. Carl spørger: ”Nå okay, så det med at du gør mange 

ting, som de andre synes er mobning, det handler faktisk om at beskytte dig selv?” ”Ja”, siger 

drengen, ”for når det er dem, der bliver mobbet, så går jeg fri”.  

Det næste, der sker, er, at Carl beder drengen om at sige noget om det andet behovsord: ”venskab”. 

Drengen siger, at det hænger sammen med beskyttelse: ”For når de andre bliver mobbet, så vil alle 

gerne være gode venner med mig, for når man er gode venner med mig, så bliver man ikke mobbet. 

Så er det os, der rotter os sammen og mobber nogle andre”.  
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Endelig spørger Carl ind til det tredje behov: kærlighed. Drengen er først stille, men begynder så at 

græde og siger: ”Det jeg savner allermest i mit liv, det er kærlighed”. Og så sidder han stille et 

øjeblik og græder så de helt tunge tårer.  

 

Genkendelse  

Carl fortsætter: ”Jeg siger til en af lærerne, som tydeligvis oplevede situationen usikker: ’Gå ud og 

hent noget papir, giv det til ham, og gå hen og sæt dig på din stol igen’”. Det gør læreren, og 

drengen sidder og græder, og de andre børn begynder også at græde. Så forandrer det sig, fortæller 

Carl: ”De begynder alle sammen at sidde og snakke om, hvordan de savner mere kærlighed i deres 

liv. De sidder og snakker om, hvordan de savner kærlighed i deres liv alle mulige steder fra”.  

Derefter vender Carl tilbage til drengen, der blev sparket: ”Og jeg spørger: ’Hvordan er det for dig 

at sidde her? Nu taler vi jo slet ikke om det, der skete med dig’. Han kikker på mig og siger meget 

alvorligt: ’Men det her, Carl, det er meget mere vigtigt’. Og det er jeg jo sådan set enig med ham i. 

Og så sidder jeg også selv og tuder, for jeg kender jo godt det med at gå i femte klasse og savne 

mere kærlighed i mit liv. Og det siger jeg også til dem: ’Jeg havde det på samme måde; jeg er 25 år 

ældre end I er, og jeg savner også mere kærlighed i mit liv’”.  

 

Medmenneskeligheden  

Carl reflekterer over det, der skete: ”Det magiske, der sker, er i min forståelse, at vi alle sammen 

rører denne sfære af fælles medmenneskelighed. Nu har alle børnene fået genoprettet deres 

’internetforbindelse’, og alle sidder og fælder tårer i fællesskab om deres savn efter mere kærlighed. 

Og i det rum er der ikke længere den anden side af konflikten. Der er kun os tilbage. Alle os, der 

sidder her og savner mere kærlighed. Vi er gået fra, at der skete noget mellem de to drenge, til at vi 

rører ved hele fællesskabet og snakker om savnet efter kærlighed, og hvordan det savn efter 

kærlighed faktisk nogle gange bliver til krænkende handling”.  

 

Fællesansvaret  

Carl siger: ”Undervejs i processen sker det magiske: at alle dem, der var skeptiske og bange på 

sidelinjen rykker ind én efter én. Vi gør hele tiden cirklen større, og folk begynder selv at komme 

med bud på fremtiden. Der var en af drengene, en af dem, der havde kikket på, som sagde: ’Jeg 

kunne jo godt se, at han stod og sagde grimme ting. Hvis jeg havde trådt ind og havde prøvet at 

stoppe ham, så var det her jo nok ikke sket’”. Ifølge Carl er det en kæmpe læring: ”Det er der, hvor 

vi rører ved fællesansvaret for den situation, hvori krænkelsen opstod”.  

Tiden går, og børnene skal med bussen. Carl fortæller: ”Jeg spørger dem, hvordan det har været. 

Jeg spørger: ’Hvilke behov er opfyldt for Jer ved, at vi sad og talte sådan her med hinanden?’ Og så 

beder jeg dem tage nogle behovsord igen. Flere af dem vælger kærlighed”. 


