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Grundlæggende	  retningslinjer	  for	  
at	  indkalde	  til	  en	  cirkelsamling	  

	  
Cirklen,	  eller	  rådet,	  er	  en	  ældgammel	  mødeform,	  som	  

har	  samlet	  mennesker	  i	  respektfuld	  samtale	  i	  tusinder	  
af	  år.	  Cirklen	  har	  været	  fundamentet	  i	  mange	  kulturer.	  
Det,	  som	  forvandler	  et	  møde	  til	  en	  cirkel,	  er	  

menneskers	  villighed	  til	  at	  foretage	  et	  skift	  fra	  uformel	  
snak	  eller	  meningsmættet	  diskussion	  til	  en	  
modtagende	  holdning,	  hvor	  der	  tales	  tankefuldt	  og	  

lyttes	  dybt,	  og	  hvor	  de	  følgende	  strukturer	  kommer	  til	  
udtryk.	  

	  

CIRKLENS BESTANDDELE 
• Formål	  
• Velkomst	  eller	  indledning	  
• Centrering	  og	  check-‐in/hilsen	  

• Aftaler	  
• Tre	  principper	  og	  tre	  praksisser	  
• Processens	  beskytter	  

• Check-‐ud	  og	  farvel	  
	  

FORMÅL 
Et	  formål	  er	  med	  til	  at	  forme	  cirklen	  og	  afgøre,	  hvem	  

der	  vil	  komme,	  hvor	  længe	  cirklen	  skal	  mødes	  og	  hvilke	  
resultater	  der	  kan	  forventes.	  Cirkelmødets	  indbyder	  
bruger	  lidt	  tid	  på	  at	  formulere	  og	  viderebringe	  intention	  

og	  invitation.	  

 
VELKOMST ELLER INDLEDNING	  
Når	  folk	  er	  samlet,	  er	  det	  en	  god	  idé	  for	  værten	  eller	  en	  

frivillig	  deltager	  at	  begynde	  cirklen	  med	  et	  tegn,	  som	  
flytter	  folks	  opmærksomhed	  fra	  det	  sociale	  rum	  til	  
rådets	  rum.	  Dette	  tegn	  kan	  være	  et	  øjebliks	  stilhed,	  

oplæsning	  af	  et	  digt	  eller	  det	  at	  lytte	  til	  en	  sang	  –	  noget	  
som	  er	  med	  til	  at	  samle	  fokus,	  at	  centrere.	  

	  

OPRETTELSEN AF ET CENTRUM	  
Cirklens	  center	  er	  som	  navet	  på	  et	  hjul:	  alle	  energier	  
krydses	  her,	  og	  det	  holder	  sammen	  på	  yderkanten.	  For	  

at	  hjælpe	  deltagerne	  med	  at	  huske,	  hvordan	  centret	  har	  
betydning	  for	  gruppen,	  har	  centret	  ofte	  genstande,	  som	  

er	  et	  udtryk	  for	  cirklens	  formål.	  Ethvert	  symbol,	  som	  
passer	  til	  formålet	  eller	  tilføjer	  cirklen	  skønhed,	  er	  
velegnet:	  f.eks.	  blomster,	  en	  skål	  eller	  kurv,	  et	  lys.	  

	  

CHECK-IN/HILSEN	  
Check-‐in	  hjælper	  deltagerne	  ind	  i	  en	  bevidsthed	  om	  
rådslagningen	  og	  minder	  enhver	  om	  deres	  forpligtelse	  

over	  for	  det	  aftalte	  formål.	  Det	  sikrer,	  at	  folk	  virkelig	  er	  
nærværende.	  At	  dele	  f.eks.	  en	  kort	  historie	  væver	  det	  
interpersonelle	  net	  sammen.	  

Check-‐in	  begynder	  som	  regel	  med	  en	  frivillig	  og	  
fortsætter	  rundt	  i	  cirklen.	  Hvis	  en	  deltager	  ikke	  er	  klar	  til	  
at	  sige	  noget,	  springes	  vedkommende	  over,	  og	  han	  eller	  

hun	  tilbydes	  en	  ny	  mulighed	  for	  at	  tale,	  efter	  at	  andre	  
har	  talt.	  Ind	  imellem	  sætter	  deltagere	  en	  personlig	  
genstand	  i	  midten	  som	  en	  måde	  at	  vise	  deres	  

tilstedeværelse	  på	  og	  deres	  relation	  til	  det	  aftalte	  
formål.	  
	  

FASTE AFTALER I CIRKLEN 
Brugen	  af	  aftaler	  giver	  deltagerne	  mulighed	  for	  at	  have	  
en	  fri	  og	  dyb	  samtale,	  at	  respektere	  mange	  forskellige	  
synspunkter	  og	  at	  dele	  ansvaret	  for,	  at	  gruppen	  trives	  

og	  bevæger	  sig	  i	  den	  rigtige	  retning.	  Følgende	  aftaler	  
bruges	  ofte:	  
• Vi	  har	  tavshedspligt	  omkring	  personlige	  beretninger	  

• Vi	  lytter	  til	  hinanden	  med	  medfølelse	  og	  
nysgerrighed	  

• Vi	  beder	  om	  det,	  vi	  har	  brug	  for,	  og	  giver	  det,	  vi	  kan	  

• Vi	  er	  enige	  om	  at	  have	  en	  gruppebeskytter,	  som	  ser,	  
hvad	  vi	  behøver	  og	  holder	  øje	  med	  vores	  timing	  og	  
energi.	  Vi	  er	  enige	  om	  at	  holde	  pause,	  når	  vi	  får	  

signal	  til	  det,	  og	  at	  bede	  om	  pausesignalet,	  når	  vi	  
har	  brug	  for	  det	  

	  

TRE PRINCIPPER	  
1. Alle	  cirklens	  medlemmer	  er	  ledere.	  Lederskabet	  går	  

på	  skift	  blandt	  cirklens	  medlemmer	  

Dette	  notat	  er	  en	  gave	  fra	  PeerSpirit,	  Inc.,	  et	  

uddannelsesforum	  med	  fokus	  på	  engagement	  i	  liv	  og	  
lederskab	  gennem	  cirkelsamlinger	  og	  

historiefortællinger.	  Siden	  sin	  grundlæggelse	  i	  1994	  har	  
PeerSpirit	  undervist	  om	  cirkelprocesser	  i	  USA,	  Canada,	  

Europa,	  Afrika,	  Australien	  og	  New	  Zealand.	  Den	  er	  et	  
konsortium	  bestående	  af	  Christina	  Baldwin,	  Ann	  Linnea	  

og	  andre	  undervisere	  med	  erfaring	  fra	  drift	  af	  
sundhedsvæsen,	  religiøse/kirkelige	  organisationer,	  og	  

sundhedsorganisationer,	  frivillige	  organisationer,	  
miljøbevægelser	  og	  kommunale	  forvaltninger.	  Se	  mere	  

på	  www.peerspirit.com.	  	  
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2. Medlemmerne	  har	  alle	  ansvar	  for,	  at	  det	  bliver	  en	  
god	  oplevelse	  at	  være	  i	  cirklen	  

3. Fokus	  hviler	  på	  helheden	  fremfor	  på	  personlige	  
dagsordener	  

 
TRE PRAKSISSER	  
1. At	  have	  en	  hensigt	  med	  det,	  der	  siges:	  Hvad	  er	  

relevant	  for	  den	  pågældende	  samtale	  
2. At	  lytte	  opmærksomt:	  At	  respektere	  hver	  enkelt	  

medlems	  læreproces	  

3. At	  tage	  sig	  af	  gruppens	  velbefindende:	  At	  forblive	  
opmærksom	  på,	  hvordan	  ens	  bidrag	  påvirker	  

gruppen	  
	  

3 TYPER RÅDSLAGNING	  
Som	  udgangspunkt	  bruger	  cirklen	  3	  typer	  af	  

rådslagning:	  Talestav,	  samtale	  og	  refleksion.	  	  
Talestav	  bruges	  ofte	  som	  en	  del	  af	  check-‐in,	  check-‐ud,	  
eller	  når	  der	  er	  brug	  for	  at	  sætte	  farten	  ned	  i	  samtalen,	  

at	  få	  alle	  stemmer	  og	  bidrag	  med,	  og	  at	  kunne	  tale	  uden	  
afbrydelse.	  
Samtale	  bruges,	  når	  der	  er	  brug	  for	  en	  reaktion,	  

interaktion,	  eller	  tilførsel	  af	  nye	  ideer,	  tanker	  og	  
meninger.	  
Refleksion	  eller	  stilhed	  giver	  hver	  deltager	  mulighed	  for	  

at	  få	  tid	  og	  rum	  til	  at	  reflektere	  over	  det,	  som	  foregår,	  
eller	  som	  bør	  foregå,	  i	  løbet	  af	  mødet.	  Stilheden	  kan	  

indføres,	  så	  hver	  enkelt	  person	  kan	  overveje	  den	  rolle	  
eller	  indvirkning,	  vedkommende	  har	  på	  gruppen,	  eller	  
for	  at	  hjælpe	  gruppen	  med	  at	  komme	  tilbage	  til	  det	  

oprindelige	  formål,	  eller	  for	  at	  opnå	  klarhed	  omkring	  et	  
spørgsmål.	  
	  

BESKYTTEREN	  
Beskytteren	  har	  den	  vigtigste	  rolle,	  når	  det	  gælder	  
selvstyringen	  i	  gruppen	  og	  det	  at	  bringe	  cirklen	  tilbage	  
til	  formålet.	  Deltagerne	  skiftes	  til	  at	  våge	  over	  og	  

beskytte	  gruppens	  energi	  og	  observere	  cirklens	  proces.	  
Cirklens	  beskytter	  bruger	  som	  regel	  en	  klokke,	  triangel	  
eller	  andet,	  som	  giver	  gruppen	  et	  signal	  om,	  at	  de	  skal	  

stoppe	  op,	  trække	  vejret	  og	  hvile	  et	  øjeblik	  i	  tavshed.	  
Efterfølgende	  giver	  beskytteren	  signalet	  igen	  og	  
fortæller,	  hvorfor	  han/hun	  gav	  pausesignalet.	  Alle	  

medlemmer	  af	  gruppen	  kan	  bede	  om	  en	  pause.	  Andre	  
betegnelser	  kan	  bruges,	  feks.	  facilitator,	  forvalter,	  vært	  
eller	  vogter.	  

 

CHECK-UD OG FARVEL	  
Når	  cirklen	  runder	  mødet	  af,	  er	  det	  vigtigt	  at	  give	  hver	  

enkelt	  deltager	  et	  par	  minutter	  til	  at	  fortælle,	  hvad	  
vedkommende	  har	  lært,	  eller	  hvad	  der	  bliver	  i	  
hans/hendes	  hjerte	  og	  sind,	  efter	  at	  mødet	  er	  forbi.	  

Check-‐ud	  giver	  mødet	  en	  formel	  afslutning	  og	  giver	  
deltagerne	  muligheden	  for	  at	  reflektere	  over,	  hvad	  der	  
er	  blevet	  sagt	  og	  at	  samle	  deres	  ting,	  hvis	  de	  har	  stillet	  

noget	  i	  midten	  af	  rummet.	  
Når	  deltagerne	  skifter	  fra	  cirklens	  rum	  til	  det	  sociale	  
rum	  eller	  privat	  tid,	  lader	  de	  hinanden	  give	  slip	  på	  den	  

intense	  opmærksomhed,	  som	  cirklen	  kræver.	  Ofte	  vil	  
cirklens	  facilitator	  eller	  en	  frivillig	  komme	  med	  et	  par	  
inspirerende	  ord	  til	  farvel	  eller	  give	  signal	  til	  et	  par	  

sekunders	  stilhed,	  inden	  cirklen	  afsluttes.	  
	  
Gid	  dine	  cirkelsamlinger	  må	  være	  gode	  læresteder	  og	  

steder,	  hvor	  du	  kan	  hvile	  på	  din	  færd.	  


