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Foredragets overskrifter: 
• Bag enhver frustration er der en drøm – 

drømmen kom først 

• Fantasien som en ventil og motor i børnelivet 

• Et barn har 100 sprog men frarøves de 99 

• Et barn der kritiseres lærer at fordømme 

• Et barn der opmuntres lærer tillid til sig selv 

• Børns møde med døden 

• En tid til at hade – en tid til at elske 

• Børnene skal igennem det hele forfra 

• Robuste børn og børn med empati 

BØRNELIVETS LYSE OG MØRKE SIDER 
En tankevækkende rejse ind i barndommens hemmeligheder, børnenes venskaber 
og fjendebilleder, angst og tryghed i relationer, de store filosofiske spørgsmål i små 
hoveder samt opmuntring og livsmod i børnelivet.   

Foredraget omhandler endvidere betydningen af voksenmodeller og 
tillidsskabende oplevelser, børns dannelsesprocesser, når de er ude af syne og 
tæt på, sorg og glæde, drømme og virkelighed og eventyret i et godt børneliv.  

Foredraget vil være en indføring i såvel de dunkle som de lyse sider af det 
eksperimenterende børneliv og en masse eksempler på mødet mellem voksne og 
børn, når det går godt, og når det går skidt.  

Der er mange skyggesider i børns op- og nedture, som det er vigtigt at få belyst og 
ingen kommer igennem barndommen uden skrammer. Måske er det sådan at det, 
der findes på sidevejene danner spor, som børn præges af resten af livet. Vi har 
aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets 
skæbne i vore hænder! 

En dannelsesproces er ikke en lige vej, og Niels vil fortælle om børnelivets 
polariteter med et glimt i øjet ved brug af sin fortællekuffert og sin sang og guitar.  

Et foredrag du vil huske mange år efter! 
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