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VELKOMMEN! 



I Sund By Netværket 
tror vi på…

• at et aktivt medborgerskab i 
højere grad bliver en del af den nye 
velfærd i kommunerne – og at 
samskabelse med borgerne og 
foreninger, og samarbejde på tværs 
af forvaltninger og fagområder er 
vejen til gode sundhedsfremme-
indsatser

• at naturen har noget særligt at 
bidrage med i kommunernes 
mentale sundhedsfremmearbejde, 
at der er en særlig værdi knyttet til 
sundhedsfremmende aktiviteter i 
natur og uderum



2) Byens 
sensoriske og 
fysiske rum:
Growing
Path-Ways

4) Evaluering:
Sundhed og 
skabende 
fællesskaber

Derfor de fire stier ind  
i Naturens Rige

3) Ledelse: 
Når naturen kalder 
på ledelse gennem
samskabelse, og at 
Skabe levende stier

1) Mental sundhed: hvordan naturen kan 
have værdi i det sundhedsfremmende 
arbejde 



I dag

• Ramme for dagen i dag v/Christa

• Præsentation lokale projekter v/Anna og Christa

• Gåtur - hvad er er naturen for mig? v/Anna og Christa

• Inspirationsoplæg om natur og mental sundhed -den 
første sti v/Anna

• Drøftelse i aktionslæringsgrupperne v/Anna

12.15 Frokost

• Udveksling og sparring på tværs af grupperne v/ Anna

• Growing pathways – den anden sti til naturens rige 
v/Christa

• Øvelser i resilient og samskabende lederskab v/Christa 

15.00 Eftermiddagskaffe

• Når naturen kalder på sanselig samskabelse – den 
tredje sti til naturens rige v/Christa

• Afrunding og tak for i dag v/Anna



Hvor er I?

• Projekter  der knap nok er startet. Tværfaglige 
grupper der er nedsat (fx ‘at skabe den fælles skov, 
der endnu ikke er blevet til’)

• Projekter der har en klar idé og som skal til at arbejde 
med at invitere forskellige tværgående grupper ind i 
processen (fx ‘at skabe mental sundhed på tværs af 
generationer’)

• Projekter der har været i gang et stykke tid og som 
skal spredes til andre lokale områder og evalueres (fx 
‘at sprede lokale gåturer, så de bliver til for de 
mange’)



I er også i
mellemrummet mellem 

forskellige forestillinger om 
mobilisering af ressource

Byen/naturen som 
et to dimensionelt sted 
(place), hvor der sker
Interaktioner mellem
kognitivt tænkende mennesker

Logistik-kompetence

Byen/naturen som et multi-dimensionelt sted (space),
der bliver til gennem rodede samlinger af mennesker, 
ting, geografiske steder, affekter, lyde, dufte, teknologier
og  som har et potentiale til at skabe mere velfærdsliv

Bevægelses-kompetence

Ledelse gennem planlægning 
og kontrol på distance

Mere af det samme

Ledelse gennem tilblivelse (becoming) og
gennem fortløbende eksperimenter
med at kombinere performative og æstetiske
teknologier til at skabe fortløbende og forskellige
oplevelse af velfærd

Mere af det samme, men kvalitativt forskelligt.

Velfærd som en effekt
af kausale årsager

”On-going
and moment 
to moment wellbeing”



Ikke et enten eller, men et 
BÅDE OG

At bruge strategi, taktik til at skabe levende, 
naturlige og fælles livsrum

Den strategiske viden om velfærd

Jeres strategi for naturen/sundhed/livskvalitet

Vision | Praksis

Den taktiske viden om velfærd

Det I allerede gør.

Kontrol | Tillid

Livsrum/mellemrum: Den potentielle, vage, sanselige viden om velfærd, 
der endnu ikke er sat ord på, men som kan mærkes og som kan skabe det nye skridt
i mellemrummet mellem strategi, taktikker, æstetik, begreber. 
At gribe potentialer i bevægelse.
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BRUG MELLEMRUMMET
Den affektive krop 

imellem os
Livsrum med et kreativt potentiale
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Rytme

Tempo

Atmosfere

Attunement

At affekte og at blive affektet (passion)
Handlinger
Social energi
Subjekter der blomstre (social og kulturel empowerment)



Emergerende
strategi

At intensivere kvalitet i hvert eneste skridt og 
at skabe kvalitativt bedre skridt for de mange

Velvære i hvert eneste skridt

Strategien sætter retningen fx Mental sundhed gennem fællesskaber

Taktikken udlever strategien mellem kontrol og tillid fx Projektet om vandringer
i det og det område. Indsatserne kan måles på antal og på deltagernes tilfredshed.

Mellemrummet/livsrummet skaber mere af det samme men forskelligt. Den skaber liv. 
Fx en åbenhed i forhold til ekstraornat vandreturen kan kombineres med kunst-
begivenheder.
Den griber potentialer i bevægelse og de kan mærkes og sanses. Det kræver sensitive
og samskabende evalueringsmetoder. 



Jeres 
opmærksomheder 

lige nu
• Hvilke NATURBEGREBER arbejder vi egentlig med – og 

hvordan kan vi arbejde med forskellige begreber?

• Hvordan kan vi skabe FORBINDELSE mellem natur og 
sundhed?

• Hvad sker der på område – og INSPIRATION fra andre?

• Hvorvidt og hvordan kan vi INVITERE borgere ind i 
skabelsesprocessen så tidligt som muligt (hvor meget er 
livrummet defineret af forvaltningen)?

• Hvordan kan vi skabe et TVÆRFAGLIGT samarbejde på 
måder, der forholder sig til mål, men som ikke lukker 
processen for ‘det nye og det innovative’, der bliver til 
undervejs?

• Hvorvidt og hvordan kan vi skabe ATTRAKTIVE RUM
(”honningkrukker”) sammen med borgerne?

• Hvordan kan vi skabe et fælles TILHØRSFORHOLD, så 
det er de mange, der skaber (livs)rummet?

• Hvordan kan vi skabe rummet som EN VEDVARENDE OG 
BÆREDYGTIG PROCES, der skaber velvære i hvert 
eneste skridt (sundhed)?

Næste workshop:

• Hvordan kan vi EVALUERE både de små velværende 
skridt i processen og det endelige resultat af det samlede 
færdige projekt? 

• Og hvordan kan evalueringspraksisen være med til AT 
PUFFE processen videre?



1) Sundhed:  Naturens Ressourcer  og
De blomstrende menneskelige relationer

2) Urban
Space:
Growing
Path-Ways

3) Ledelse: Når naturen kalder på
ledelse gennem samskabelse og at skabe
levende stier

4) 
Evaluering:
Inde og 
udefra
Naturens 
kvaliteter

Stier til 
naturens skabende 
fællesskaber 



• Sundhed:
Hvad ved vi om linierne mellem sundhed og natur?
Et bredt sundhedsbegreb og for de mange.

• Urban natur arkitektur:
Fra industrisamund til økologiske og antrogenetiske
perspektiver. Fra sted til atmosfere. Fra observatør af sted 
til ‘at blive sig selv gennem naturen’. Fra lige linier til 
growing-path-ways.  Fra adskillelse til fusion/fission. Fra 
linier til krøller, kurver og bobler. Fra kreative mennesker 
til kreative handlinger.  Et rigere sprog for jord, vand, luft 
og ild.

• Ledelse af liv:
Fra regler til levende stier. Ledelse af uforudsigelige linier, 
der allerede er og som er ved at blive til. Når naturen 
kalder på samskabelse og naturlige og kunstneriske og 
eksperimenterende greb. 
Tilblivelses-teknologier-der skærper opmærksomheden på 
de sanselige mikroskopiske verdener ‘der giver os selv til 
os selv’ fx vandring, fantasi, sanselighed. 

• Evaluering:
Indefra og udefra naturens ressourcer. Til gange til både 
at gribe dét, der virker og de kvalitative bedre skridt, der 
endnu ikke er mulige. Klassisk evaluering kombineret 
med performativ evaluering, der bruger æstetiske 
metoder til at dokumentere de sanselige niveauer.

Stier til 
naturens skabende 
fællesskaber 



Mål

At skabe en kvalitativ bedre 
sundhed/livskvalitet 
for de mange gennem naturen

• At give og udvikle et sprog for naturen 
som metode til sundhed, ledelse og 
byudvikling

• At skabe mulighed for at lede på 
levende processer

• At bruge naturen til at skabe fornyede 
fællesskaber og en kvalitativ bedre 
velfærd

• At kunne bruge ‘det fremmed’ og det 
‘uforudsigelige’ og ‘det vage’ som en 
ressource til at skabe og lede velfærd 
(3.0).

• At styrke jeres tværfaglige arbejde i 
forhold til at skabe velfærds-værdi 
gennem/med lokale emergerende
fællesskaber



Naturens Rige – syv 
lokale projekter

• Herning (Christa)

• Middelfart (Anna)

• Næstved (Christa)

• Ringkjøbing-Skjern (Anna)

• Rødovre (Christa)

• Vallensbæk (Christa)

• Viborg (Anna)



Gåtur

•Hvad er 
naturen for 
mig…



#1 Sundhed: 
Linier mellem sundhed 

og natur



Inspirationsoplæg 
v. Anna & Ida

Naturbegreber, mental 
sundhed og viden fra 

praksisforskning



Program for formiddag 
og lige efter frokost

Første del – inspiration:

• Afsæt for Naturens Rige  

• Hvad forbinder vi med naturen?

• Hvad rummer mental sundhed?

• Hvad har forskningen fokuseret på

• Drøftelse i aktionslæringsgruppen: 
hvordan kan vi bruge disse ting i vores 
projekt?

• Frokost 

Anden del – fokuseret sparring:

• 3 spor hvor grupperne præsenterer 
overvejelser og kommenterer på 
hinandens ideer (én holder tiden)



Punkter til 
overvejelser

• Hvilke naturbegreber er 
relevante for jeres projekt?

• Hvilke aspekter af mental 
sundhed vil I koncentrere 
jer om?

• Hvad vil I gerne opnå –
kan noget af 
praksisforskningen bruges 
som inspiration?



Afsæt for 
Naturens Rige 1

• Naturen er populær – især skoven
Figur over antal årlige naturbesøg 16-78 år i DK i 2008

– Skoven havde 70 mio. voksne 
besøgende i 2008 (færre børn og unge, 
flere ældre)

– Mosen 11 mio.

– Museer knap 11 mio. 

– Biografer 13 mio.  



Afsæt for 
Naturens Rige 2

• Naturen har potentiale - forskning tyder 
på, at naturoplevelser og aktivitet i 
naturen styrker menneskers sundhed, 
trivsel og livskvalitet

• Naturen er gratis – et fælles gode – og 
der er plads til flere  men skal 
naturen læres?

• Tilgængelighed og kvalitet ser ud til at 
have betydning: 
– Mennesker, der bor langt fra 

naturområder, har dårligere mental 
sundhed end dem, der bor tæt på – og de 
bruger naturen mindre

– Motiverende faktorer til at tage ud i 
naturen er selve naturoplevelsen (lugt, 
syn, lyd), fred og ro, relationer (ikke nye 
mennesker), motion, adgangsforhold for 
gang og cykel (ikke nødvendigvis en 
masse faciliteter)



Spørgsmål vi gerne 
vil undersøge

• Hvordan kan naturen bruges i det 
sundhedsfremmende arbejde med 
at fremme mental sundhed?
– Erfaringer med målgrupper som ikke 

helt af sig selv opsøger naturen?

• Hvordan etableres samarbejder om 
natur og sundhed på tværs af 
forvaltninger og mellem forskellige 
andre aktører (frivillige, borgere)?

• Er der en særlig oplevet værdi af 
naturen som arena for 
sundhedsfremme? Fordele og 
ulemper? 
– Hvilke opfattelser af naturen kommer til 

udtryk i projektet?



Hvad er natur?

• Hører vi mennesker med til 
naturen?

• Kommer an på, hvad vi 
forstår ved ”naturen”
 forskellige natursyn rummer forskellige opfattelser 

af, hvilken betydning natur har, og hvordan natur 
kan afgrænses fra mennesker og kultur

• Syv forskellige opfattelser 
af ”naturen”
 naturen som det uberørte, det vilde, det landlige, 

det grønne, det fysiske, det jordiske, det hele



Naturen som det 
uberørte

• Naturen er det, som ikke er 
blevet bragt ud af sin 
oprindelige tilstand for 
menneskelige formåls skyld 
eller som følge af menneskelig 
påvirkning

– Uforarbejdet flint er natur, en 
flintøkse er kultur

– Men findes der områder, som er 
helt uberørte af menneskelig 
indgriben (fri for partikler, spor af 
kemisk affald, menneskeskabte 
klimaforandringer)? Skal det 
tilstræbes?



Naturen som det 
vilde

• Naturen er det, som er udenfor 
de områder, som bofaste 
mennesker har bragt under 
kultur. Naturen er der, hvor 
regelmæssig og systematisk 
udnyttelse hører op

– Ødemarker, bjerge, skove, heder 
og strande er natur, byer, 
dyrkede marker, husdyr er kultur

– Der er områder i DK, som ikke er 
”under dyrkning”  naturpleje, 
naturgenopretning, fredning



Naturen som det 
landlige

• Naturen er landet, dvs. alt 
det, som ligger udenfor 
byerne – særligt 
storbyerne

– Landbrug og landsbyer hører 
med til naturen samt skove, 
strande, marker, 
sommerhusområder og 
golfbaner

– Kan grænsen mellem by og 
land opretholdes? 



Naturen som det 
grønne

• Naturen er det levende, 
organiske og 
lavteknologiske, som kan 
adskilles fra det mekaniske, 
kunstige og højteknologiske

– Plastik, asfalt, robotter, nylon 
og margarine er ikke natur, 
men haver, parker, 
potteplanter, kæledyr, bomuld 
og smør hører med til naturen

– Grønne områder i byer, 
bæredygtighed og økologi



Naturen som det 
fysiske

• Naturen er det, der følger 
naturlovene og er udstrakt i tid 
og rum – naturen er ikke 
knyttet til et bestemt geografisk 
område men det basale, 
materielle og energimæssige i 
alt, som findes

– Den menneskelige organisme er 
en del af naturen – ansvar for 
vores sundhed og for miljøet

– Symbolik, sociale og kulturelle 
normer og produkter (politik og 
kunst) er kultur og ikke natur



Naturen som det 
jordiske… og det hele

• Naturen er det jordiske til forskel 
fra ”det himmelske” eller 
overnaturlige

– Naturen er den del af skaberværket, 
som mennesker er del af med vores 
legemlige eksistens, og som kan 
opfattes gennem vores fem sanser 
og fornuften. Naturen er også 
teknik, kunst og politik – kun vores 
sjæl kan træde ud af naturen

• Naturen er alt i hele verden, 
universet, multiverset, kosmos

– Ansvar for vores klode og for 
kommende generationer 



MINI-REFLEKSION
- HVILKE TANKER SÆTTER DETTE I 
GANG?

Alene eller parvist: 



Hvad er mental 
sundhed?

• Mental sundhed er mere end fravær 
af (psykisk) sygdom

• Men hvor meget mere?



WHO

Mental sundhed er en tilstand af 
trivsel, hvor du: 

• udfolder dine evner

• håndterer dagligdags 
udfordringer og stress

• arbejder produktivt – bidrager 
til fællesskabet 

• …finder mening i din 
tilværelse



Hvad skal 
begrebet bruges 

til?

En overordnet politisk 
målsætning 

 policy 

Et mål for konkrete 
indsatser

 handling

Et metodisk 
forskningsfelt 

 præcision, måling



Forskellige aspekter 
af mental sundhed

• At opleve at have det godt 
(tilstand af trivsel)

• At finde tilværelsen 
meningsfuld

• At udfolde sine evner

• At håndtere dagligdags 
udfordringer og stress
 mestring, robusthed

• At deltage i (bidrage til) 
fællesskabet 
 inklusion



For at indsætte 

dato og sidefod:

i menulinjen, 

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / 

Sidefod”.

Indføj ”dato” i feltet 

for dato og skriv 

rette Forvaltning i 

Sidefods feltet. 

Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. 

Vælg ”Indsæt på 

alle”.

Tekstslide med 

bullets

Brug ‘Forøge / 

Formindske 

indryk’ for at skifte 

mellem

de forskellige 

niveauer

For at fremhæve 

tekst, marker teksten 

Fed skifttype 

og vælg en farve fra 

den øverste række af 

i 

menu punktet 
Mental sundhed går 
på tværs af sygdom

Mental sundhed er 
ikke snævert knyttet 

til sygdom

Nogle mennesker 
med kronisk sygdom 
oplever at få bedre 

mental sundhed, end 
de havde før

Nogle mennesker, 
som er raske, har en 

dårligere mental 
sundhed end syge

Men der er 
statistiske 

sammenhænge…



Den STORE målgruppe

• Hele befolkningen

• Sundhedsfremme  at styrke 

forudsætninger for mental 
sundhed
• Særlig vægt til børn og unge pga. 

konsekvenser i et livsfaseperspektiv: 
uddannelse, arbejde, misbrug, sociale 
problemer, kriminalitet, 
sundhedsadfærd, sygdom

• Stort forebyggelsespotentiale på 
arbejdspladser ift. at forebygge stress 
og nedslidning



Risikogrupper

Børn af forældre med misbrug eller alvorlig 
psykisk sygdom

Børn af flygtninge og migranter

Unge uden uddannelse

Unge kvinder (?)

Voksne udenfor arbejdsmarkedet

Mennesker med kronisk/langvarig sygdom

Pårørende til kronisk/langvarigt syge

Ældre som bor alene



MINI-REFLEKSION
- HVILKE TANKER SÆTTER DETTE I 
GANG?

Alene eller parvist: 



1980’ernes teoretiske 
indflydelse

• Aesthetic Affective Theory    
(R.S. Ulrich 1983)

– Mindske stress via en persons samspil med 
naturen

– Mennesket er disponeret til at finde naturens 
fysiske stimuli afslappende

– Altså, naturen har en helbredende kraft, som 
ubevidst er en reaktion på naturlige elementer. 

• Attentive Restoration Theory
(R. Kaplan & S. Kaplan, 1989)

– Mennesket bruger sin spontane opmærksomhed i 
naturen i modsætning til styret opmærksomhed

– Styret opmærksomhed bruger mennesket, når det 
bearbejder input fra mennesker omkring sig og fra 
ting og steder.

– Spontan opmærksomhed sker ubevidst og kræver 
ikke mentale ressourcer at styre. 



Praksisforskning

• Byparker
– Parker kan hjælpe til at forebygge sundhed blandt 

bybefolkning (Maller et. al. 2005).

– urban natur bidrager til vigtige sociale og 
psykologiske fordele, som beriger menneskers liv 
med indhold og følelser (Chiesura 2003). 

– Adgang til grønne områder i socialt belastede 
områder er en proces frem for en event. (Pinder et 
al. 2009).

• ”Haver der heler”
– Interaktionen med naturen i urbane haver har 

sundhedsmæssige fordele (Wakefield et al. 2007).

– Havebrug og participatorisk kunstprojekt som 
rehabilitering af personer med mentale og fysiske 
sundhedsproblemer (Barley et. al 2012).

…

– Naturoplevelser påvirker folk på forskellige måder, 
hvilket afhænger af deres livssituation (Grahn 
1989, Ottoson & Grahn 1998). 



Fortsat…

• Naturen som terapeutisk 
redskab

– Par-gåture og solo-gåture for borgere med 
stresssymptomer (Freeman et al 2016).

– Ødemark terapiprogrammer; effektivt alternativ til 
traditionel terapi (Gass 1993).

• Aktivitet og fysisk kontakt 
med naturen

– Borgere der bor under en kilometer fra grønne 
områder kommer mere ud i naturen og har bedre 
sundhed, trivsel og livskvalitet (Stigsdotter 2011).

– Børn og unges fysiske aktivitet i naturen, har 
positive effekter på bl.a. sundhed, motorik, social 
kompetencer og identitetsdannelse (Andkjær 
2014). 

– Fysisk aktivitet i et naturligt miljø kan producere 
flere mentale sundhedsfordele end fysisk aktivitet 
andre steder (Mitchell 2013).



Fortsat…

• Indendørs eksponering af 
natur

– Naturens betydning når vi udelukkende kigger på 
den (Mcsweeney et. al 2014).

– Betydningen af hvorvidt kontorer har udkig til 
naturen (Aires et. al 2010) samt betydningen af 
nærværende potteplanter (Chang og Chen 2005).

– Udsigt til natur kan være indflydelsesrig ved 
reduktion af patienters recoverytid efter 
operationer (depledge et. al 2011)

• Natur kan mindske 
kriminalitet og vold 

– Mindre kriminalitet og vold i boligkomplekser med 
naturomgivelser (Sullivan 2001)

– Vandalisme og graffiti mindskes i grønne områder 
(Stamen 1993)

– Reduceret voldelige overfald på botilbud, hvis 
beboerne har adgang til grønne omgiveler 
(Mooney & Nicell 1992).



Forskningen viser

Natur kan have betydning for:

• Forebyggelse og rehabilitering 

• Relationer og social kontakt

• Afslapning og ro

• Håndtering og refleksion af egen 
livssituation

• Stres og kriser

• Voldelig adfærd og kriminalitet

• Fysisk aktivitet

• Motorik

• For yderligere læsning se også:
– Sundhed og livskvalitet i naturen, udgivet af Sundhedsnetværket 

under Naturvejlederordningen 2013

– Friluftslivets samfundsværdi. Oplevelser og aktiviteter i naturen er 
vigtige goder, af F.S. Jensen et. al, udgivet af Miljøministeriet 2012



HVORDAN KAN VI 
BRUGE DISSE TING I 
VORES PROJEKT?

Drøftelse i aktionslæringsgruppen: 



Betydning for jeres 
projekter

• Hvilke naturbegreber er 
relevante for jeres projekt?

• Hvilke aspekter af mental 
sundhed vil I koncentrere jer 
om?

• Hvad vil I gerne opnå – kan 
noget af praksisforskningen 
bruges som inspiration?

 Noter meget gerne jeres 
overvejelser i 
hjemmeopgaveskabelonen



#2 Urban Arkitektur
Growing-Path-Ways



Lærende og 
levende byer

Byer bliver udpeget som løsninger på 
fremtidens udfordringer i forhold til 
sundhed, klimaforandringer, inklusion, 
læring, viden, teknologi og innovation

Der skabes netværk for borgmestre, 
UNESCO, ungdomsbyer, børnebyer, 
SUND BY NETVÆRK mm.



Smart Cities

Den intelligente by, der gør brug af BIG DATA



En verden i 
bevægelse

• Makro: Nye koncepter for byer 

• Meso: Nye praktikker og teknologier

• Mikro: Nye måder at leve sit liv på, 
der hele tiden er i bevægelse

Vi kan ikke længere forvente 
balance, harmoni, stilstand. 
Relationerne er et: 

MESH-WORK



”Indeed there would be good grounds for 
supposing that in clinging – or, more 
prosaically, in holding on to one another –
lies the very essense of sociality: a 
sociality, of course, that is no wise limited
to the human but extends across the 
entire ponoply of clingers and those to 
whom, or that to which they cling. But 
interwining lines. They must bind in 
some such way that the tension that
would tear them apart actually holds 
them fast. Nothing can hold unless it 
puts on a line, and unless the line can
tangle with others. When everything
thangles with anything else, the result is 
what I call a meshwork.To describe the 
meshwork is to start from the premise
that every living being is a line or, better, 
a bundle of lines” (Ingold 2015)

Livet er en linje –og en 
mulighed for mere liv

”Every living being is a 
line or, better, a bundle of 
lines”. 



Lærende, levende og 
virksomme byer

• Det handler om at skabe byer ikke blot som 
fysiske steder, hvor vi skal transporteres fra 
et sted til et andet (A-B), men som 
skabende ‘spaces’  - sanselig rum - der 
skaber oplevede velfærd, mere liv og fælles 
læring. 

• Udgangspunktet er ikke industriel orden, 
men det man kunne kalde meshwork
(Ingold 2015). Vi bliver til gennem 
tusindevis af sanselige kvalitetslinier, der 
allerede er og som er ved at blive til.



Future 
City 
NYC

Farming
Columbia

Vandretur
Mors



”[..] humans also grow: like all living beings, they
undergo a proces of ontogenesis. They grow themselves 
and, since their growth is conditioned by the 
presence and actions of others, they grow one
another. Indeed, growing one another’ is as good a 
definition as any of social life” (Ingold 2015) 

Vi GROR 
med/gennem 

hinanden



At se og skabe 
uforudsigelige livs-

linier mellem os

At gribe potentialet i bevægelse



Growing-Path-Ways
- together

Hvordan kan vi så gro hinanden?

To forskellige perspektiver på AT GRO:

Growing-in-the-making

”Ihh, hvor er du vokset” siger den voksne i 
gensynet med barnet. Som om at det at ‘gro’ er en 
bevægelse fra et punkt A til et andet punkt B. 
Eksempelvis fra barndom til at blive voksen.

Making-in-the-growing
Eksempelvis kano-byggerne på Trobrian Island. Her 
transformerer træets liv til en kano, der får et nyt 
liv – med nye uendelige stier –når det sættes ud i 
havet. (Kapitel 23: Antropogenesis. Ingold 2015)



AT SKABE 
KORRESPONDANCE
mellem kvaliteter

Hvordan virker vandrestien sammen med 
træerne? Hvordan virker gyngerne sammen 
med højtlæsningen? Hvad betyder lyden fra 
motorvejen i parken? Hvordan mærkes den 
friske vind fra havet sammen med de dybe og 
ofte dybe grøfter? Hvad inspirerer bænken til 
foran søen?

*************************
Med afsæt i et antro-genesisk perspektiv handler ledelse/uddannelse 
om opmærksomhed på ikke om vi nåede fra A til B, men om hvordan vi 
kan bøje livets linier, så de har muligheden for at blive til nye og måske 
kvalitativt bedre liv.

Det handler om, hvordan vi kan fusionere, 
blive forbundne eller skabe det man kunne 
kalde korrespondance – uden at blive 
opløst.

Metafor: Blæksprutte og anemoner. De forbinder sig til andre 
levende organismer – uden at fusionere med dem – men samtidig 
‘penetrerer’ de dem og på den måde sammenvæves livet i 
oceanet  og bliver til et meshwork. (Tim Ingold. Lines of Life. 
Kapitel 2: Octopuses and anemones)



Korespondance skaber 
PASSAGE til den endnu ikke 

mulige velfærd/velvære

Performance Management/
NPM

Performance Studies
Making-in-the growing (samskabelse)

Ledelse muliggøres ved at synliggøre
performance som repræsentationer.

Styringsteknologier objektiverer
og muliggør kontrol på distance

Velfærd er kognitiv/målbar

Indbyggeren er en forbruger (consumer)
”Der er ikke noget samfund” (Thatcher)
Velfærd er en ydelse
Fremtiden planlægges
Innovation handler om 
at fiksere det sociale 
(social entrepreneurship)

Ledelse muliggøres gennem bevægelser mellem
dét der er (det aktuelle) – og det, der er ved at 
blive til (det virtuelle)
Teknologier er æstetiske og performative og skaber
nye mikro-verdener.

Læring er ‘følt’

Indbyggeren er en (aktivistisk og kreativ) borger  
Fællesskaber  er  social energi og ansvar båret af 
borgere (Dean)
Velfærd er ‘en følt’ aktivitet
Fremtiden er åben
Ingen planer, men ledelse ”inde-
fra” praksis, så nye praksisser kan skabes (public 
Entrepeneurship). Samskabelse. 

Passage – den kvalitet, der skaber muligheden for 
at potentialisere det endnu ikke mulige (virtualitet)

Livsrum/åbne skabende fællesskaber bliver til, når der er korrespondance mellem
mennesker, materialiteter, lyder, dufte, affekter, teknologier 

Synligt
Usynligt

Aktuelt
potentielt



INTERVENTION
HANDLER OM AT BLIVE 
VED MED AT 
EKSPERIMENTERE. MEN 
VI MÅ VÆRE 
NYSGERRIGE PÅ 
KVALITATIVE 
FORSKELLE

Vi kan ikke længere regne med at én 
metode virker



MATERIALITER 
SKABER 
FORSKELLIGE 
OPLEVELSER AF 
(LIVS-) KVALITET OG 
FÆLLESSKAB

LER og BYGGEKLODSER



SEISMOGRAFER DER 
KAN GRO OG SKABE 
FÆLLESSKABER

Ledelse/skabelse af livskvalitet og livsrum 
handler om at skærpe sig selv og andre 
som
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De fem sanser

• Hvis vi skal kunne skabe den 
korrespondance mellem 
kvaliteter, der skaber en 
kvalitativ bedre og oplevet 
livskvalitet – så må vi skærpe 
og bruge vores 5 sanser:

De klassiske fem sanser – syns-, 
lugte-, smags-, høre- og 
følesansen – er alle rettet mod 
vores omgivelser. Derudover har 
vi også balance- og kropssans, 
der fortæller os, hvor vi bevæger 
os i tid og rum.



Ledelse/skabelse handler om at 
kunne bruge den seismografiske 

viden til at sammenfiltre og forbinde 
livs-linier

-

• Knuder er IKKE byggeklodser. Byggekloder 
står som adskilte enheder på hinanden. Knuder
er forbundet med andre og er mere end sig selv
og det andet. 

• Knuden er IKKE en kæde. Kæden er
rigide forbindelser.  Knuder er ikke ‘sproglige’ og 
de er ikke i relation til andre enheder. Ikke desto 
mindre har de en hukommelse om deres egen proces

• Knuden er IKKE en container af viden. Containers 
har en inderside og en yderside. 
Forbindelsen ligger i ‘mellemrummet’ mellem dem.

At forstå ‘organisation’ som knuder betyder at se, 
hvordan altid er forbundet og samtidig på vej og i bevægelse

Den nye levende organisation, 
der gror livskvaliteter



Skyskraberen og 
Bjerget

Borgere de går og vandrer i naturen og i vores byer. 
Og deres viden er ikke bygget op 
eller investeret i et ‘arkiv af viden’. 
Deres viden gror, mens de går.  
Vandringen er ikke kun et spørgsmål om at flytte
sig selv fra et sted til et andet. 
Den jord, det lys, den vind og den himmel,
man er en del af bevæger sig –
samtidig med at man selv bevæger sig.
Og vandringen ‘åbner’ for ny viden og nye stier…



Kroppen som sam-skabende 
seismograf

- Kroppen som mere end en container af viden 

Den affektive krop imellem os –
(flesh)……..flere eksempler her……………………………..



INFLEXION
EN TANKE I 
BEVÆGELSE

At skærpe seismografiske kapaciteter – og 
at opøve kapaciteten til at skabe mere 
livskvalitet. Eller det resiliente lederskab, 
der kan skabe liv sammen med andre i en 
verden der bevæger sig



#3 Ledelse: Når naturen 
kalder på seismografisk 

samskabelse



Naturen ud-fordrer

• Naturen kræver, at der mobiliseres 
ressourcer og livs-linier på tværs

• Opgaven bliver at skabe liv og at få liv til at 
forgrene sig (velfærd 3.0)

• Organisationens grænse overskrides –
organisationen bliver til som et rodnet af 
kvaliteter

• Fagprofessionerne går til kanten af sig selv 
– de må også bruge deres sanser

• Passionen/livskraften sættes højere end 
den formelle rolle

• Ledelse handler om at dele metoder til at 
skabe mere velfærd

• Det er ikke kun mennesker, der har 
handlekraft (agency) – natur, kunst, 
arkitektur er gennem materielle collager 
med til at skabe handlekraft (agency).

• Effektmål bliver til affektive impacts
• Det er de små forandringer, der skaber 

merværdi. 



The Playful
Museum

• Leg skaber oplevelser af velfærd for 
både børn og voksne

• At lægge lag på lag skaber nye 
muligheder på en ikke 
diciplinerende måde

• Processen er undersøgende, op-
samlende, kreativ, provokerende og 
eksperimenterende frem for at være 
styret af observationer, der leder 
efter årsag og effekter



Well-being: 
The collective ability

to act
” […] Well-being is not a unitary or static
condition but an expression of the contigent, 
complex, dynamic and mutual influential
qualities of the biological, psychosocial, 
economic, cultural, political and material
environment. A state of being well marks the 
ability of an organixm to achieve the most 
favourable position (internally and externally, 
pre-consciously and consciously and moment-
by-moment) that conditions allows. The 
ability to cope with the ongoingness of 
life involves an alterness and vigilance to 
the surrounding environment and a 
response-ability to take advantage of 
conditions by forming connections with 
other bodies, material and so on that
collectively increase the power to act 
(Lester and Derry 2014)



Processen

• 1 stage: At gå på kanten af sin fag-profession. 
De brugte 1-2 år på at gå fra at være mere 
formelle til at kunne skabe mere uformelle 
relationer

• 2 stage: At dagdrømme og fantasere og at 
samle viden om de sensationelle momenter, 
hvor nye verdener dukker på i stedet for at gøre 
dem til objekt for viden. Og at se, at det både er 
børn og ansatte der dagdrømmer og som kan 
skabe nye verdener.

• 3 stage: at skabe spatiale provokationer og 
dermed se muligheder for at museet kan udvikle 
sig til noget andet, frem for at lede efter kausale 
forbindelseslinier mellem vision og rum

• 4 stage: de mange forsøg på at samle et 
levende arkiv af historier, interviews og 
observationer var bærende for hele processen, 
og var også med til at skærpe 
opmærksomheden mod, hvordan børnene blev 
bedre og bedre til at udtrykke deres følelser og 
deres oplevelser. ”What if….?” og oplevelsen af 
at rummet har mulighed for at blive til noget 
andet skabte fælles entusiasme (p. 19) 



Konklusioner

• Det handler om at det todimensionelle rum 
bliver ‘multidimensionelt’

• Det handler om at bryde rutiner

• Det handler om at se, hvordan det er de 
små ting, der skaber de store forandringer

• Dét, der handler om at øge børnenes 
velfærd smitter også af på de ansatte. De 
føler sig mere afslappet og de føler 
handlekraft (empowerment).



Emergerende
strategi

At intensivere kvalitet i hvert eneste skridt og 
at skabe kvalitativt bedre skridt for de mange

Velvære i hvert eneste skridt

Strategien sætter retningen fx Mental sundhed gennem fællesskaber

Taktikken udlever strategien mellem kontrol og tillid fx Projektet om vandringer
i det og det område. Indsatserne kan måles på antal og på deltagernes tilfredshed.

Mellemrummet/livsrummet skaber mere af det samme men forskelligt. Den skaber liv. 
Fx en åbenhed i forhold til ekstraornat vandreturen kan kombineres med kunst-
begivenheder.
Den griber potentialer i bevægelse og de kan mærkes og sanses. Det kræver sensitive
og samskabende evalueringsmetoder. 

Passage til det nye
skridt



SEISMOGRAFISK
SAMSKABELSE



Kreative benspænd, der kan løsne 
NPM og invitere lysten til 

fællesskaber ind i processen

1)Reformulere problematikken
2) Arbejd med den tværfagligt
3) Cultural Mapping og at invitere 
andre med i kortlægningen
4) Læg lag på lag
5) Bruge æstetiske og 
performative teknologier 
(naturen) til at undersøge 
problematikken og at gøre den 
mere lystbetonet
*****
Næste gang:
6) At bruge seismografiske 
evalueringsformer, der kan gribe 
det, der er, men som også kan 
skabe lyst til mere.



Reformulering

Skriv jeres hovedproblemstilling 
ned. Formulér den sådan at alle 
deltagere i jeres projekt bliver 
gjort til aktive subjekter. 
Eksempelvis:
Før: Kommunen udvikler og designer et sundhedsprojekt til 
alle sårbare unge

Til: Kommunen bruger byens park som en levende platform til 
at aktivere unge, ældre og virksomheder lyst til at skabe 
sunde fællesskaber

**************
Note: Det nye fokus handler altså om:
- At gøre naturen attraktiv
- At skabe møder mellem natur og mennesker, der styrker 

begge elementer
- At gøre fællesskabet lystbetonet og skabende
- At skabe tilhørsforhold til området
- At få projektet til at slå rødder, så det kan blive ved at 

løbe afsted 



Kulturel Mapping

• Tag jeres landkort. Hvilke 
ressourcer har I fået øje på 
siden sidst?

• Tegn de nye ressourcer ind

Note: Fortsæt processen med borgere mm. Lad dem 
kortlægge de ressourcer og muligheder de ser



VAND SOM EN 
ÆSTETISK 
PERFORMATIV 
TEKNOLOGI, DER 
KAN SKABE VELFÆRD 
I HVERT ET SKRIDT

SEISMOGRAFISK SAMSKABELSE



MÆRK VANDET

Hvilke kvaliteter har vand?

Hvad gør vandet ‘mig til’?

Skriv kvaliteterne ned på plachen.



VANDETS 
KVALITETER

Hvordan kan I lægge vandets kvaliteter til jeres 
landkort?
Hvordan kan vandets kvaliteter ‘forstærke’ de 
relationer, der allerede er og som I vil skabe?
Hvordan kan det styrke de identiteter/fællesskaber, 
der gror og som I vil være med til at gro?
Hvordan kan vand helt konkret/fysisk bruges i 
jeres projekt til at styrke velfærd?



AT SPREDE RINGE 
I VANDET

Hvordan kan I tænke jeres projekt, som et 
der skal sprede sig i forskellige rytmer?

Start der, hvor der allerede er allermest 
social energi/bevægelse.



TEST 
SPREDNINGEN

Prøv at sende jeres idé afsted gennem 
vandet. Brug en genstand/materialitet. 
Undersøg, hvad der sker med jeres ide. 

Hvad kan I lære gennem den test?



VI STÅR ALLE I DET 
SAMME VANDLØB, 
MEN FORSKELLIGE 
STEDER

At organisere sig som vand:
Hvordan kan I tænke vandet ind som en 
kvalitet i jeres arbejdsgruppe?
Hvordan mødes på en lystbetonet og 
skabende måde?
Hvordan understøtte ‘vandets kvaliteter’ i 
jeres proces?



BØLGEGANG

Hvordan samarbejder I, når der er 
modstand mod projektet og når nogle af 
jeres eksperimenter ikke lykkedes?



AT LÆRE ANDRE AT 
SVØMME VED AT 
SVØMME SAMMEN 
MED DEM

Hvorvidt og hvordan kan I bruge ideen om 
at tage en kvalitet (vand, træ, jord, metal, 
luft, lys mm) og bruge det til at gøre 
samskabelse ATTRAKTIVT for nye borgere?



AT SENDE BÅDENE 
AFSTED MED 
OPMÆRKSOMHED
MOD MIKRO-
BEVÆGELSER

Hvad tager jeg med mig fra vand øvelsen? 

Hvad udfordrer? Hvad er jeg blevet endnu 
mere nysgerrig på? Hvad bliver mit/vores 
næste svømmetag?



DUGFRISKE 
DRÅBER

Giv en tanke videre. Skriv en tanke på et 
postkort og send/giv det til en deltager.



Opsamling

• Og tak for i dag…


