
  

NATURENS RIGE 
INSPIRATIONSHÆFTE 
Hvordan kan naturen blive et fælles-skabt ”uderum”, 
der skaber velfærdsstier på tværs af roller, siloer og 
organisationsgrænser?  
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NATURENS RIGE 
 
I N S P I R A T I O N S H Æ F T E :  H V O R D A N  K A N  N A T U R E N  B L I V E  E T  F Æ L L E S -
S K A B T  ” U D E R U M ” ,  D E R  S K A B E R  V E L F Æ R D S S T I E R  P Å  T V Æ R S  A F  
R O L L E R ,  S I L O E R  O G  O R G A N I S A T I O N S G R Æ N S E R ?  

Dette inspirationshæfte handler om, hvordan en kreativ, eksperimenterende og skabende aktionsforskning 
kan være med til at gøre naturen til et omdrejningspunkt for nye former for skabende deltagelse og 
fællesskab på tværs af roller, siloer og organisationer. Det er en aktionsforskning, der trækker på et 
gryende felt af studier, der handler om design thinking, æstetiske metoder, performative metoder, affektive 
tilgange og forskning som kreativt skabende (research as creation). Denne form for forskning handler om, 
hvordan vi ved at sætte kroppen i bevægelse, også kan sætte vores tanker i bevægelse.  Det vil sige 
udgangspunktet er, at tanker og refleksioner i bund og grund er intelligente sansninger. Og forskningens 
rolle bliver derfor at undersøge og at være med til at fremme og kultivere de særlige sanselige oplevelser, 
der gør, at vi begynder at tænke og handle kvalitativt bedre.  

Inspirationshæftet er et forsøg på at fremhæve de ekstraordinære og sanselige kvaliteter og dermed tanker 
og refleksioner, der er blevet til gennem Naturens Rige og aktionsforskningens eksperimenterende og 
kreative processer. Det er et hæfte, der fokuserer på processen, teknikkerne og mulighederne/udfordringer 
ved naturen som et fællesskabt uderum. De enkelte kommuner bruges som eksempler til inspiration af fælles-
skabelse af en kvalitativ bedre velfærd, mere end som et casestudie af den evidensbaserede effekt.  

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET NATURENS RIGE 
Det overordnede mål med Naturens Rige er at fremme borgernes mentale sundhed. Sund By Netværket 
ønsker at yde et kvalificeret bidrag til vores fælles viden om, hvad der – her i Danmark – virker i det 
sundhedsfremmende arbejde, der knytter sig til vores mentale sundhed.  

Motiveret af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed, der anbefaler ”indretning af 
uderum” som én af indsatserne til fremme af den mentale sundhed, vil vi undersøge og også skabe ny viden 
om, hvordan vi bedst bruger naturen – også den urbane natur – i det mentale sundhedsfremmearbejde. 

Vi vil gennem et praksisnært aktionslæringsforløb i seks danske kommuner bruge naturen som 
omdrejningspunkt for at skabe og udvikle konkrete, lokale projekter, der gennem skabende fællesskaber 
og involverende deltagelse, bidrager til borgernes mentale sundhed. 

I dette inspirationshæfte forstår vi mental sundhed som et spørgsmål om at kunne forstærke fælles-værdi-
skabelse således, at naturens uderum ikke alene skaber én effekt for én målgruppe, men også skaber flere 
lokale mentale, sociale og fysiske velfærdsstier, hvor vi færdes vel. Naturen, som et fælles-skabt uderum, 
handler om: 

o At inspirere borgere til at deltage i den sanselige og æstetiske skabelse og indretning af 
uderum/den urbane natur, og at gøre noget sammen! 

o At skabe lokalt tilhørsforhold 
o At skabe stærkere og dybere (sociale, fysiske og individuelle) relationer på tværs af roller, siloer 

og organisationer, så vi færdes vel sammen 
o At skabe mulighed for at naturen som ”uderum” også kan skabe fornyede ”inde-rum” i den formelle 

organisation 
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o At få deltagelsen i uderummet til at skabe nye lokale aktiviteter, der igen kan inspirere til nye 
aktiviteter 

Aktionslæringsgrupperne i de seks kommuner er ideelt set sammensat således: En sundhedskonsulent, en 
byplanlægger, en frivillighedskonsulent og eventuelt en frivillig/ekstern ressource og en borger. Denne 
sammensætning er konstrueret for at sikre en tværgående forankring i den kommunale forvaltning og 
dens omgivelser, og for at skabe en optimal kontekst for at få et mikro-univers af nye muligheder for 
sundhedsfremmende indsatser til at gro frem. 

De deltagende kommuner er: 

• Næstved Kommune 
• Ringkøbing-Skjern Kommune 
• Rødovre Kommune 
• Middelfart Kommune 
• Vallensbæk Kommune 
• Viborg Kommune 
• Herning Kommune 

Målgruppen for projektet er potentielt alle borgere i de rekrutterede seks kommuner. Vi ønsker at påvirke 
den mentale sundhed til et generelt, kvalitativt løft i velfærden. Den primære målgruppe for selve 
aktionslæringsforløbet er deltagerne i de tværfaglige aktionslæringsgrupper i hver kommune, der efter endt 
forløb tænkes at skulle fungere som en slags naturambassadører, der bidrager konstruktivt til at mobilisere 
og involvere ressourcer lokalt i forhold til at løfte det mentalt sundhedsfremmende arbejde relateret til 
naturen. 
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1. NATUREN SOM ET FÆLLES-SKABT ”UDERUM” PÅ TVÆRS AF ROLLER 
Arbejdet med mental sundhed handler ofte om at designe én serviceydelse til én målgruppe (fx udsatte, 
stressramte eller ensomme). Det handler om: 

 

Projektet, Naturens Rige, forsøger at åbne op for, at mental sundhed i højere grad handler om på tværs af 
roller, siloer og organisationer at skabe og mobilisere sanselige og mærkbare ressourcer sammen og i/med 
naturen. Det handler om at skabe sanselige og mærkbare oplevelser af velfærd, der kan sætte kroppen i 
bevægelsen og dermed tanken i bevægelse på måder, der gør, at vi handler kvalitativt bedre. 

Naturen, som en levende og foranderlige fælles-skabende platform (’enviroment’), handler om: 

 

 

 

De fælles-skabte sanselige og mærkbare aktiviteter og begivenheder, der ansporer alle deltagere til at 
bruge al deres viden sammen, ændrer deres adfærd og ansporer dem til at gå på kanten af deres formelle 
roller. Dét at skabe sammen med naturen som afsæt kan illustreres på følgende måde: 

 

Et behov En aktivitet En effekt

Behovet/opgaven 
reformuleres, 
så vi kan dele 
det mellem os

Fx ensomme og udsatte, som 
en passiv målgruppe, 

reformuleres til i stede at 
tage udgangspunkt i: 
Hvordan kan vi skabe 

aktiviteter sammen, der kan 
styrke vores alle sammens 

sanselige viden og således, 
at den viden kan få os alle 

til at handle kvalitativt 
bedre?

En fælles skabt aktivitet 
i/med naturen

Når opgaven bliver fælles,
ændres vores adfærd 

således, at vi går til kanten 
af vores formelle roller + vi 
bidrager med al vores viden 

sammen med andre 
(samskabelse).

En effekt

Naturens rum bliver både et 
fysisk "uderum" og et 

"mentalt og socialt inderum",
som alle deltagerne former 

og omformer.

Natur
Velfærd = 

Mental 
sundhed

Arkitekt
Viden om 
opbygning 
af uderum

Sundheds-
medarbejder

Viden om 
konkrete 
uderums-
aktiviteter

Borgeren
Viden om sig 

selv/det 
lokale 

område

Ukendt
aktør

Kultur-
medarbejder

Viden om 
kulturelle 
processer
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Det betyder også, at det er opgaven – her sundhed relateret til natur – der definerer, hvordan holdet af 
medarbejdere, borgere og ngo’er, m.m. skal sættes. Det er ikke den på forhånd givne, formelle organisation, 
der sætter begrænsninger for opgaven. Når naturen bliver en fælles-skabende platform for mental sundhed, 
forstået som dét at sanse, at man færdes vel, er der mulighed for, at der skabes værdi på flere forskellige 
bundlinjer: 

o Individuel: En oplevelse af en kvalitativ bedre velfærd gennem naturaktiviteter (’at sætte sig fri fra 
rigide forventningsstrukturer’) 

o Social: En en mærkbar oplevelse af lokal sammenhængskraft gennem naturaktiviteter 
o Økonomisk: Det lokale urbane naturområde mærkes kvalitativt bedre og tiltrækker nye borgere 

mm. 
o Organisatorisk: De mærkbare erfaringerne med at bruge aktiviteter i naturen til at styrke det 

tværfaglige arbejde kan bruges i forhold til andre områder  
o Naturen: Aktiviteterne skaber en bevidsthed om naturen, der gør, at vi forholder os mere 

bæredygtigt til den, og interagerer med den frem for styre den 

Urbant seismografisk lederskab  
Når mental sundhed bliver en proces, der bliver til gennem mærkbar fælles-skabelse i og med naturen, giver 
det mulighed for, at ”den formelle rolle” sættes fri af stivnende og begrænsende forventningsstrukturer og 
det mere formelle hierarki. Når naturen sætter kroppen i bevægelse øges muligheden for, at den enkelte 
deltager sætter sin viden i bevægelse og skabe nye handlemuligheder. Den fælles-skabende proces med 
naturen som centrum skaber en opmærksomhed på og en øget mulighed for: Hvordan kan og vil jeg bruge 
mig selv? Det er denne sanselige oplevelse af selv-realisering – eller kulturelle (naturlige!) empowerment – 
der kan forstås som mental sundhed. Sundhed – og velfærd - bliver en mærkbar oplevelse af at færdes vel. 
 
Med naturen som omdrejningspunkt for fælles-skabelse retfærdiggør ”målet”, mental sundhed, ikke midlet. 
Fælles-skabelse giver mulighed for, at alle deltagerne sammen kan undersøge, hvilke metoder der virker 
bedst lige nu og her for mig, og for os i forhold til at skabe et kvalitativt bedre skridt. Vi kan nemlig ikke 
på forhånd vide, hvilke sanser, der sætter kroppen og dermed tanken i bevægelse. Vi kommer alle med 
forskellige erfaringer, tendenser, energier og de omformes på forskellige måder gennem natur-
begivenheden og omsættes til nye fremtider på mange forskellige måder, der ikke kan udregnes kausalt og 
på distance. Derimod må man deltage aktivt i den mærkbare og sanselige fælles-skabelse af naturen, hvis 
man skal bidrage til at skabe mere værdi, der kan sprede sig. 
 
Naturen som platform for fælles-skabt-kvalitet (mental sundhed), fremmer med andre ord et lederskab hos 
alle aktører, der handler om: 
 

• Sammen at være opmærksom på kvaliteterne på det lokale sted (skoven, engen, parken, m.m.). 
• Sammen at være opmærksom på deltagernes mærkbare oplevelser af at færdes vel. 
• Sammen at være opmærksom på at bringe egen og andres viden i spil. 
• Sammen at være opmærksom på, hvilke aktiviteter der er brug for i forhold til at sætte krop/tanke 

i bevægelse. 
• Sammen at være opmærksom på, hvordan disse aktiviteter kan blive kvalitativt bedre i næste skridt. 
• Sammen at være opmærksom på, hvordan aktiviteterne kan invitere andre ind og/eller spredes til 

nye steder. 
 
Det forudsættes således, at alle er rettet mod at gøre hinandens handlerum kvalitativt bedre ved at 
deltage i processen og derfra intensivere den sanselige oplevelse af kvaliteten og multiplicere den 
således, at kvaliteten, erfaringen og energien kan ”smitte” andre kroppe og sprede sig.  
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2. TEORETISK AFSÆT 

Centrale begreber: Begivenhed og at tune sig ind på den sociale energi 
og kvalitet 

Naturens ”uderum” som en platform for fælles-skabelse af værdi trækker på public 
entrepreneurship studier og affektive og procesfilosofiske teorier (Hjorth, Massumi, Amhøj), der 
tilbyder et anderledes perspektiv på, hvad en organisation, en rolle og en opgave er. De tilbyder 
en række begreber, der kan være relevante, når det handler om at forstå, hvordan naturen kan 
blive en tværgående og levende platform for fælles-skabelse. 

 

I det formelle hierarki er der fokus 
på at tage beslutninger om en sag 
eller en opgave. Med naturen som 
afsæt for mærkbar fælles-
skabelse er der nogle andre 
sociale dynamikker på spil. Her 
handler det ikke kun om evnen til 
at tage en beslutning i forhold til 
en opgave, men om kapaciteten til 
at deltagerne kan tune sig ind på 
den fælles mærkbare 
begivenhed, som de er med til at 
skabe, og som de skabes af. I 
stedet for at tale om at ”tage en 
rolle på sig og holde sig inden for 
den” bliver det relevant at rette 
fokus på, hvordan deltagerne kan 
strække den formelle rolle og tune 
sig ind på den mærkbare og 
sanselige kvalitet. Det kan nemlig 
skabe potentielle nye handlinger.  

 

Hvis der er noget, der er nyt, er der endnu ikke sat ord på. Derfor kan den såkaldte intelligente sansning af 
det fællesskabte uderum skabe nye (innovative) handlinger. At tune sig ind på en mærkbar og sanselige 
fælles-skabt begivenhed handler om at kunne bevæge sig mellem det, der er (det aktuelle) og det, der er 
lige ved at blive til (det potentielle), da det er denne futuristiske bevægelse, der kan skabe nye (mentale, 
sociale og fysiske) velfærdsstier.  

Attunement er også et begreb, der understreger, at de sociale og uforudsigelige processer kan forstås som 
en begivenhed, der rammer det før-individuelle og kropslige niveau. Attunement handler om, at en fælles- 
skabt begivenhed (eksempelvis, det at være sammen i naturen) rammer os alle på forskellig måde. 
Begivenheden er på den måde differentiel. Vi kommer alle med forskellige erfaringer og aktualiserede og 
potentielle handlinger, når vi eksempelvis mødes om en begivenhed i naturen.  

Attunement handler om, at det er den differentielle attunement, som vi kollektivt åbner os imod og bliver til 
igennem i begivenheden. Attunement refererer til den måde, hvorpå vi retter opmærksomheden mod den 
kollektive energi, der er i begivenheden. Og det ’differentielle’ refererer til, at vi alle bliver tiltrukket af 
begivenheden på forskellige måder, og at vi alle bevæger os på forskellige måder videre fra begivenheden 
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som på en bølge af ny uforudsigelighed, der igen kan samle sig i nye begivenheder. Det vil sige, når vi er 
med til at skabe naturen som et ”uderum” er der mulighed for, at det inspirerer os til at handle på forskellige 
måder efterfølgende. De nye velfærds-stier, som et møde i naturen skaber, er på den måde hverken ens 
eller forudsigelige. Men hvis begivenheden har en særlig kvalitet og social energi, er pointen den, at 
deltagerne på hver deres måder vil skabe et kvalitativt bedre skridt der, hvor de nu lige er. Når kroppen 
bevæges af sansninger, er det en partikulær tanke og en refleksion, der sættes i bevægelse. 

Det er netop dét, at begivenheden samler vores opmærksomhed i forhold til de forskellige erfaringer, 
tendenser og energier, som vi kommer med, der skaber aktionens kollektive energi. Det er mangfoldigheden 
af erfaringer og social energi, der vitaliserer situationen og de næste skridt. Og det er dét, der sker i 
begivenheden, der retter vores opmærksomhed mod, at vores krop – er en kollektiv krop – og at det er en 
krop, der forbinder os med hinanden i aktionen.  

Det vil sige, at attunement handler om, at naturen ikke kun er et fysisk sted for kognitiv overførsel af viden 
fra A - B (eksempelvis et kursus i teknikker til mindfulness, som du så lærer, og så er du færdig med den 
proces). Naturen kan snarere forstås som et udvidet læringsrum (’space’), hvor man bruger al den viden, der 
er til rådighed ved også at operere i de affektive og dermed sanselige registre. Det vil sige, at et kursus i 
mindfulness på et særligt sted i den urbane natur også kan åbne op for andre aktiviteter. Måske er der 
nogle, der vil kombinere det med at læse bøger eller med at lave mad over bål. På den måde giver 
begreber som begivenhed og attunement blik for, at det handler om at bruge kroppen til at tune sig ind på, 
at der kan være flere handlemuligheder til stede også i et ”uderum” som naturen (begivenheden). 

Alt i alt kan attunement – graden af åbenheden mod den fælles-skabte begivenheden – med andre ord 
forstås som den affektive åbenhed, der muliggør den sociale energi, der igen skaber brændstoffet til, at 
nye begivenheder og individuelle handlinger kan blive til.  

 

Referencer til inspiration: 

Amhøj, Breum Christa (2018): Dancing with the abstract body: Shaking the habitual of welfare management by 
composing a choreography of thinking, learning and writing (Submittet to Management Learning. Special Issue Writing 
differently) Peer review/Journal article). 

Amhøj, Breum Christa (2018): Dancing Ballons and senior care, in Sensuous Learning for Practical Judgment in 
Professional Practice Art Based Methods, (ed.) Antonacopoulou, Elena and Taylor, Steve. S. Palgrave Macmillan 
Publishers (forthcoming) Peer review. Book chapter. 

Amhøj, Breum Christa (2018): Affektiv samskabelse og strategi som en serie af velfærdsaktioner in Tværfagligt 
Samarbejde (ed). Manon, J and Fogsgaard, Morten. Dans Psykologisk Forlag (forthcoming). Peer review/book 
Chapter. 

Amhøj, Christa Breum (2017): Affektiv samskabelse og kritik som spontan passage fra Auditland til Wonderland in 
Teknologier der holder mere end de lover (ed.) la Cour, A. and Højlund, H. Samfundslitteratur. Peer review/book 
chapter. 

Amhøj, Christa Breum (2016): “Thinking-Space as Research Creation: The Chance for a Qualitative Better Welfare to 
Occur” in Critical perspectives in international public sector management, Vol. 5: Developing public managers for a 
changing world. (ed.) Ahmad, Y; Majgaard, K; Raine, J.; Ry, J C; Quinn, B. Emerald. Peer Reviw/book chapter 

Massumi, Brian (2008): “The Thinking-Feeling of What Happens”. A semblance of a conversation. Inflexions 1.1. 
www.inflexions.org  

Hjorth, Daniel (2012): Organizational Entrepreneurship: An Art of the Weak? In Hjorth, Daniel (ed): Handbook on 
Organizational Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing.  



NATURENS RIGE 

 

Side 7 

3. Naturen som en skabelseskraft for de mange 
 

Naturbegreber og menneskets ”skabelseskraft” 
Der er mange forskellige forståelser af begrebet natur. Natur kan til eksempel forstås som: 
 

 
Det uberørte: Naturen er det, der ikke er blevet bragt ud af sin oprindelige tilstand for menneskelige 
formåls skyld eller som følge af menneskelig påvirkning. Naturen bliver således opfattet som det, 
der er helt uberørt af menneskelig indgriben. 

Det vilde: Naturen er det, som opfattes som det udyrkede land. Her er naturens modsætning 
”kulturlandet” med dets byer, landsbyer, dyrkede marker, tæmmede husdyr og forædlede 
kulturplanter. 

Det landlige: Naturen som det landlige knytter sig til forestillingen om en skelnen mellem land og 
by. Naturen er ”landet” i almindelighed, hvad enten det er opdyrket eller ej. Naturen er det, der 
udfolder sig under åben himmel i afhængighed af årstidernes skiften og vejrligets luner. Naturen er 
friluftslivets sted: Skov og strand, mark og eng, sommerhusområder og golfbaner. 

Det grønne: Naturen som det grønne knytter sig til forestillingen om en modsætning mellem det 
levende, organiske og lavteknologiske modsat det mekaniske, syntetiske og højteknologiske. 
Økologiens modsætning er fx konsumproduktion med alle dens mange, tilsatte sprøjtemidler. Det 
grønne er overalt, såvel på landet som i byen, og fremelskes i vore tider især i storbyer for at give 
et modspil til byens hårde facader af fx beton, plastik og neonlys. 

Det fysiske: Naturen som det fysiske knytter sig til naturvidenskaben og fysikkens love. Det er en 
forestilling om det naturlovsbestemte, det i rum og tid udstrakte, partikler og felter, masse og energi. 
Naturen er det objektivt foreliggende. Naturens modsætning er det subjektive, det psykiske, det 
symbolske, det konventionelle, det sociale og kulturelle. Den menneskelige organisme hører her med 
til naturen, mens den menneskelige kultur og tænkning, som naturvidenskaben selv er en del af, på 
en eller anden måde står uden for. 

Det jordiske: Naturen som det jordiske er en forestilling om, at naturen er den del af skaberværket, 
som vi er en del af med vores legemlige eksistens, og som vi kan opfatte gennem vores fem naturlige 
sanser og med vores naturlige fornuft. Naturen er her det jordiske i modsætning til det himmelske, 
det dennesidige i modsætning til det hinsidige, det timelige i modsætning til det evige, det 
almindelige i modsætning til det mirakuløse. Det naturlige menneske menneskeliv indgår i naturen 
og er ikke dens modsætning. 

Det hele: Naturen som det hele knytter sig til en forestilling om naturen som selve de største hele – 
altings altomfattende sammenhæng – i modsætning til de øvrige forestillinger om naturen som en 
del af et større hele. Naturen er her Altet, Verden, Universet, Kosmos, Alnaturen. Naturen er det 
oprindelige og det foreliggende - både det, som mennesker har påvirket, og det, de ikke har 
påvirket. Både det dyrkede og det udyrkede, både det subjektive og det objektive, både det 
timelige og det evige. Naturen er det, der er på begge sider af enhver tænkelig grænse. Naturen 
er den sammenhæng, der binder alting sammen. 

Kilde: Hans Fink Et mangfoldigt naturbegreb (2003) 
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Et af de centrale perspektiver i forhold til den 
skabende, eksperimenterende og kreative aktions-
forskning i Naturens Rige er, at naturen er kilden til 
vores skabelseskraft og den kan på den måde få os 
til, som Aristoteles ville formulere det, ”at blomstre 
som mennesker”. 

  
Naturen handler om den sanselige og den poetiske viden, der ofte bliver overset i vores postindustrielle 
samfund. Naturen berører os sanseligt og sætter kroppen i bevægelse fysisk og affektiv (emotionelt). 
Dermed skaber naturen sensationer forstået som virkelige følte tanker om, hvad velfærd er. Når kroppen 
bliver bevæget fysisk og affektivt af naturen, så sættes også tanken i bevægelse. Eller mere radikalt: 
Naturen intensiverer tanken og refleksionen som en sans. 
 
Set ud fra et ledelsesperspektiv kan man også sige, at naturen har et entreprenørisk potentiale. Når naturen 
og dens kvaliteter, stemninger og viberationer berører os på det sanselige og kropslige niveauer, så 
bevæges vi mellem det, der er (det aktuelle) og det, der er lige ved at blive til (det potentielle). Det gør vi 
som nævnt tidligere, fordi det sanselige handler om den viden, vi endnu ikke har sat ord på. Og hvis der er 
noget, der er nyt – og dermed innovativt – så er det, når der endnu ikke er sat ord på. Det sanselige handler 
om det potentielle og om det endnu ikke mulige handlerum, der kan opstå nu og nu og nu. At kunne lade sig 
berøre af det sanselige og af det potentielle handler om at kunne sætte sig en smule fri fra rigide 
forventningsstrukturer, og om at blive til en lidt anden end den man var, før man deltog.  
 
På den måde kan naturen, fordi den opererer på de sanselige og affektive niveauer, anspore os til at tage 
fornyede skridt nu og nu og nu. 
 
 

Det vil sige, at ”entreprenørskab” ikke er forbeholdt én leder, der 
får en ny ide, og som går foran de andre med den. Med naturen – 
og dens intensivering af vores sanselige, potentielle og dermed 
fornyede viden – bliver skabelseskraften derimod social. Vi tager 
entreprenørskabet tilbage til deltagerne. 
 
De tværfaglige grupper i Naturens Rige er med til at forstærke, at naturen ikke kun handler om ”en 
målgruppes behov for naturen”. Naturens Rige handler også om at tage udgangspunkt i, at naturens uderum 
kan berøre arkitekten, frivillighedskonsulenten, den kulturelle medarbejder, og hvem der nu end drages ind 
i projektet på måder, der også sætter deres tanker i bevægelse, og som får dem til at skabe ”offentlig 
værdi” på kvalitativt bedre måder. 
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Hvor det formelle hierarki anråber  
os til at tage en særlig loyal rolle på 
os, kan man sige, at naturen ansporer 
os til at sætte os fri fra vores roller og 
til at se os selv – og verden – i 
bevægelse. Pointen er også, at når 
kroppen sættes i bevægelse – når den 
berøres sanseligt og fysisk – så sættes 
tankerne og handlinger også i 
bevægelse. Tanken og refleksionen er 
og bliver en sansning. 

 
 
Billedet nedenfor kan illustrere, hvordan naturen – her træet – skaber en særlig værensform i relation til 
subjektet. Subjektet begynder at blive til gennem de kvaliteter, vibrationer, bevægelser og stemninger, som 
træet er med til at skabe. 
 
 

 

 

 
 
 
                       

Kilde: Tim Ingold ”Life of Lines” (2005)  
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4. OVERSIGT OVER DE DELTAGENDE KOMMUNER  
 
 

• Næstved Kommune  

Anvendt naturområde: Mogenstrup og omegn 

      Projektets ærinde: 

a) Overordnet sigte:  
At få flere af kommunens borgere ud i naturen 
 

b) Delmål:  
1) Kortlægning af stier samt synliggørelse af muligheder for oplevelser. Kortlægningen kan med fordel udgøre en del af  
grundlaget for, hvor og hvilke muligheder for oplevelser der findes i området. 
2) Værktøjskasse til frivillige 

      Projektets målgruppe(r): 

• Børnefamilier - for at opnå gode vaner med at komme ud i naturen 
• Erhvervsaktive - for at mindske stress og nedslidning 

 

 
• Ringkøbing-Skjern Kommune  

Anvendt naturområde: Tarm Kommune Plantage, Skjern Birk Plantage, naturområder forskellige steder i Ringkøbing-Skjern Kommune 

      Projektets ærinde: 

a) Overordnet sigte:  
At undersøge kvaliteten, synligheden og appellen af de nuværende to aktiviteter (søndagsaktiviteter samt træning i naturen i  
frivilligregi), som inddrager naturen og mental sundhed i forhold til borgernes deltagelse. Projektet er sat i søen i et forsøg på  
at øge deltagertilslutningen samt at facilitere opstart af nye aktiviteter med fokus på naturen og mental sundhed. 
 

b) Delmål:  
1) At få viden om kvaliteten i de nuværende tiltag 
2) At bruge denne viden til at inspirere andre borgere til at starte nye tiltag op 
3) At kvalificere de nuværende tilbud 

      Projektets målgruppe(r): 

• Deltagere i Søndagsaktiviteterne og træning i naturen 
• Foreninger, frivillige, m.fl. 

 
 
 
 

• Rødovre Kommune  

Anvendt naturområde: Islev Trekantsgrund og et større naturområde ved Vestvolden 

      Projektets ærinde: 

a) Overordnet sigte:  
At undersøge, hvorvidt eller hvordan Islev Trekantsgrund kan bruges til at få flere af nærområdets beboere til at benytte  
området, herunder en inddragelse af bibliotekets brugere. Målet er at skabe flere sociale fællesskaber, fysiske og kulturelle aktiviteter. 
  

b) Delmål:  
1) At få nye metoder og viden til at styrke fællesskab og samskabelse for udnyttelse af naturen 
2) At få ny viden om, hvad der får borgerne til at benytte uderummet med udgangspunkt i Trekantsgrunden på trods af tæt  
bebyggelse og megen trafik. 

      Projektets målgruppe(r): 

• Områdets beboere (socialt boligbyggeri med 197 boliger – fortrinsvis enlige samt villakvartererne) 
• Bibliotekets brugere (stedet fungerer også som mødested for andre aktiviteter i området) 
• Stressramte borgere i området (samarbejde mellem det lokale jobcenter og sundhedscenter) 
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• Middelfart Kommune  

Anvendt naturområde: Staurby Skov (bynært skovområde med udsigt og adgang til Lillebælt) 

      Projektets ærinde: 

a) Overordnet sigte:  
At gøre naturen vedkommende på en sådan måde, at denne kan inddrages i borgerrettede sundhedstilbud for mænd (fx under  
temaet ”Er du NaturMand?”) 
 

b) Delmål:  
1) At få et bedre kendskab til målgruppen og deres ønsker/behov gennem bruger/borgerinddragelse 
2) At rekruttere mænd, som kunne have gavn af en sundhedsfremmende eller forebyggende indsats i naturens rammer 
 

      Projektets målgruppe(r): 

• Mænd, som af forskellige årsager (fx kronisk sygdom, angst, stress, depression, rehabiliteringsforløb) har behov for en  
sundhedsfremmende eller forebyggende indsats og som vil kunne motiveres af, at naturen/skoven danner rammerne for denne indsats. 

 
 

• Vallensbæk Kommune  

Anvendt naturområde: Skovmosen (et nyetableret naturområde i kommunen)  

      Projektets ærinde: 

a) Overordnet sigte:  
At videreudvikle det eksisterende skovmoseområde og samtidig udforme det nyetablerede 
areal, som støder op til den eksisterende skovmose, ved hjælp af brugerinddragelse. Derved  
kan der skabes mulighed for at anvende naturoplevelser som et sundhedsfremmende element i behandling og forebyggelse af 
fx angst, stress og depression. Området har desuden til formål  
at klimasikre byen, og give kommunens øvrige borgere mulighed for at opleve og bruge naturen mere i det daglige. 
 

b) Delmål:  
1) At øge viden og tværfagligt samarbejde omkring, hvordan naturen og naturoplevelser kan  
have gavnlig indvirkning på menneskers mentale sundhed. 
2) At inddrage så mange lokale aktører som muligt i processen, så udviklingen af skovmose-området tilgodeser flest mulige  
behov og ønsker blandt borgerne. 
 

      Projektets målgruppe(r): 

• Borgere (primært visiteret fra kommunens jobcenter) med angst, stress og depression samt  
borgere med behov for forebyggende indsatser. 

 
 

 

• Viborg Kommune  

      Anvendt naturområde: Naturområdet på og omkring Sønder Mølle 

      Projektets ærinde: 

a) Overordnet sigte:  
1) Borgerorienteret plan: At facilitere og samtidig undersøge, hvordan generationsmøder i  
naturen kan være livgivende og berigende (fokus på naturformidling, aktivitet, fordybelse og samvær) samt et ønske om, at  
bedsteforældre og børnebørn inddrages i en udviklingsproces vedr. rum, rammer og naturen på og omkring Sønder Mølle. 
2) Fagligt orienteret plan: At opnå viden og gensidigt kendskab til hinandens afdelinger og forvaltningsområde (plan, natur,  
sundhed, frivillighed), og muligheden for at anvende den opnåede viden og erfaring til fremadrettet at kvalificere det  
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Viborg Kommune. Desuden er det et ønske at kunne videreformidle erfaringer  
og viden til relevante aktører internt som vel som eksternt i Viborg kommune. 
 

b) Delmål:  
1) At iagttage, erfare og opnå viden om, hvordan naturformidling og generationsmødet mellem børn og bedsteforældre i  
naturen foregår samt hvordan de kan inspirere hinanden til aktiviteter, samvær og fordybelse i og med naturen, og hvilken  
indflydelse det har på børnenes og seniorernes mentale sundhed. 
2) At inddrage børn og seniorer gennem workshops i en udviklingsproces med henblik på at kvalificere og udvikle rum og  
rammer i den bynære Viborg Naturpark, herunder med Sønder-mølle som case.  

 
      Projektets målgruppe(r): 

• Børnebørn og bedsteforældre (øst for søerne). 
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• Herning Kommune  

Anvendt naturområde: Naturområdet ved den nye sygehusbygning (Gødstrup Sygehus) 

      Projektets ærinde: 

c) Overordnet sigte: At skabe en sti fra den nye sygehusbygning, og at få borgere og patienter til at bruge stien som et rekreativt  
område. 
 

d) Delmål:  
1) Der etableres en gruppe på tværs af kommune og sygehus, der samarbejder omkring det nære rekreative areal tæt på sygehuset. 
2) Der arbejdes på, at stiens styregruppe på sigt vil få mulighed for at blive en del af denne gruppe. 
 

      Projektets målgruppe(r): 

• Det kunne være Snejbjergborgere samt Snejbjerg Skole og børnehave. Det kunne ligeledes være ledelsen og medarbejderne  
på Gødstrup Sygehus samt patienter og pårørende 
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5. AKTIONSFORSKNING OG TVÆRFAGLIG RESSOURCEMOBILISERING 
Den kreativt skabende del af aktionsforskningen1 handler om at undersøge, fremme og kultivere muligheden 
for, at de mærkbare, fælles-skabende og lokale aktiviteter, som er relateret til den urbane natur, kan 
anspore os til også at samarbejde på nye måder – og kan anspore os til at møde borgeren på fornyede 
måder.  

Vores stabile og formelle roller bliver nemlig ofte udfordret, når det handler om fælles-skabelse af velfærd. 
Naturen, som et uderum, der får og skaber et mentalt sundt liv gennem fælles-skabelse, betyder, at 
aktiviteterne, metoderne, og deltagerne konstant kan ændre sig undervejs. Det handler altså ikke om, at de 
tværgående grupper arbejder i ”et team”, der har én entydig opgave, som de skal løfte og skabe konsensus 
om.  

Derimod handler det om, at deltagerne på tværs af roller og siloer har ”et udeområde”, som konstant kan 
blive revitaliseret og blive skabt sammen med lokale aktører. Kort sagt kan man sige, at opgaven er, at den 
tværfaglige gruppe kan skabe betingelserne for, at ”mental sundhed” kan blive til ved at skabe velfærds-
stier (både fysiske, sociale og mentale) sammen med flere og flere borgere, imens de går sammen. De skal 
sammen hjælpe hinanden med at færdes vel, velvidende at med hvert skridt vi tager, har vi muligheden for 
at sætte foden ned på en kvalitativ bedre måde. Det kan handle om mikroskopiske bevægelser som 
øjenkontakt, håndtryk, men det kan også handle om, hvor, hvornår og med hvem at naturen som ”uderum” 
bliver skabt. 

Naturen, som et fælles-skabt uderum, handler om konstant at være nysgerrig på, hvilke ressourcer og 
kvaliteter der allerede er i området, og at involvere eller skærpe de ressourcer – når og hvis de er relevante 
– i processen. Den fælles opmærksomhed kan være med til at sætte betingelserne for, at man kan skabe 
nye velfærds-stier sammen. 

Den kreativt skabende aktionsforskning, der har fokus på at skabe fornyede velfærdsstier på kryds og på 
tværs af roller, siloer og grænser, tager udgangspunkt i en ressourcemobiliserende proces, der kan illustreres 
med nedenstående figur (solen og dens stråler), hvor hver stråle er et skridt i processen. Det er en 
procesmodel, hvor nogle af proceselementerne var kendte på forhånd (fx at kortlægge ressourcer), mens 
nogle proceselementer også begyndte at blive mere og mere relevante i aktionsforskningsprocessen (fx 
snap-log evalueringen). 

1) Reformulér problemet, så alle bliver aktive deltagere og ikke objekt for handlinger. 
2) Kortlæg ressourcer: Tegn landkort over området og dets aktuelle ressourcer 
3) Involvér flere i processen, og inviter dem til også at tegne deres landkort. Led efter potentielle, nye 

stier og forbindelseslinjer. 
4) Brug gerne æstetiske metoder til at forstærke den sanselige oplevelse: Lav en skovtur i stedet for et 

informationsmøde. 
5) Eksperimenter med prototyper: Få deltagerne til at skabe en ny begivenhed og afprøv den! 
6) Spred aktiviteten: Inviterer flere deltagere med til at skabe den nye begivenhed, og inviter dem til 

at lægge deres ideer til. 
7) Skab en inspirerende, velfærdsnær viden om de velfærdsstier, som I er ved at skabe gennem fotos, 

tegninger, essays og lydoptagelser, der synliggør selve oplevelsen af velfærden, og det at færdes 
vel (snap-log, tegninger og kreativ skrivning). 

8) Overvej, hvordan processen kan understøttes og blive til en socioøkonomisk virksomhed. Fx kan 
skovturen måske udvikle sig til, at man samles om et lille kolonihavehus, der er fælles drevet, og hvor 
man sælger varm kakao og kager med lokale råvarer. 

                                                   
1 Denne del er Christa Breum Amhøj ansvarlig for. 
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Et eksempel på at kortlægge naturområdets mangfoldige ressourcer og at involvere dem: 

Rødovre Kommunes Islev Trekantsgrund  

Der arbejdes på at inddrage lokale aktører, men fokus er også på særligt udsatte borgere. Målet er at 
skabe et område, som borgeren får mere lyst til at bruge og selv begynder at få lyst til at tage 
medansvar for. 

Området er fredet, hvilket mange områder omkring Vestvolden er.    

Det har været svært at rekruttere i villaer og boligblokke. Det har hjulpet at tage udgangspunkt i 
biblioteket, hvor der i forvejen afholdes arrangementer, hvor det så har været muligt at få kontakt med 
borgerne.  

Den sundhedsansvarlige starter med at lave et spørgeskemainterviews på biblioteket.  

Desuden involveres Hjerteforeningen og Naturfredningsforeningen.  

Også samtaler med arbejdsformidlingen. 

Nu begynder de så småt at starte med at gå i gang med at omforme udeområdet, så det også bliver 
mere inviterende og attraktivt at bruge:  

Kommunen lader græsset vokse. Græsstier etableres ved kun at slå græsset nogle steder. Kommunens 
arkitekt arbejder med ideer som strandstole, stubbe til motion, hængekøjer og insekthotel. 

Først var planen, at den nærliggende børnehave skulle deltage, men med håbet om at skabe en mere 
lokal forankring inviteres hele børnefamilier til et weekendarrangement.  

Vi taler om, at nogle nyttearbejdere, som er gode til tømmerarbejde, kan være med til at lave nogle af 
tingene.   

Vigtigt, at nogle føler ejerskab i forhold til insekthotellet.  

Det er ikke en børnevenlig grund: Den kan ikke indhegnes. Så ikke mulighed for fri leg, men man kan 
godt gå der.  

Så det skal være et springbræt til Vestvolden. Dette er en udfordring især i forhold til boligblokken. Men 
børnefamilierne er interesseret.  

Efterhånden skabes også ideer som ”mindfullness i naturen”, hvor bibliotek og natur kan kombineres og 
også henvende sig til både socialt udsatte og til familier i området. Ideen er, at først læres metoden på 
biblioteket – derefter går man ud.  

Jobcenter og sundhedscenter involveres også i at lave disse gåture.  

Hjerteforeningen overvejes også: De har også forløbsprogrammer: Hjertemotion – brug dem, der bor i 
området.  

Desuden kan andre gåture udspringe fra Trekantsgrunden.  

Trekantsområdet tænkes med disse aktiviteter at kunne blive et mødested, et springbræt til naturen, som 
borgerne bruger på nye og mere involverende måder.   
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Et eksempel på at bruge æstetiske metoder: 

Næstved Kommune 

I stedet for at lave et informationsmøde om, at borgerne kan bruge naturen i Mogenstrup, inviterer 
den tværfaglige gruppe fra projektet Naturens Rige til en workshop uden for i naturen. Det er i 
januar og det er koldt, så de laver i stedet en picnic indenfor og pynter op med rødternede duge, 
grene, m.m. 

Den æstetiske udsmykning – og det at sidde på gulvet – skabte et rum for, at de fik uformelle og 
lystbetonede samtaler med borgerne. 

Borgerne synes, det var fedt – at det var en anderledes workshop.  

Og sammen gik de derfra med ønsket om at gøre det igen – men nu med borgerne. Det førte 
frem til en dag i maj, der hed ” Kom nu med ud i Naturens Rige i Mogenstrup”.  

Der var en masse forskellige aktiviteter. Folk bød selv ind med, hvad de gerne ville. Borgerne 
tog også billeder undervejs af det, de oplevede som en kvalitet i mødet (snap-log – se senere i 
hæftet). 

Tilbagemeldingen fra den tværfaglige gruppe lød, at det virkede som en rigtig god idé at 
borgere selv bød ind. En kom med et kort til en vandretur, og så brugte de det kort. 
Cykelforeningen lavede to andre kort til. Så blev borgerne og foreninger selv eksperter. Så den 
tværfaglige aktionsgruppe havde en slags køreplansbog, så de vidste, at der var de aktiviteter, 
som folk havde budt ind med, og hvad de havde sagt, de ville. Det betød med andre ord også, 
at det ikke var kommunens arkitekt, der tegnede et landkort. Borgerne tog ansvar for området 
med deres landkortstegninger. 

Med disse uformelle og æstetisk gennemtænkte møder har aktivitetsdagen fået bragt nogle 
foreninger sammen, som ellers ikke havde arbejdet sammen før.  

Desuden blev fællesskabsfølelse understreget af, at alle frivillige/planlæggere af dagen fik en 
grøn kasket, hvor der står ”Naturens Rige”. På den måde arbejder gruppen med et bredt 
lederskab, hvor der er de mange, der begynder at tage ansvar, og som får lyst til at tage ansvar 
for at bruge naturområdet. 

Tilbagemeldingen fra den tværfaglige gruppe lød, at der var tryghed i deres gruppe, fordi alle 
var ude af tryghedszone.  
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5. WORKSHOPS: EN TRÆNINGSBANE FOR FÆLLES-SKABELSE AF UDERUM  
Et af målene med Naturens Rige er blandt andet at overskride den ofte instrumentelle og lineære tankegang 
”et behov/en målgruppe, én aktivitet og én effekt” ved at tænke, at selve uderummet bliver til gennem en 
vedvarende fælles-skabelses-proces, der potentielt kan skabe mange nye måder at færdes vel på. 

Det vil sige, at udgangspunktet er, at den mærkbare fælles-skabelsen ikke kun har én effekt for borgerne. 
Fælles-skabelsen vender også en finger mod medarbejderne i kommunen, og ansporer dem til at sætte 
deres viden i spil på nye måder og sammen med borgerne. Det fælles mål bliver, at alle aktører er 
opmærksomme på: Hvordan kan jeg kreativt sætte al min viden i spil i forhold til at kortlægge ressourcer, 
involvere andre og dermed skabe nye mentale, sociale og fysiske velfærds-stier. 

På den måde kan naturen som ”uderum” også skabe en værdi for medarbejdernes mentale ”inde-rum” i 
kommunens formelle organisation. Fælles-skabelsen af naturen som uderum betyder som nævnt i 
indledningen, at der potentielt kan være mange bundlinjer i projektet, da der netop bliver skabt mange 
forskellige velfærdsstier mellem roller og vidensområder, der traditionelt set har været adskilte og isoleret. 

Kor tlægge ressourcer, involvere dem og se nye potentielle velfærds-
stier 
Kortlægningen af ressourcer ved at tegne et landkort enten på en workshop eller ved at afsøge det konkrete 
uderum i naturen er en forholdsvis genkendelig aktivitet, der ikke på den måde udfordrer aktører, der 
deltager i processen. Dog skaber og synliggør det et billede af, at den ”organisation” som Naturens Rige 
skaber, ikke er hierarkisk, formel og statisk, men i langt højere grad er vertikal og i bevægelse. Den 
inddrager og involverer mere bredt i lokalområdet. Dermed inviterer selve det at tegne et udvidet landkort 
også til, at deltagerne selv begynder at udvide, deres handlinger, og at de får en skærpet bevidsthed om, 
at ressourcer konstant er i bevægelse. Alt i alt kan landkortet – og kortlægningen af ressourcer – synliggøre 
kombinationer og inspirere til nye potentielle (mentale og fysiske) velfærds-stier på tværs af roller, siloer 
og organisationsgrænser.  

At se kvaliteter i de rodede mellemrum 
En lidt større udfordring i forhold til mærkbar fælles-skabelse af uderum kan derimod handle om, hvad der 
egentlig er en kvalitet i det komplekse og mere rodede skæringspunkt mellem naturen som ”uderum”, 
faglighed, den lokale viden, og de mange bud på aktiviteter og metoder, der kan sættes i spil. Pointen er 
her, at man ikke (kun) rationelt, lineært og på forhånd kan tænke sig frem til, hvad der virker i det ”rodede 
mellemrum” af elementer. Hver eneste fagprofessionel og aktør kan selvfølgelig have nogle ideer. Men i 
dette arbejde med naturen som et fælles-skabt uderum er det først og fremmest de kropsliggjorte og lokale 
erfaringer, der gør en forskel, og som kan sætte ledestjernen for næste mærkbare og fælles-skabte aktivitet. 

Fælles-skabelsen af uderum stiller nemlig krav om, at vi bruger kroppen og de før-individuelle registrer til 
at tune os ind på, hvordan denne her mærkbare fælles-skabelse af natur skaber en kvalitativ bedre forskel 
for mig og for de andre og for naturen. Det vil sige, at deltagernes (fælles)krop og lokale oplevelser af 
naturens uderum gennem fælles-skabelse bliver det mest præcise redskab til at tune sig ind på kvaliteten af 
den fælles-skabelses-proces. Sat på spidsen, er det ikke lederen på Rådhuset, der kan planlægge sig frem 
til, hvad der skaber værdi i mødet med borgerne. Det er snarere den seismografiske evne til skabe mødet 
med borgeren og de andre deltagere som en levende tango-dans, der kan skærpe den mærkbare kvalitet, 
der gør, at vi tænker og handler anderledes. 
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Brug kroppen som et redskab til at se og skabe kvalitet 
Gennem en række workshops inviterer vi de tværfaglige grupper til at arbejde med, hvordan de som 
seismografer kan zoome sig ind på kvaliteten af de fælles-skabte begivenheder. Begrebet seismograf 
understreger således, at det er den kropsliggjorte viden, der er brug for, når det handler om at synliggøre 
og aktualisere kvaliteter, der gør, at vi færdes vel i relation til naturen, til hinanden og til os selv. 
Seismografen har en udvidet opmærksomhed mod, hvordan mærkbare oplevelser kan sætte kroppen, 
tanken og refleksionen i bevægelse. 

På en workshop på Arken inviteres alle grupperne eksempelvis til at fremvise og performe deres bud på en 
fælles-skabt naturoplevelse. I løbet af dagen besøger vi alle grupperne, og vi oplever på egne kroppe de 
meget forskellige fælles-skabte aktiviteter. Gennem denne øvelse træner vi dels kompetencen til at skabe 
naturens uderum sammen på mærkbare måder, men vi afprøver og eksperimenterer også med mange 
forskellige æstetiske metoder: Hvordan byder vi velkommen? Hvordan inviteres vi til at mærke naturen og 
dens mange (lokale) elementer? Hvordan skabes stemningen, og hvordan mærkes kvaliteten af relationen 
så i mellem os, når vi gør det på den og den måde? Hver fagprofession deltager med sin viden om metoder 
mm.  

Gennem en feedback-metode, der handler om at se og mærke de ekstraordinære kvaliteter i processen får 
deltagerne en kropslig erfaring med, hvilke fællesskabte metoder, der skaber en mærkbar forskel for dem 
selv og deltagerne. Og deltagerne får en udvidet opmærksomhed mod, at det ikke kun handler om fx at 
være glad/ikke glad, når man går hjem derfra. Kvalitet kan også handle om, at erfaringen møder en 
dybere klangbund, der skaber en ny form for refleksion. Det kan eksempelvis handle om, hvordan man kan 
skabe forskellige mærkbare oplevelser af fx at være forbundne som mennesker. Det kan handle om nærvær, 
oplevelsen af resonans, og om oplevelsen af at høre til på dette lokale sted i naturen. Alt sammen mærkbare 
aktiviteter, der er med til både at undersøge og at skabe en kvalitet i relationen, der gør, at vi kan sætte 
os en smule mere fri fra forventningsstrukturer, der tynger os og begrænser vores handlerum. 
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Ekstraordinære teknikker til at skabe kvalitet i den fælles-skabelse af  
naturens ”uderum” 
Billederne viser, hvordan vi arbejder med at undersøge og skabe æstetiske begivenheder med/i naturen, 
og giver nogle eksempler på nogle af de æstetiske metoder, der bliver arbejdet med i forhold til at skabe 
en mærkbar oplevelse af velvære og af at færdes vel. 

 

 

 

 

 
Rite du passage 

Når vi bliver berørte og berører andre, åbner vi det, 
der ER (det aktuelle) op, og skaber mulighed for 
fornyede skridt (det potentielle). 

En fysisk overgang kan understøtte vejen til fornyede 
skridt. 

 

 
At række ud til hinanden og skabe en dybere 
forbundethed 

Når vi berører hinanden fysisk/affektivt, sætter vi 
aftryk, der kan mærkes. En dyb oplevelse af 
forbundethed kan styrke kapaciteten til at stå i det 
åbne og til at skabe sammen. 

 
Legen og letheden 

Lyst til at skabe sammen igen kan skabes på mange 
måder. Der er ingen færdige svar. 

Legen kan være én måde. Og den kan styrke dét, at 
man selv skaber betingelserne for, hvordan man vil 
være sammen. 

Tænk på, hvordan kan jeg få andre til at skabe den 
legeplads, de skal lege på? 
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6. VELFÆRDSNÆR EVALUERING ”INDEFRA” DEN FÆLLES-SKABELSE  

Snap-log 
Som en del af arbejdet med hvordan man kan transformere naturen til et fælles-skabt ”uderum”, inviterede 
vi deltagerne i de tværfaglige grupper til at arbejde med snap-logs (Bramming et. al 2008). Snap-log er 
en sammentrækning af snap-shot og log-bog. Snap-loggen kan det, at den kan give adgang til den viden, 
der bliver til på de før-individuelle niveauer. Billederne kan give udtryk for den kvalitet, der bliver til gennem 
fælles-skabelsen af uderummet, og som der ikke altid kan sættes ord på. På den måde kan snap-loggen 
give adgang til en anderledes, overraskende og innovativ viden. Efterfølgende kan man have dialoger med 
deltagerne om, hvordan de oplever, at billedet indfanger en kvalitet og en tanke i bevægelse lige netop i 
det øjeblik.  

Med afsæt i snap-loggen har flere deltagere i den tværfaglige gruppe og en del borgere taget billeder 
af de ekstraordinære og nærmest poetiske og sanselige oplevelser, som de har haft i og med naturen. Det 
er billeder af de øjeblikke, der skaber kropslige refleksioner. 

Medarbejderne kan bruge billederne til at undersøge og få endnu mere viden om, hvilke ’ingredienser’ der 
overhovedet skal til for at kultivere og dyrke naturen som kilde til små (livs)-forandringer. Hvad er det, der 
skal til før, at den fælles-skabte naturoplevelse sætter et kropsligt hukommelsesaftryk der gør, at vi må 
tilbage og opleve og undres gennem naturens kvaliteter.  

En vigtig pointe er her, at det mærkbare og fælles-skabte uderum ikke nødvendigvis handler om et væld af 
aktiviteter. Det synes i højere grad at være de små variationer, der tæller, og dét også at bruge pausen og 
dét, der allerede er i naturen til at forstærke kvaliteten af det at færdes vel i naturen. At bruge kunstpauser 
synes at være en central æstetisk metode til at forstærke naturens sanselige viden og dermed også 
oplevelsen af forbundenhed mellem hinanden og naturen. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune skaber de fagprofessionelle og særligt en af borgerne eksempelvis denne 
collage (se næste side) gennem snap-log-metoden.  

Gennem dialogen med borgeren, der også er aktivt med til at skabe turen og forløbet i naturen, bliver det 
tydeligt, at snap-loggen skærper deres blik for kvaliteterne i den fælles-skabte-proces i naturen. Han 
fortæller, hvordan de bliver endnu mere opmærksomme på små ting så som, hvordan stenene gør modstand 
mod fødderne – men på en god måde, da det stiller krav til balancen, hvordan pausen virker som et rum, 
der kan forstærke tanken om nærvær og fællesskab, og hvordan solens lys på bladene og andre små 
detaljer kan inddrages, når det virker som elementer, der kan intensivere den fælles oplevelse af naturen 
og af fællesskabet. 

I andre kommuner – eksempelvis i Viborg Kommune – har de eksperimenteret med at få deltagerne til at 
tegne deres oplevelser i naturen. Tegningerne – og stregerne på papiret – er med til at understrege, at 
vandringerne og oplevelserne i naturen fortsætter. Den sanselige og poetiske oplevelse kan fortsætte på 
papiret. Samtidig kan tegningerne også give deltagerne en opmærksomhed på, hvad der skaber mærkbare 
oplevelser. Hvad er det i fælles-skabelsen, der har sat aftryk på vores kroppe på en måde der gør, at de 
bliver til nye udtryk, når vi går videre og ind i andre rum.  

Endelig kan disse billeder, tegninger og essays deles på fx sundhedscentre, rådhus eller bibliotek og gøre 
andre nysgerrige på, hvad der sker ude i naturen på lokale steder. På den måde er det ikke en 
kvalitetsrapport, men derimod kvaliteterne fra den fælles-skabelse i naturen, der rapporterer om 
kvaliteterne. Billederne kan, fordi de er mærkbare, skabe nye kropslige tanker for den, der ser på dem. 
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Frisk i hovedet - godt at have rørt kroppen - 
forebyggende mod vinterdepression 

Og hvad får man ud af det: Samværet med andre, 
forårstegn og solskin - ikke bare i trætoppene, men 
også i ens indre. 

Du får masser af frisk luft, kan følge træer og buskes ud-
vikling året igennem. Ser noget nyt hver gang - og kan 
bruge naturens materialer som redskaber. 
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VELFÆRDSNÆR 
EVALUERING GENNEM 
KREATIV SKRIVNING, 
DER KAN FORLÆNGE 
OG FORSTÆRKE DEN 
MÆRKBARE 
OPLEVELSEN AF AT 
FÆRDES VEL SAMMEN I 
NATUREN 
 

 

 



NATURENS RIGE 

 

Side 23 

  

  

Poetiske og sanselige essays, der fremskriver den kropsliggjor te og 
mærkbare oplevelse af  at færdes vel 
At skrive kreativt, poetisk og sanseligt er en anden måde at gribe naturens potentiale. Den kreative 
skrivning kan både åbne den, der skriver essayet eller digtet op på nye måder, fordi den ansporer 
personen til at bruge alle sine sanser. Men samtidig kan læsningen af den poetiske og sanselige 
skrivning inspirere andre til at deltage i den fælles-skabelse og/eller til at handle på en lidt anden 
måde.  

Når man starter med at læse, ved man ikke, hvem man ender med at blive, når man har læst den sidste 
side. Den poetiske og sanselige skrivning har et potentiale til at invitere os ind i processen – og fortsætte 
den. Med den poetiske og sanselige skrivning standser vandreturen i skoven, på marken eller i engen 
ikke. Nej, den får mulighed for at fortsætte på nye måder. Processen får igen liv.  

Den kreative skrivning kan få os i kontakt med de mikroskopiske øjeblikke, hvor naturen – og vores 
aktiviteter i naturen – gør, at vi færdes kvalitativt bedre. Og samtidig kan skrivningen være med til at 
forstærke disse oplevelser og give os en viden om, hvordan vi kan intensivere oplevelsen af velfærd. 

At arbejde med evaluering gennem snap-log og poetisk og kreativ skrivning handler ikke om at 
beherske naturen som et uderum, og om at disciplinere det til en målgruppes behov. Det handler om at 
gør os åbne for, hvordan vi sanseligt kan interagere med den, og dermed være med til at udfolde den 
og os selv i en og samme bevægelse. På den måde formes vi af naturen, og den former os. Sammen 
skaber vi nye livgivende og sundhedsfremmende velfærds-stier, der både kommer os, men også naturen 
til gode.   
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VELFÆRDSNÆR EVALUERING 

BORGERENS ESSAY 

Ringkøbing Skjern Kommune 

En time i skoven 

Mandag eftermiddag igen.  
 
En tanke strejfer: Man kunne da også bruge sin eftermiddag på noget andet end at herse rundt med 
”damerne” i plantagen… tage en pjækkedag.  
Nå, den går jo ikke. Du er ventet af 5, 15 eller 25 (afhængigt af årstid og vejr), så se at komme afsted. 

Gad vide, hvilken rute vi skal vælge i dag. Der er flere, hver med deres karakteristika, muligheder og 
udfordringer. Er vi til lys eller skygge, bøg, lærk, nåletræer eller blandet bevoksning. Det har regnet i nat, 
så måske skal vi vige uden om de steder, hvor der let dannes mudrede søer på stien, og dem, hvor 
nåletræernes rødder stikker højt op. De er sjove og udfordrende at træde op på – godt for fodled og 
balanceevne. Men i vådt vejr er de glatte og lumske benspændere. Vi satser på det sikre. 

Vi går derudad i samlet trop og på raske fjed. Og nok er vi kommet for at nyde at være i naturen, men 
andægtig og tavs behøver man jo ikke at være. Det hele skal ikke gå op i natur, det sociale spiller en vigtig 
rolle. Så der er anden kvidren i luften end fuglenes! Meget trænger sig på og skal vendes med den, man 
lige går ved siden af: Hvordan går det med barnebarnet på efterskolen? Hvor I skal hen i sommerferien? 
Har Inger fået det bedre med sit ben? Hvorfor vi mon ikke har set Astrid de sidste gange? Og om foredraget, 
man var sammen til i sidste uge. 

Men blik for naturen og dens gang i løbet af året har vi også. Hvor er de fyldt med mange, flotte bær i år, 
rønnebærtræerne. Hov, der smuttede vist en hugorm over stien! Det er tidligt, lyngen blomstrer. Man 
bemærker, når knopperne står på spring til at folde sig ud. Er der noget så flot som en blandet skov i 
efterårsfarver? Gad vide, om vi når tilbage, inden der går hul på den sorte sky deroppe? Nå, vi bliver nok 
tørre igen!  

Med mellemrum stopper vi for at bruge nogle minutter på at give led og muskler en omgang. Hver efter sin 
formåen. Ikke nødvendigvis i samme tempo, og indimellem må én tage en pause, en anden skal skåne et 
knæ eller en skulder. Det hele ledsages af muntre, undertiden (selv)ironiske bemærkninger og grin. Der skal 
også være plads til sjov og godmodigt drilleri. 

Kun når balanceevnen trænes, er der helt stille. At stå på ét ben med lukkede øjne eller samtidig dreje 
hovedet, kræver fuld og absolut koncentration. 

I projektet Naturens Rige har jeg fået øjnene op for, at naturen har meget at byde på, 
og at den kan mere end ”blot” være en sund ramme for vores motionstrang. Jeg har 
fået et øget blik for de poetiske kvaliteter, den rummer, for den mangfoldighed af 
sanseindtryk, som naturen kan overvælde én med – hvis man giver den lov til det, 
hvis man åbner sin krop og sit sind for det. 

Så indimellem stopper vi op – ikke for endnu en omgang armsving og benspjæt, men for at stille os helt stille 
og tavse, med lukkede øjne og rolig vejrtrækning, åbner sanserne for det, der sker lige rundt omkring os: 
Luften, som er tung af fugtighed efter nattens regn, lugten af våd skov, følelsen af den bløde, fugtige mos 
vi står på, en fuglestemme hist og her – og i det fjerne en flyver på vej over himlen. 
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Og da vi nogle minutter senere åbner øjnene, kigger vi direkte op på maj-solen, som sender sine varme, 
klare og blændende stråler ned gennem et lysegrønt tag af nyudsprunget bøgeløv. Så bliver det ikke 
smukkere. 

Tilbage til udgangspunktet. Der er sørme allerede gået en time – utroligt så hurtigt tiden går, når man 
motionerer på denne måde – i godt selskab. Godt, at vi tog os sammen til at komme afsted også i dag. Vi 
fik livgivende, frisk naturluft i lungerne, brugt nogle led og muskler, som vi ikke får os taget sammen til at 
træne i hverdagen. Vi fik øje på nye ting på vores tur gennem skoven, fik ladet batterierne op – og en god 
samvittighed! 
 

Frede 
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VELFÆRDSNÆR EVALUERING  

MELLEM BØRN OG SENIORER 

Viborg Kommune  

Naturen har sin egen værdi  

Vi står der på græsset i naturen. Der er børnebørn og bedsteforældre, der spændt og lidt undrende kigger 
op på os alle. På os fra kommunen, der har inviteret til ”Generationsmøde i Naturen”, fordi vi tror på det. 

Vi tror på naturen og på det, som den giver os. Den har sig egen værdi. Den er rummelig, stiller ingen krav, 
der er højt til loftet og plads til store armbevægelser, der er rum til ro og fordybelse … der er plads til 
glæde, leg og fællesskab på tværs af generationer.  

Og lege sammen er lige præcis det, vi skal. Generationsmødet i naturen starter i fællesskab og med legen 
som omdrejningspunktet. Vi er i verden med vores kroppe… og de små og større kroppe - det hele 

mennesker skal vi have 
”tændt” og ”sat i gang”.  

Store som små begynder at 
bevæge kroppen, arme og 
ben rystet, der vugges i 
knæene og hoppes afhængig 
af alder. Nogle er meget 
aktive, andre er mere 
tilbageholdende, men alle er 
med på hver deres måde og 
smilene spreder sig rundt i 
ansigterne, der tydeligvis har 
gennemlevet et forskelligt 
antal år. 

I mængden af personer toner 
små ansigter frem. Små 
ansigter, der lyser af for-
ventning og glæde. Små 

ansigter, der putter sig ind til bedstemor og ”skærmer” sig fra den skøre aktive kommune-dame. Andre små 
ansigter igen, der lyser op, når koppen sættes i gang og barnet knokler på, viser fagter og har overgivet 
sig til legen. Et andet lille ansigt kigger væk fra alle de andre, og er dybt optaget af en regnorm, der snor 
kommer ”forbi”. ”Sikke en helt igennem spændende skabning, der ligger der på jorden” – en sådan tanke 
går gennem barnet, og den må undersøges nærmere. Den spontane opmærksomhed – nysgerrigheden og 
lyste til at gå på opdagelse i Naturens Rige overskygger alt andet.  

Større, ældre ansigter fremstår som stærke holdepunkter i mængden. De ”lyser” op på deres egne 
erfaringsrige måde – anderledes end de små. Der er tydeligt, at erindring ”afspilles” på nethinden. Gamle 
minder og oplevelser sendes en kærlig tanke. De ældre ansigter er mere fattet og kontrolleret samtidig med 
de er undersøgende og fortolkende. ”Laver kommunedamen nu nogle aktiviteter, som vores børnebørn kan 
være med til”, tænker nogle. Andre igen er tilbage i barndommen – de mindes følelsen af at være 7 år og 
på tur. På tur, uden at mor og far ved det…. Jeg er ”herre i eget liv”, og udforsker denne lærerige og 
enorme verden på egen hånd.  
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Fokus samles igen om aktiviteterne, som kommunedamen sætter igen… og det, hun finder på, er faktisk ret 
fornuftigt… men kan det nu være en kommunal opgave? Den tanke strejfer nogle af de kloge, fattende 
ældre ansigter. 

Kroppen husker – vi er i verden med vores krop – og den kan man ikke ”snyde”. 
Børn, unge, voksne som ældre sanser i naturen. De får vind i håret, de mærker 
regndråberne på huden. De hører bladene rasle og dufter regnen. De ser fuglene på 
himlen, plukker urter til pesto, og smager efterfølgende jord under neglene. De 
mærker strukturen af urter, de ved, ”hvor de bor”. De blender urterne, rører ved dem, 
får grønne hænder og spiser dem. De sanser og erfarer verden gennem kroppen. De 
tilegner sig viden gennem kropslige erfaringer og sanseoplevelser. Viden er ”lagret” 
og huskes. 

Når ”børnebørnene” som 67-årige står til et naturarrangement med deres bedstefar i hånden, vil deres 
ansigt lyse op, og de vil på et splitsekund være tilbage til Naturens Rige arrangementet afholdt i år 2017!  

Det er FEDT at være i naturen! Så vær frisk og hop derud!  

 

Ps. Vi har også lavet en film om vores aktiviteter. 

Se den her: https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Naturens-rige 
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VELFÆRDSNÆR EVALUERING  

BORGERENS LOKALE RØDDER OG VIDEN DER DELES 

Næstved Kommune 

Naturen 

Jeg har egentlig aldrig været noget naturmenneske som sådan. Aldrig dyrket idræt, været spejder eller på 
anden måde været et ”udemenneske”. 

I min barndom, og når der var fri fra skolen, arbejdede jeg på en bondegård for at tjene lidt lommepenge. 
Der fulgte man jo naturligt de skiftende årstider med de forskellige arbejder på marken, men nok uden at 
tænke nærmere over det. 

I mit voksne liv gik tiden med arbejde, familieliv og børn, og stor var glæden, da vi købte vores første 
Villatelt. Det var en lille firkant, hvor vi lige kunne stå oprejst, og madlavningen foregik udendørs på et lille 
gasblus. 

Det blev starten på mere udeliv, og et 
andet syn på de muligheder, som 
naturen giver. 

Det lille telt fulgte den lille familie på 
fire personer på bilture rundt i Danmark 
og senere til Østrig og helt til Italien. Jeg 
husker en lille morsom detalje fra 
omkring 1983: Vi havde netop krydset 
grænsen til Italien fra Østrig, da vores 
mindste spurgte, er vi i Italien nu? Ja, nu 
er vi, hvorefter det kom fra bagsædet, 
pyh, hvor er her varmt.  

Det lille telt blev dog udskiftet med en 
mere bekvem campingvogn, og så gik 
turene igen ud i landet. 

Turene gik også i ferierne sydpå, gerne til samme sted, Bibione, lidt nord for Venedig. 

Fra 1984 fik vi fast plads på Camping Møns Klint, forår og efterår. Det gav anledning til et helt anderledes 
forhold til naturen. Nu boede vi lige op af skoven, 4 km. fra Møns Klint. Det gav anledning til utallige 
vandreture i skoven deromkring næsten hele året. Vi var der alle de weekender, det kunne lade sig gøre. 
Der kom man i snak med naboen, gik lange ture sammen. Når mørket sænkede sig, var det noget særligt. 
Her var der ingen gadelys eller lys fra en storby, der kunne forstyrre mørket. 

Utallige er de aftener, vi i årene frem sad ude til efter midnat og så efter stjerneskud. Vi havde måske 
tændt et lille bål, sad så sammen med naboen, og hyggede og talte om livet på godt og ondt. Det er 
stunder, der aldrig glemmes. Efter sådan en weekend kunne den nye uge bare komme an. 

I 2009 sluttede vores arbejdsliv, min kære hustru stoppede i foråret og jeg til august. Vi fik nu en masse 
fritid. Hvad skulle vi nu? Min kære hustru startede med at gå stavgang – det var en ny ”dille”. Var det nu 
noget? Ja, det viste sig at være en fantastisk måde at komme ud i naturen på. En gang om ugen mødes ca. 
80 mennesker, alle 60+, varmer op, og deler sig i tre hold med forskellige turlægder. 3 – 5 – 7 km. 
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Jeg startede også op på holdet. Der er et helt særligt socialt samvær. Alle kommer fra samme nærområde, 
mange har kendt hinanden gennem mange år. Nogen har i deres yngre dage været samme i den lokale 
idrætsforening, og mødes nu igen til god motion og gode oplevelser. 

Desværre har jeg måtte opgive at gå med – ryggen gør knuder. 

 I 2013 kom der en ung mand og spurgte, om jeg ville hjælpe ham med at starte en forening. Jeg sagde 
straks ja uden at kunne vide, hvad det ville føre til. 

Her i Mogenstrup har vi en 1000-årig gammel kilde. Skt. Mogens Kilde, opkaldt efter Sct. Magnus på 
Orkney Øerne. 

Desværre var kilden blevet lukket. Vandet var forurenet, og myndighederne forlangte i 1990, at der blev 
lukket af. 

Anlægget stod i mange år, men blev dog passet og renholdt, men da Amterne blev nedlagt stoppede 
vedligeholdelsen. 

I 2013 var det fuldstændigt tilgroet, og det var ikke muligt at færdes der. 

Vi startede en forening med ganske få bestyrelsesmedlemmer, og døbte den Mogenstrup Kildelaug. 
Foreningen hovedformål er at skaffe nyt vand til kilden. 

Arbejdet gik i gang, der blev skrevet aftaler om evig leje af arealet med Næstved Kommune.  

Vi startede oprydningen og istandsættelsen af anlægget. Der meldte sig andre, som var gået på efterløn 
eller pension til at være med. 

I dag 2017 er der 70 medlemmer i foreningen, som betaler kontingent. Vi har fået en lidt yngre med i 
bestyrelsen. 

I forbindelse med den gamle kilde blev der i århundrede holdt Kildemarkeder. Folk valfartede til den hellige 
kilde for at blive helbredt for alskens sygdomme. Disse markeder sluttede omkring 1865. I 2013 tog vi 
ideen op igen: Vi skulle holde Kildemarked igen. Nu har vi i år holdt det femte marked, og det har udviklet 
sig til en tradition.  

Sammen med vores lokale Dagli’Brugs har vi lanceret en Mogenstrup Vin og en Mogenstrup Øl samt en 
Mogenstrup Vand. Det er blot nogle af de tiltag, der er kommet ud af det frivillige arbejde, som vi laver. 
Vi holder også mindedage for Sct. Magnus i april og december. 

Vi har søgt og samlet penge til det nye vandprojekt, pris ca., 180,000, og nu nærmer vi os målet. Vi kan 
komme i mål denne måned med en bevilling fra Næstved Kommune, hvis den går igennem i udvalget. Så 
kan arbejdet startes op med ny vandforsyning og autentisk og rent drikkevand. 

Den nye kilde forventes at åbne i april 2018. 

Kronen på værket kom den 20. august: En nystiftet pris, Fladsaa Prisen, på kr. 10,000 skulle uddeles for 
første gang og den gik til… Mogenstrup Kildelaug! Det var en kæmpe overraskelse for os, men samtidig et 
fantastisk skulderklap til vores frivillige arbejde. 

Vi arbejder videre. 

Varnny. 
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VELFÆRDSNÆR EVALUERING  

DEN VILDE SKOV  

Middelfar t Kommune 
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VELFÆRDSNÆR EVALUERING 
HÆNGEKØJER TIL BORGERNE SVINGER OGSÅ IND I DE FORMELLE MØDER 

Ringkøbing Skjern Kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et aftalt møde i en ukendt skov med (u)kendte mennesker og en ukendt opgave – et af de første møder 
med gruppen, der i Ringkøbing-Skjern kommune skulle arbejde med ”naturens rige”. 

Planlæggerne havde sørget for tæpper, sandwich og varm kakao. 

Det var bevidst, at mødet skulle holdes i naturen, og efterhånden, som vi mødte frem, opstod magien. 

 

 

December 

Kulde 

Frost 

 

Et møde ved 

Hængekøje- 

Hytten i  

Skjern Birk 

Plantage 

Varm kakao i 
krus lavede 
ringe på det 
rimfrosne bord.  

Varmen møder 
kulden – og 
sætter aftryk. 
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Kølig 
frostklar luft 
i lungerne. 

Solens 
stråler brød 
frem. 

God 
uformel 
stemning i 
det åbne 
rum. 

Mennesker mødes 
og påvirker 
hinanden                               
  

Mon man er mere 
fordomsfri og 
påvirkelig i 
naturen?  

Mere sansende og 
lyttende? 
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Hængekøjerne blev pakket ud, og hængt op i den nye hængekøjehytte og udenfor i træerne. 

Det inspirerede os til nye oplevelser i naturen: 

• Kan vi tage borgerne med i hængekøjehytten? 
• Kan vi lave en søndagsaktivitet her? 
• ?? 

Vi var fælles om at opleve naturens rum, og det skabte en fælles følelse og en fælles oplevelse. 

Vi lærte noget sammen. 

Der kan ske særlige ting i naturen. Man sanser og oplever på en anden måde. 

Ord og ideer 
kom frem i 
den særlige 
stemning:  

Hængekøjer 

Suppevogn  

Naturens rum 

Hvordan kan 
vi sætte 
aftryk  

Danne ringe  

Mulighed for 
at træne i det 
fri 

Flygtninge og 
natur 

Hvad er det, 
der virker 

Hvad gør 
naturen ved 
os 
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Måden, hvorpå de varme kakaokopper dannede ringe og 
inspirerede os, var aldrig opstået i et mødelokale. 

Vi oplevede muligheden for at sætte aftryk – først individuelt og 
senere i fællesskabet. 
Eftertanker… 

Bliver man mon mere ydmyg ved at løse svære opgaver i naturen? 

Kan man for eksempel løse samarbejdsopgaver på en anden måde i naturen? 

Vi vil bruge naturen som møderum og gribe de muligheder og øjeblikke, der opstår. 

I den store og mangfoldige natur bliver vores problemer på en måde mindre – helt af sig selv. 

 

Susanne Rystok og Karen Søndergaard 

Sundhedscenter Vest. 
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VELFÆRDSNÆR EVALUERING  

Træerne hælder til samme side 

Næstved Kommune 

 

Vind i håret, sol på næsen, ro i maven, smil på læben 

Træerne hælder til samme side – vestenvinden har gjort sit. Landskabet har i store træk set ud som nu i 
umindelige tider, og vil fortsætte med at gøre det... 

Tænk, hvad dette landskab har oplevet gennem tiden. Det er som indlejret i dette bakkede landskab. Måske 
naturen her i Mogenstrup også husker aktiviteterne i Naturens Rige? Følelsen af at være ganske små i den 
sammenhæng er tankevækkende.  

Vi sidder på toppen af Fårebakkerne, hvor vinden suser så meget i træerne, at man næsten skulle tro, at vi 
var tæt på havet. Småregn, heftige byger og blæst, men når man så kommer ud… åh! Så er det bare frihed 
og ro på!   

Biler og tog synes meget små, når de snegler sig gennem landskabet. Erindringer om dejlige oplevelser med 
børn på kælk i et sneklædt landskab dukker frem. 

Vi opdager en regnbue i det fjerne. Det er som om, at den lover os, at vi den næste times tid får lov til at 
sidde i tørvejr og sammen skrive en kreativ og poetisk tekst. 

Vi kan se mange kilometer omkring – mon det er Vordingborg derude, og hvad med de vindmøller?  Er de 
i Præstø? Mon stavgængerne kommer forbi, mens vi sidder her? Eller mænd i cykeltricot? 

Det er som om, at det store åbne landskab er en skitse over vores projekt. 
Vi har plantet et træ her i Mogenstrup, og rødderne har vokset sig sammen. 
Det står stærkt, og vil vokse sig større – også uden vores hjælp. Vi er sikre 
på, at mange vil hjælpes ad med at vande det i tiden, der kommer. 

Vi mindes vores mange møder udendørs, som nærmest opstod ved en tilfældighed. Vi måtte sidde tæt og 
uformelt for at holde varmen. Den naturlige ramme gjorde noget ved os.  
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Naturen samler – mennesker og tanker! 

Naturen husker vores fælles historie og kalder erindringer frem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varnny, Berit, Grith og Tine 
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7. HVAD SKABER MULIGHEDER FOR FÆLLESSKABELSE – HVAD BEGRÆNSER? 

Flere veje til fælles-skabelse af  naturens ”uderum” og velfærdsstier på 
tværs 
Projektet Naturens Rige viser, at der her det første år er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner bliver 
inspireret til at arbejde med fælles-skabelse af naturens uderum med mulighed for at skabe værdi på 
forskellige bundlinjer. Nedenstående figur viser nogle af de mønstre, der synes at tegne sig.  

 

 

  

 

 

Hvad muliggør/begrænser, at fælles-skabelsen kan blive mere åben og frisættende? 

Projektet har kun løbet over et år nu, så nedenstående er blot en skitsering af nogle foreløbige 
opmærksomheder i forhold til, hvad der fremmer og hæmmer fælles-skabelsen af naturen som uderum: 

Naturen: Det synes ikke at være uvæsentlig, hvilke kvaliteter der knytter sig til naturens uderum. Hvis 
uderummet er placeret ved meget trafik, i udkanten af byen eller er ufremkommeligt og meget vildt, er det 
langt sværere at tiltrække lokale borgere til at deltage i at være med til at skabe uderummet gennem en 
fælles proces. 

Opgaven: Opgaven har også en betydning for, hvordan processen kan få liv og skabe merværdi med 
mange bundlinjer (individuelt, lokalt, organisatorisk, økonomisk). Hvis opgaven er meget institutionelt 
forankret, hvis det fx handler om et stort byudviklingsprojekt, der skal forbedre sundheden lokalt/nationalt, 
så kan det betyde, at en dominerende diskurs om planlægning og kontrol på distance bliver dominerende. 
Hierarkiet og den vertikale organisationsform overtager opgaven. Det kan spænde ben for de tværgående 

Målgruppen og 
stedet er kendt, men 
der eksperimenteres 

med hvordan at 
skulle involvere

At gro fællesskaber 
gennem mange 

lokale aktører, der 
mødes i naturen, og 
derigennem tager 

ansvar for nye 
(mentale og fysiske) 

velfærdsstier

Målstyret
Stedet er kendt
Målgruppen er 

kendt
Effekten er kendt

Opbyggende 
tilgang

Kommuen designer  
workshops til 
borgere, som 
derefter kan 

forbedres

Uforudsigelig proces 

Foranderlig målgruppe og aktører 

uforanderlig målgruppe og aktører 
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og de mere borgerinvolverende processer. Derimod er der tegn på, at fælles-skabelse af naturens uderum 
i langt højere grad kan fremmes og kultiveres ved at tage afsæt i aktiviteter, der allerede er forbundet 
med fx sundhedscentreret, biblioteket og arbejdsformidlingen. Når der allerede er aktiviteter, handler det 
i højere grad om at få dem til at vokse ved at involvere nye borgere og ved at eksperimentere med, hvad 
der forstærker lysten til at deltage. 

Æstetiske og kreative metoder: Dét at kunne omforme et informationsmøde til en nærværende skovtur eller 
det at skærpe oplevelsen af naturens sanselige potentialer gennem ikke-funktionelle og æstetiske metoder 
som pausen, konkrete berøringer og interaktioner med grene, jord, dyr og konkrete aktiviteter synes at være 
med til at forstærke meningsfuldheden omkring det at skabe naturens uderum sammen. Det, der synes at 
kunne stoppe den fælles-skabende proces, er, hvis processen er alt for planlagt. Det kan i højere grad gøre 
borgeren til en ’kunde’ frem for en aktiv medskaber af processen. De æstetiske metoder kan, ved at de 
åbner for sanselige og endnu ikke italesætte rum (det potentielle), skabe fornyede livgivende og frisættende 
deltagelsesmuligheder. Brugen af æstetiske og performative metoder handler ikke om ikke at styre, men 
det handler om at skabe rum til rene deltagelsesformer, hvor vi kan blive nogle lidt andre end da vi kom. 

At sætte sin rolle i spil på nye måder 
Der er ingen tvivl om, at det at arbejde med naturen som et fælles-skabt uderum, der kan skabe nye mentale, 
sociale og fysiske velfærdsstier, både giver muligheder og udfordrer deltagerne, da det ansporer dem til 
at forme og omforme deres roller i forhold til hinanden og i forhold til naturen. Nogle af 
mulighederne/udfordringerne kan beskrives på følgende måde: 

Borgeren: Der er tegn på, at de borgere, der har været med i projektet, bidrager med en stor viden om 
det lokale områder, om de andre borgere, der deltager og om de aktiviteter, der allerede er i kommunen. 

Udfordringen kan være de borgere, der arbejder ved siden af eller som er sygemeldte, og som har 
begrænset tid og overskud til at deltage i alle dele af processen. Her kan det at være vigtigt påpege, at 
borgeren ikke har pligt til at deltage, men at der samarbejdes om, hvordan man kan gøre det lettere for 
borgeren at få hørt sin stemme. 

Sundhedsmedarbejderen: Der er tegn på, at den fælles-skabende tilgang til at arbejde med sundhed i 
relation til naturen falder sundhedsmedarbejderen relativt let. Der er nogle potentielle nye erkendelser, der 
handler om: 

• At det handler om at gøre sin rolle endnu mere åben og involverende (fx ved fysisk at mødes med 
folk på biblioteker, i naturen, på kulturhuset, m.m.). 

• At have mod på at invitere mange lokale aktører på en gang ud i naturområdet, og ikke styre 
processen horisontalt gennem styringskæder. 

• At kunne tune sig endnu mere ind på de mikrokroskopiske kvaliteter i processen og dermed finde ud 
af, hvad der gør, at borgerne/deltagerne får lyst til at komme igen (fx at tune sig ind på, om det 
er ildstedet, kaffen, det at grave, mødes, synge, holde pause, m.m., der gør en forskel for den 
fælles-skabte oplevelse). Den fagprofessionelle skal blive en nysgerrig antropolog. 

Byplanlæggerens/arkitektens rolle: Arkitektens rolle har traditionelt set ikke på samme måde afsæt i at 
skulle opbygge relationer til borgere. Opgaven handler ofte mere om planlægning og design end om selve 
processen. De landskabsarkitekter, der har været med i projektet, synes at have fået en forøget viden om, 
hvordan de kan sættes deres viden i spil på nye måder. Der er udsagn, der handler om: 

• At man gennem dialoger med borgerne i naturen får mere viden om, hvordan uderummet kan 
designes. Måske skal bænkene ikke stå ud mod det åbne, som man ellers havde planlagt, men vende 
væk, hvis der skal være plads til eftertænksomhed.  
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• At man kan bruge borgernes kortlægninger af deres oplevelser i naturens uderum til at skærpe 
bevidstheden om kvaliteter, muligheder og fremtidige aktiviteter. Det strækker arkitektens 
mulighedsrum, når man sætter sin viden i spil på nye måder, og det betyder, at naturens uderum 
kan blive skabt gennem lokal interaktion fremfor gennem kontrol/planlægning. 

Forskerens rolle: Der er tegn på, at forskeren i højere grad må gå til kanten af sin rolle som en ekspert, der 
er på jagt efter én sandhed om sundhed og i højere grad at blive en, der også faciliterer muligheden for 
mærkbar fælles-skabelse, og gennem disse erfaringer skabe ny viden. Forskeren kan således blive det som 
en teoretiker inden for kritisk ledelse kalder en ”path-up-setting scholar” (Alvesson 2013). Det stiller nye 
krav til at kunne samarbejde, dele viden og ressourcer og det udfordrer den akademiske praksis, der ofte 
handler om, at den enkelte forsker skal opbygge viden og gøre krav på sit bidrag. 

Organisationens rolle: Den formelle organisation bliver ofte til gennem rutiner, regler og instrukser i dertil 
indrettede bygninger. Med Naturens Rige er der tegn på, at den formelle organisation strækker sig og også 
bliver til gennem horisontale forbindelser til naturen, borgerne og de lokale aktiviteter. Møder holdes i 
hængekøjer, på engen og i parker, og er med til at inspirere og til at puffe deltagerne til at handle og 
tænke en smule anderledes. På den måde er der tegn på, at naturens uderum har et stort potentiale til også 
at blive organisations (inde)rum i forhold til at skabe sprækker til fornyelse.  

Naturens Rige viser således de første spæde tegn på, at naturen med fordel kan tænkes ind i alle de 
strategiske sammenhænge, hvor vi arbejder med at realisere og forankre velfærdskerneopgaver. 
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Inspirationshæftet er udarbejdet af: 

Christa Breum Amhøj 

Christa forsker i offentlig ledelse på Copenhagen Business School (CBS) og hun har de sidste 7 år forsket i, 
hvordan offentlig værdi kan skabes gennem kreativitet, eksperimenter og æstetiske metoder. Christa har 

været med til at designe projektet Naturens Rige sammen med SBN, og hun har desuden været facilitator 
af projektets workshops. Til dagligt er Christa centerleder på CBS, og hun underviser i offentlig 

entreprenørskab, tværfaglig ressourcemobilisering og strategisk ledelse. Desuden arbejder hun med 
forskellige eksperimenterende og skabende aktionsforskningsprojekter i en række kommuner. Christa har 

skrevet en lang række artikler om styringsteknologier, eksperimenter og ledelse af det potentielle. 

 

Solveig Kirkegaard 

Solveig er uddannet fra RUC i filosofi og med fokus på natur, krop og tilblivelse. Solveig har arbejdet 
med dele af hæftets indhold, struktur samt opsætning af det, og hun har desuden taget forsidebilledet.  

 


