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Workshop i Søndermølle 28. april 2017



VELKOMMEN! 



I dag
10:30 - 10:45 Velkommen og goddag igen v/Ida

10:00 – 10:30 Evaluering i Naturens Rige v/Ida
(Selv)evaluering og inspirations til evalueringsmetoder

10:30 – 10:40 Kort om snaplog v/Christa

10:40 – 12:00 Projektrunde – hvor er vi i projektprocessen, 
erfaringsdeling

12:00 – 12:30 Gåtur og introduktion til området og projektet ved 
Søndermølle

12:30 – 13:00 Inspiration fra Viborg – evalueringsmetoder v/Merethe

13:00 – 13:30 Frokost

13:30 – 14:30 Inspiration til evaluering – snaplog v/Christa

14:30 – 15:00 Pause og netværk

15:00 – 16:15 Sparing og individuel  konsultation  v/Christa og Ida 

16:15 - 16:00 Farvel og tak for i dag



Evaluering i Naturens Rige

Tak for de inspirerende tilbagemeldinger



Aktionslæring kan være ”som 
at bygge et skib i åben sø”

Projektcitat: 

”Det er en stor udfordring for nogle at rumme det 
kaos, som hersker i et aktionslæringsforløb med 
mange ubekendte – at slippe kontrollen og tro på, 
at målgruppen selv ved, hvad der er godt for dem. 
Men heldigvis er vi sådan fordelt, at halvdelen af 
os kan lide det potentiale, der findes i kaos, og den 
andel halvdel kan stramme op, når det er 
nødvendigt.”



Aktionslæring kan være 
en krævende metode

• Der er ikke nogen opskrift, kun en 
fasemodel

• De fleste befinder sig i fase to



Aktionslæring kan være 
en krævende metode

• Der er ikke fast definerede mål – andet 
end på et ret overordnet niveau

• Projektet defineres undervejs, og justeres 
efterhånden som man bliver klogere

• Tvivl og åbenhed ift. løsninger er en 
integreret del af processen

• Nogle gange kan det skabe frustration i 
aktionslæringsgruppen: Kommer skibet 
nogensinde til at sejle? Er det ved at 
synke? 



Reaktioner fra tidligere 
aktionslæringsprojekter

”I starten var det meget forvirrende, og vi vidste ikke hvor 
vi skulle hen. Det kunne have været rart, hvis I fra starten 
havde fortalt, at det var en central del af processen.”

Fra projektet LAKS: Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

”Vi opdagede undervejs, at vi selv var de bedste til at 
finde på løsninger og teste dem i praksis. Men på at 
tidspunkt var alle frustrerede, fordi vi havde forventet et 
få noget mere fra jer.”

Fra projektet LAKS: Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

"Projektet er en anderledes måde at arbejde på, som er til 
gavn for organisationen. At få sat ord på det 
medarbejderne gør i projektet, er en interessant proces, 
som gør indsatsen synlig. […] Den bliver mere synlig 
gennem aktionslæringsforløbet. Projektet kommer til at 
leve videre, da det er en proces der er blevet sat i gang." 

Fra projektet LAKS: Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud



Evaluering i Naturens Rige

• Evaluering på to niveauer

– Evaluering af projektet:     
forskernes evaluering 

– Selvevaluering: 
aktionslæringsgruppens evaluering



Evaluering af projektet: 
forskernes evaluering 

Dette vil være i fokus på næste og sidste workshop

Gennem følgende metoder: 
• Observation på workshops
• Opsamling på projekternes egen dokumentation
• Kommende projektbesøg og fokusgruppeinterviews
• Telefoninterviews i slutningen af projektprocessen. 

Undersøger SIF: Indsatser til at bruge naturen til at skabe mental sundhed
1. Hvilke indsatser om natur og mental sundhed der bliver udviklet i løbet af 

Naturens Rige

2. Hvordan I oplever værdien af naturen i det sundhedsfremmende arbejde 

3. Hvilke barrierer og fremmere der opleves i forbindelse med at bruge naturen til 
mental sundhedsfremme

Undersøger CBS: Metoder til samskabelse og fællesskab med/i naturen

Hvorvidt, hvordan og med hvilke metoder skaber det indledende samskabende arbejde 
mellem naturen, det lokale sted, de fagprofessionelle og borgerne oplevet 
velfærdskvalitet?: 

A) Hvilke involverende metoder skaber oplevelse af fællesskab/forbundenhed?
B) Hvilke involverende metoder former og omformer identitet/rollen?
C) Hvilke involverende metoder skaber tilhørsforhold til naturen/stedet/projektet?
D) Hvad er mulighederne/barriererne i forhold til at bruge naturen til at arbejde på 

tværs af roller, siloer, organisationer og geografiske steder og at skabe nye handle 
muligheder?



Selvevaluering:
aktionslæringsgruppens evaluering

Dette vil være i fokus i dag

• Aktionslæringsgruppernes opsamling på eget 
projekt. 

– Hvordan samler I op på ny viden?

– Hvilke metoder benytter I jer af?

• Inspirationsoplæg fra Viborg

– Metoder 

– Indsamling af data

– (Bearbejdelse af data)

• Brug af snap-log metoden: velfærdsnær og 
sensorisk evaluering af velfærdskvaliteter (CBS)



Inspiration til evaluering
af oplevelsen af velfærds-kvaliteten i 
samskabelse mellem natur, det lokale sted, 

fagprofessionelle og borgere

Velfærdsnær-evaluering:

CBS’s bidrag til evaluering af samskabelse

Snap-log metoden kan bruges til at skabe et intelligent evaluerings-design i 
det den er rettet mod at se og skabe ’den innovative praksis’

Den kan bruges til ikke kun at se bagud, men i lige så høj grad til at skabe 
vejen mens vi går (det nye). Velfærdsnær-evaluering handler særligt om den 
oplevede kvalitet af vores relationer til mennesker, ting og steder: 

a) Fakta: Den kan dokumentere, det der sker (hvem er med, hvor henne, 
hvad sker der)

b) Den gode praksis: Den kan synliggøre – og dermed fremme, hvordan 
fx praksis handler på  sundhedsfremmende måder 

c) Skjulte ressourcer: Den kan synliggøre, den viden der endnu ikke er 
sat ord på og som rummer nye uforudsigelige ressourcer

d) Det store i det små: Den giver en mikroskopisk og sanselig viden om 
natur, sundhed og samarbejde – som gør det muligt at forstærke de 
oplevelser, der er intense og som virker ved at sætte kropslige aftryk

e) Inspiration til at være med og at gøre mere: Den kan gennem billeder, 
logbøger og poesi inspirere andre til at deltage. De kan ’mærke’ 
kvaliteten.



Kære Dig i Naturens Rige,

Nu er det ved at være lidt over en uge siden, at vi stod på denne bro med hinanden i 

hænderne. Med lukkede øjne. Der var helt stille. Blot nogle små rap fra nogle ænder 

ude på søen. Imens der var allermest stille fløj et fly lavt hen over Arken. Dens lyd var 

gennemtrængende og man kunne næsten mærke viberationerne i kroppen. Måske 

mindede det dig og os om, at vi til trods for dette affektive mikro-møde med hinanden er 

tæt forbundet med den globale verden…?

Måske var det i dette mikroskopiske øjeblik, at Naturens Rige blev til mere end et 

projekt med mål og milepæle om resultater engang i fremtiden. Måske var det i dette 

øjeblik – i solnedgangen, stilheden og med hinanden i hænderne – at vi vitterligt kunne 

mærke det vi nogen gange kalder livs-kvalitet? Måske var det netop dette øjeblik – med 

den røde sol, den friske luft, stilheden, fornemmelsen af efterår, de varme hænder og 

den sitrende energi – der har sat et aftryk, som du tager med dig og bærer lige nu? Ikke 

nødvendigvis for at gentage øvelsen. Men måske inspireret til igen at forsøge at skabe 

det dybe læringsrum, hvor vi i fællesskab kan mærke nærværet, roen og den sociale 

forbundenhed... Måske var det i dette øjeblik, at der blev skabt et nyt hukommelses-

spor? 

Eller måske var det, da vi stod til allersidst i måneskinets skær? Eller måske....?

Animation 
EN SERIE AF VELFÆRDSAKTIONER
Christa Breum Amhøj
Naturens Rige, Arken 2016

Et første forsøg på at lege med, hvordan man kan arbejde
med en sensorisk evaluering.
Den forsøger at ’åbne’ mig som fagperson op, såvel som jer
som fagpersoner. 
Den tilbyder, at vi mødes i en ’stærkere’ relation end den formelle
Den forsøger at lokke jer til at lege med og at gøre mere…...



Projektrunde

• Hvor er vi i projektprocessen?

– Erfaringsdeling



Søndermølle

Gåtur og introduktion til området 
og projektet i Viborg

samt

Inspiration til evalueringsmetoder



Velfærdsnær Evaluering



Sparring og individuel 
konsultation

• Spørgsmål til refleksion

1. Hvordan giver det mening for jer 
at evaluere på jeres projekt?

2. Er der nogle metoder, som I er 
præsenteret for i dag, det vil give 
mening at gå videre med?

3. Hvad er jeres næste skridt i 
forhold til evaluering?


