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Indledning 
Krop og bevægelse i naturens rige er et aktionslæringsprojekt med 7 kommuner: Billund Kommune, 
Faaborg-Midtfyn Kommune, Hedensted Kommune, Ikast-Brande Kommune, Københavns 
Kommune, Lolland Kommune og Syddjurs Kommune. Sund By Netværket har med støtte fra 
Sundhedsstyrelsen været tovholder på projektet. Aktionsuniversitetet har været ansvarlige for at 
facilitere 4 workshops fra 2018-2019. De teoretiske oplæg om natur, sundhed og evaluering har lektor 
Søren Andkjær fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU afholdt.  Han har også, sammen med 
forskningsassistent Astrid Ishøi, foretaget løbende interviews med udvalgte deltagere, og udarbejdet 
en separat evalueringsrapport.  
 
Der har undervejs i hele processen været øvelser fra Simon Høegmark fra SDU. Han har på hver 
workshop taget os med ud i naturen for at afprøve et væld af æstetiske og fænomenologiske baseret 
metoder: lige fra narrative fortællinger, der intensiverer det sanselige rum, over forskellige former for 
gåture, til læring om naturen som medicin. Endelig har Peter Thybo holdt oplæg om ”Det dobbelte 
kram”. Christa Amhøj medstifter af Aktionsuniversitetet, ekstern lektor på CBS og tidligere leder af 
Center for Virksomhedsudvikling og ledelse på CBS, har givet oplæg om vejen fra samskabelse til 
fællesskabelse. Lige såvel som der på hver workshop har været oplæg fra kommunerne om deres 
arbejde og erfaringer.  
 
Opgaven har sat holdet. Det vil sige, kommunerne er blevet opfordret til at sætte det hold, der var 
relevant i forhold til at arbejde med skabe fællesskaber med borgere i naturen. Det er disse 
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kommunale og tværfaglige aktionslæringsgrupper, der har deltaget i de afholdte workshops. 
Kommunerne har arbejdet med at skabe mental og kropslig sundhed for målgrupper som: sårbare 
unge, ensomme ældre, borgere med anden etnisk baggrund samt for mere blandet grupper af borgere. 
Og der har været en bred vifte af forskellige naturområder i spil: haveområder ved boligblokke, enge, 
parker og skove. 
 
Inspireret af WHOs arbejde med at skabe sunde byer er udgangspunktet, at velfærd og sundhed 
handler om relationelle processer. Sundhed og velfærd bliver til som processer imellem individuelle, 
kollektive, organisatoriske, materielle og stedspecifikke områder.  Og sundhed bliver til gennem 
relationelle processer mellem det lokale og globale.  Når naturen bliver det ”uderum”, hvor disse 
processer og relationer kan mødes på nye måder, skaber det ikke kun et output i forhold til 
målgruppen. Det skaber og genskaber også værdi i forhold til organisationen, stedet, naturen mm. 
Det er skabelsen af dette økosystem, som denne metodeopsamling handler om. 
 
Denne metode-og procesopsamling handler om de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til 
denne forståelse af velfærd og sundhed.  Nogle af de udfordringer, der knytter sig til at arbejde med 
sundhedsindsatser i forhold til målgrupper som ensomme seniorer, udsatte unge og stressramte mm., 
er, at New Public Management ofte gør, at kommunerne adresserer disse udfordringer ud fra en 
silotænkning. Det betyder, at der ikke kan skabes helhedsløsninger for borgerne. Helhedsløsninger 
betyder i denne sammenhæng ikke én løsning, men derimod at alle de forskellige relationer tænkes 
med i forhold til at intensivere og fremme sundhed og velfærd.  
 
En anden udfordring, der knytter sig til den dominerende New Public Management forestilling, er, at 
kommunerne skal levere aktiviteter og serviceydelser til borgerne. Med den tankegang kan borgerne 
risikere at blive passive objekter for fastdefinerede aktiviteter i stedet for aktive og medskabende 
subjekter. Det vil sige, på forhånd definerede koncepter kan suge livet ud af aktiviteterne. I stedet for 
at aktiviteterne bliver bragt til live gennem inspiration fra borgere, naboer, forskellige 
fagprofessionelle og stedets muligheder og ressourcer.  
 
Endelig handler den ledelsesmæssige udfordring også om, at naturen – og stedet – ofte bliver en 
kulisse for sundhedsydelsen. Borgerne bliver ikke reelt inviteret til at interagere med naturen – og de 
får ikke mulighed for at give noget tilbage til naturen. Således ser vi også tegn på, at miljø- og teknik 
forvaltninger planlægger naturområder og at det bliver op til borgerne at bruge disse landskaber i 
forhold til de på forhånd givne forventninger om, hvordan man vil, kan og skal bruge dem. Der er 
brug for, at kommunerne skaber rum til, at borgerne ikke kun bliver (for)bruger af naturen. I forhold 
til at skabe sundhed og velfærd er der en værdi i, at borgerne (i en eller anden udstrækning) bliver 
medskabere af aktiviteter med/i naturen. 
 
Alt i alt er der altså et behov for, at der ikke alene skabes bevægelse i naturen og for borgerne. Hvis 
vi skal skabe mulighed for, at borgerne færdes vel (=velfærd som noget vi gør sammen og som vi 
derfor kan mærke) så må vi skabe bevægelse på tværs af siloer og interaktioner med den lokale natur. 
Dét skaber også den mulighed, at organisationen, stedet, byen, naboer, virksomhederne og hele det 
lokale økosystem får gavn af processerne. Ambitionen med aktionslæringsprojektet Krop og 
bevægelse i naturens rige er således også at skabe en transformation fra simpel ledelse (NPM) forstået 
som ledelse af ydelser på et sted til en gruppe borgere til ledelse af sunde og bæredygtige fællesskaber, 
der på tværs af grænser og med afsæt i lokale steder, skaber velfærd sammen.  
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Således forsøger denne proces- og metodeopsamling at svare på den ledelsesmæssige problemstilling: 
Hvordan og med hvilke processer og metoder forsøger aktionslæringsforløbet at skabe rammerne 
for, at kommunerne kan skabe bæredygtige fællesskaber med/i naturen? Metode – og 
procesopsamling vil vise, hvordan aktionslæringsgrupperne forsøger at så de frø, der kan få 
fællesskaber på tværs og med borgere i/med naturen til at spire og gro.  
 
Data og de forundelige, spontane og mærkbare stjernestunder 
Denne opsamling er et forsøg på at fremhæve stjernestunderne i aktionslæringsprocesserne: Hvor og 
hvordan er det lykkedes at skabe en bevægelse fra en forståelse af sundhed i naturen som en ydelse 
til en forståelse af sundhed i naturen som et fællesskabende og bæredygtigt fællesskab, hvor man 
færdes vel i alle processer? Ambitionen er at bane vejen for at andre kommuner kan lære af disse 
forundelige stjernestunder og dermed at sprede de mere eksperimenterende og kreative metoder, der 
er rettet mod at skabe tværgående fællesskaber, hvor vi færdes vel på kvalitativt bedre og mærkbare 
måder.  
 
I artiklen ”The wonder of data” argumenterer MacLure (Maclure 2013) for, at der er brug for en 
tilgang til evalueringer, der kan gribe alt det, der falder ved siden af genkendelige og målbare udtryk 
for output. Netop når det handler om naturen som katalysator for at skabe tværgående fællesskaber 
som organiseringsformer, synes det at være vigtigt at lede efter potentialerne i sprækkerne af de 
genkendelige organiseringsformer og forståelse af sundhed som en ydelse eller et tilbud. Det er ved 
at lede i sprækkerne af det kendte og af det italesatte, at der er ny læring at hente. Hvis der er noget, 
der er nyt og i den forstand innovativt, så er det, når der ikke er sat ord på, men når det kan mærkes 
Manning & Massumi 2015) 
 
At lede efter stjernestunderne handler således mere præcist om at lede efter de mærkbare kvaliteter. 
Det er det, man kunne kaldte de magiske, æstetiske og poetiske oplevelser, der skabes med/i naturen 
og som der måske endnu ikke er sat ord på, men som kan mærkes. Det empiriske materiale bygger 
på observationer af workshops, interviews med tovholderne, og deres fremlæggelser af de aktioner, 
de har været med til at skabe på tværs, med borgere og med/i naturen. Endelig  har vi også undervejs 
i forløbet ansporet deltagerne (herunder også borgerne) til at arbejde med snap-logs, hvor de gennem 
egne billeder og logbøger dokumentere den mærkbare værdi i/med naturen. Billeder kan gribe det, 
der endnu ikke er sat ord på, men som kan mærkes kvalitativt. Denne metode er udviklet gennem 
studier af trivsel i arbejdsliv (Bramming et al. 2009). Pointen er,  at det er en performative metode: 
det vi ser, er vi med til at skabe.  Så ved at lede efter de mærkbare og kvalitative bedre oplevelser 
med/i naturen, er vi også med til at forstærke dem.  

Den måde at arbejde med krop og bevægelse i naturen på adresserer nogle ledelsesmæssige 
spørgsmål, som ikke kun knytter sig til domænet sundhed. De kan opsamles på denne måde: 
 

- Hvordan kan man arbejde på tværs af siloer og med borgere? (people) 
- Hvordan kan man inddrage og interagere med naturen? (place) 
- Hvordan kan man gå til kanten af den formelle rolle og skabe mærkbare deltagelse? 

(participation) 
- Hvordan kan man invitere omverdenen med og håndtere den kompleksitet? (peace) 
- Hvordan kan man vise, at denne fællesskabende tilgang til sundhed i og med naturen ikke 

kun har effekter for målgruppen, men også for kommunen (organisationen), stedet og byen, 
politik mm? (prosperity) 

- Hvordan kan man få fællesskaberne til at gro, så de også kan leve efter projektets løbetid? 
(planet) 
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Baggrund 
Offentlig ledelse befinder sig i en brydningstid. Bagsiden, af det velfærdssystem vi har opbygget med 
New Public Management, er, at det har skabt viden, læring og velfærd, der ofte kategoriseres, måles 
og kontrolleres i adskilte og isolerede faglige siloer, roller og organisationer (Ansell  & Torfing 2014, 
Amhøj 2019, Li & Lin 2011). Hvis vi skal skabe mere værdi for mindre – og hvis vi vil skabe nogle 
mere bæredygtige byer, organisationer og liv - så handler det ikke kun om at minimere de økonomiske 
omkostninger til velfærden. Den nyeste forskning i offentlig værdiskabelse peger derimod på, at det 
snarere handler om at skabe værdi i fællesskab og om at kunne arbejde ud fra den grundpræmis, at 
vores opgaver, roller og siloer er gensidige afhængige (Hartley et al. 2013). På den måde kan den 
politiske diskurs om ’mere værdi for mindre’ omformes til et spørgsmål om: Hvordan kan vi skabe 
en kvalitativ og mærkbar velfærd sammen på tværs af grænser – og med borgere (bredt forstået også 
som virksomheder, NGO’er mm)? Således er den bærende grundtanke i dette aktionslæringsprojekt, 
at enhver velfærdsopgave må gøres til en ”vi-opgave”, hvor vi - fordi vi er gensidige afhængige – må 
skabe værdi sammen, på tværs af roller, siloer og grænser og med borgere. 
 
Hvorfor bæredygtig fællesskaber i naturen? 
FNs Verdensmål er en global agenda (Hildebrandt 2016), der kan bruges som lokal løftestang i 
forhold til at understrege behovet for fælles-skabelse. Eller rettere behovet for fælled-skabelse for 
dermed at understrege, at det også handler om at skabe med konkrete steder (’fælleder’), hvor borgere 
(bredt forstået som foreninger, virksomheder, skoler mm) kan være med til at skabe og tage aktivt 
ansvar for klima-udfordringer, øget biodiversitet, minimere ensomhed, skabe mental sundhed mm. 
Bæredygtighed handler ikke kun om at skabe sociale relationer og netværk på tværs. Det handler også 
om at forbinde os til jorden – vores byer og landområder – på mere nærværende og nærende måder. 
Det handler om, at vi må væk fra forestillingen om, at vi kan styre og kontrollere planetens ressourcer 
på distance og  i stedet må begynde at interagere med den. Vi må gå fra at forstå naturen som en 
kulisse for vores aktiviteter til at forstå naturen som det levende læringsrum, der kan anspore os til at 
gentænke vores livsformer i alle systemer.  
 
Det planetære perspektiv må vi også tænke ind, når vi i en kommunal kontekst arbejder med, at det 
er opgaven, der sætter holdet. Et gryende felt af studier om the commons  (se eksempelvis Berkes,et 
al. 1989, Dietz et al 2003) peger på, at hvis vi vil skabe bæredygtige samfund, så må vi også gå fra at 
det, er de få, der definerer steder til at steder bliver de fælleder, som de mange kan være medskabere 
af og dermed få tilhørsforhold til.   
 
I forhold til de kommunale ledere/medarbejdere der deltager i projektet, og som kommer fra miljø- 
og teknikområdet, betyder det, at de må gå fra udelukkende at være byplanlæggere, der planlægger 
og designer urban natur på distance, til at blive de værter, der kan skabe rum til fællesskabelse med 
naturen. De må lytte endnu mere aktivt på, hvad der sker i mødet mellem borgere og naturen og derfra 
se og undersøge, hvad der kan blive til af udemiljøer (fx bænke, bålsteder, stisystemer, aktiviteter 
mm).   Dette er ikke nogen ny pointe. Flyvbjerg viste allerede i sin afhandling ”Rationalitet og magt” 
(Flybjerg 1992) , hvordan borgere selv skaber deres stier, uden om de planlagte miljøer, og han peger 
på, hvordan byplanlægger må respondere på og understøtte det levede liv. 
 
 

WHOs P’er: Metode til fællesskabelse 
Sund By Netværket bygger blandt andet på WHOs definition af sundhed. Her handler sundhed ikke 
alene om at gøre syge raske. Det handler om at skabe sundhed og velfærd. Det handler om at skabe 
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betingelser for, at vi alle fremmer dét, at vi færdes vel i alle processer i hverdagslivet. Og med 
begrebet being kan man gå så langt som at sige, at det ikke kun handler om mennesker, men om alt 
liv på jorden.   
 
Inspireret af WHOs arbejde med at skabe sunde og bæredygtige byer er udgangspunktet, at velfærd 
og sundhed handler om relationelle processer. Sundhed og velfærd bliver til som processer imellem 
individuelle, kollektive, organisatoriske, materielle og stedspecifikke områder.  Og sundhed bliver til 
gennem relationelle processer mellem det lokale og globale.  
 
 

Dette synliggøres gennem WHOs fokus på 6 
P’er: People, Participation, Place, Peace, 
Prosperity og Planet. De er et bud på, hvordan 
man kan forankre FNs Verdensmål på en måde, 
der skaber organiseringsformer, der fremmer 
fælled-skabelse og som fremmer, at vi  arbejder 
med mindst 6 bundlinier for værdiskabelse. 
Hvert P samler en rækker af FNs verdensmål og 
er på den måde med til at reducere de mange mål 
til mere overskuelige områder.  FNs verdensmål 
har  desuden den bagside, at de ofte kalder på 
silotænkning ved at definere forskellige mål 
inden for fx sundhed, læring, diversitet mm. 
WHOs P’er sætter derimod  sundhed i centrum 
for P’erne – således skal alle P’er rettes mod at 
fremme, at vi færdes vel som mennesker, på 
konkrete steder, i organisationer og byer. 

 
Med P for PROSPERITY er det også et bud, der inviterer os til også at gentænke og revitalisere vores 
forestillinger om vækst. Sundhed handler ikke kun om at suboptimere den enkelte borger således at 
han eller hun kan blive endnu mere produktiv. Derimod handler det om at skabe sunde og bæredygtige 
systemer, hvor vi er sammen om at fremme sundhed i hvert eneste skridt, vi tager. Derfor er 
tværgående fællesskaber også en måde at organisere og skabe sundhed og velfærd på. 
 
Dette er langt fra nogen let opgave, da vi stadigvæk skal forholde os til New Public Management, der 
ofte styrer sundhed som en ydelse, der kan styres, måles og vejes på distance.  Sund By Netværket 
anerkender sammen med Aktionsuniversitetet den ledelsesmæssige udfordring, der handler om at 
skabe sundhed på meget mere borgernære måder. Samtidig anerkendes også behovet for at træde nye 
stier sammen og behovet for at skabe og dele nye metoder til fællesskabelse på tværs og med naturen.  
 
Naturen muliggør et særligt sanseligt ”uderum” til deltagelse. I naturen tilbydes vi ikke – som i de 
samfundsmæssige strukturer og performance kulturer – at tage en på forhånd given rolle på os. 
Naturen giver en mulighed for, at vi kan ryste vores spejlbilleder af forventninger om, hvem vi er – 
og at vi derfra – i sprækkerne – kan blomstre mere frit som ”bare mennesker”. Det stiller krav til den 
måde man forsøger at lede mennesker til på tværs af roller, siloer og grænser at skabe aktiviteter 
i/med naturen. Styrer man disse tværfaglige grupper af mennesker med performance mål, kontrol og 
overvågning risikerer man at spænde ben for de potentialer, som naturen som et sanseligt og 
frisættende uderum giver. 
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I dette aktionslæringsprojekt har vi arbejdet med at omsætte WHOs 6 P’er til forholdemåder, der kan 
være med til at fremme den sanselige, kreative og æstetiske tilgang til læring, ledelse og organisering, 
således at det er hele systemet, der kan lære af og forstærke naturens blødgørende og frisættende 
potentialer. WHOs p’er er således et bud på, hvordan man kan gå fra en magt-forståelse, der handler 
om at nogen (fx i hierarkiet) har magten til at lede andres selvledelse og selvoptimering  til at vi alle 
skal have magten til at fremme, udtrykke og skabe vores Liv. Dét handler om magten til at hjælpe 
hinanden med at få vores liv til at blomstre (Carnera 2010) 
 
De seks P’er omsætter vi til disse konkrete forholdemåder, der også er med til at organisere 
relationerne: 
 
PEOPLE: Kom med en opgave, sæt holdet på tværs af roller og grænser og arbejd med at kortlægge 
fælles kvaliteter og skjulte ressourcer i naturen. Afprøv fællesskabende og kreative metoder, der kan 
forbinde os på mærkbare, sanselige og æstetiske måder. 
 
PLACE: Hop ud fra de vante kontorer og opdag stedet som en medskabende og 
ressourcemobiliserende aktør. Gå ture sammen og på tværs og sans stedets kvaliteter.  Overvej 
hvordan flere aktører kan blive deltagere i den fællesskabende proces – og på konkrete steder. Hvilke 
naboer, fællesskaber, foreninger mm er også relevante at invitere med? 
 
PARTICIPATION: Gå på kanten af de formelle roller. Skab deltagelsesformer, der åbner op for 
mærkbare relationer Skab deltagelse på/med konkrete lokale steder. Brug aktiv lytning til at gribe det 
som forbinder og som giver lyst til at være sammen igen på dette sted. Skab aktioner sammen. 
 
PEACE: Hvilke stemmer er ikke med i fællesskabelsen – arbejd med, hvordan stemmer i periferien 
kan inviteres med i processen fx andre sårbare, naboer, politikere mm. Invitér dem med, så de kan 
mærke kvaliteten af relationerne og af naturen. På den måde skabes en levende dokumentation. 
 
PROSPERITY: Hvordan skaber de fælles-skabende strategier værdi for hele økosystemet fx i 
forhold til fx mental sundhed, stedet, byen, fællesskabet, naturen og den lokale økonomi. Brug gerne 
alternative metoder til at gribe og formidle værdien fx videologs, snaplogs, skab nye aktioner mm. 
 
PLANET: Arbejd med at skifte fokus fra organisationens mål til ’hvad er det verden har brug for’ 
og se, hvordan det skaber værdi og engagement på nye måder – og invitér flere med i processen 
sådan,  at der arbejdes med ’social impact’. Det teoretiske udgangspunkt lyder, at hvis relationerne 
kan mærkes, så vil de katalysere nye aktioner og dermed skabe en levende økologi af aktioner.  
 
At styre sundhed versus at gøre sundhed sammen  
Sund By Netværket har i samarbejde med Aktionsuniversitetet tidligere arbejdet med, hvordan der 
kan arbejdes systematisk med disse p’er i forhold til fælles-skabelse (Amhoj 2019). Det har skærpet 
opmærksomheden i forhold til, at hver workshop skal være en WORK-shop. Sundhed er noget vi gør 
sammen, så vi kan mærke de kvalitative og mærkbare forskelle. På den måde er det en 
erfaringsbaseret viden og læring, vi skaber rum til. Det vil sige, det handler om at skabe natur-
aktiviteter sammen, at afprøve aktiviteter i naturen og selv at skabe nye aktiviteter sammen med afsæt 
i de konkrete erfaringer og oplevelser med, hvad der virker.  
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Imellem hver workshop arbejder de tværfaglige aktionslæringsgrupper med at omsætte deres viden 
og erfaringer til velfærdsaktioner hjemme i kommunerne. På den måde får deltagerne ikke kun 
evidensbaseret viden om aktiviteter i naturen gennem oplæg fra forskerne. De tværfaglige 
aktionslæringsgruppe gør bæredygtige handlinger sammen både på workshop-forløbet og når de 
kommer hjem til deres lokale natursteder.  
 
Processen er delt på op i forhold til de forskellige P’er for at gøre det så enkelt som muligt. I praksis 
er P’erne dog meget mere sammenvævede. Det er alle P’er, der skal integreres i forhold til den fælles 
opgave, når målet er at skabe værdi for hele økosystemet. Det er ikke altid, at vi italesætter disse P’er. 
Tit bruger vi dem mere som en opmærksomhed i forhold til, om vi har aktiveret hele systemet: 
deltagerne, omverdenen, naturen, økonomien mm. Processen for fællesskabelse kan illustreres 
således. 
 
Figur 1 
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Workshop 1:  
Tværfaglige grupper. 
Kortlægning af ressourcer
SNAP-LOGS
Invitationer til nye deltagere
Metode til at intensivere krop i natur

Afprøvning af krop og
bevægelse i natur (SDU)

Workshop 2:
Opmærksomhed på
Spontan opmærksomhed
/Snaplog
Programteori (SDU)

Workshop 3:
EHvordan gøder vi lysten til
at deltage sammen i nye
aktiviteter?

Krop og bevægelse i
naturen fælles afprøvning
og evaluering af metoder.

At skabe bæredygtige og sunde
Fællesskaber i naturen
WHO’s 6 P’er

AT SÅ FRØ
- At skabe mærkbare relationer

AT FÅ FRØET TIL FÆLLESSKABET TIL AT SPIRE
- At skabe aktioner sammen

AT GRO FÆLLESSKABER MED NATUR
- At skabe et økosystem af velfærd

Før workshop:
Gåtur med gruppen i naturen
Kortlægning af stedet

Lige såvel som det kan være ”abstrakt”,  ”forstyrrende” og ”udfordrende” at skulle gå fra at give 
en ydelse til borgeren til sammen at skabe fællesskaber med/i naturen, kan det være udfordrende at 
gøre  aktiviteter, der forstærker sanserne. Det kan dog samtidige være disse fælles kropsliggjorte 
oplevelser i naturen, der gør, at aktionslæringsgrupperne går fra at være en gruppe af individer til 
at blive et fællesskab, der tør at skabe det ukendte sammen. De konkrete erfaringer med metoderne 
muliggør, at de kan afprøve og udvikle metoderne hjemme i kommunen.  At gøre metoder, der 
forbinder krop og natur i mærkbare erfaringer,  kan frisætte os fra rigide strukturer og skabe 
samhørighed og tilhørsforhold til stedet. 
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Fra samskabelse til fællesskabelse  
Processen er som nævnt tværfaglig og rækker ind i alle lag i den kommunale praksis – og forsøger 
således at flytte ’samskabelse’ fra den yderste relation mellem kommunen og borger (fx foreninger, 
startups, virksomheder mm) længere ”ind” i og på tværs af selve organisationen. Den implicitte tese 
er, at hvis vi skal skabe grobund for nye fællesskaber, så er det hele systemet, der skal forandre sig – 
og ”blødgøres” i forhold til at kunne skabe nye former for velfærd sammen med borgere, partnere og 
steder. Derfor er det vigtigt, at det (groft sagt) ikke kun er sundhedscentret, der skaber en ydelse 
sammen med borgeren. Samtidig betyder det også, at det ikke nødvendigvis er de samme deltagere, 
der er relevante undervejs i processen. Fx begynder Københavns Kommune at få et samarbejde med 
en stressforening som derfor på et tidspunkt begynder at deltage i vores workshops. 
 
Gennem eksperimenterende metoder og prøvehandlinger arbejder de tværfaglige 
aktionslæringsprojekter med, hvordan de gennem PEOPLE, PARTICIPATION, PLACE, PEACE 
and PROSPERITY kan skabe passage fra den ofte dominerende forestilling om, at de skal levere en 
kendt ydelse til, at de sammen skal skabe et endnu ikke kendt og synliggjorte økosystem af merværdi. 
Det teoretiske udgangspunkt lyder, at det er den kvalitative bedre og mærkbare erfaringer, der kan 
skabe passage til nye handlinger. 
 
Denne læringsproces er inspireret af offentlig entreprenørskabs studier, affektive studier og 
procesfilosofi (Hjorth 2013, 2015, Shrivastava et al. 2017, Amhoj 2009 ).  Det er en læringsproces, 
der bevæger sig mellem det kendte og det ukendte. På den måde er det også en læringsproces, der er 
udfordrende. Deltagerne kan fx opleve frustration og disorientering, når dét ”de plejer at gøre” 
pludselig gøres sammen med andre. Og argumenter om manglende tid og ressourcer, kan bringes i 
spil. Det betyder også, at det kan være hjælpsomt, at der er en leder med fra kommunen som netop 
kan italesætte værdien ved at arbejde på mere fællesskabende måder.  Fællesskabelse handler også 
om, at der er fokus på, at det er en mere kropsliggjort og sanselig proces end samskabelse.  Pointen 
er, at når vi kropsligt bliver berørt og berører andre, så er det en overskydende værdi – en social energi 
– som er med til at aktiviteterne kan knopskyde. Fællesskabelse i/med naturen kan på den måde skabe 
en økologi af aktiviteter, når vi begynder at lytte ind på, hvad der skabes i dette sanselige rum med/i 
naturen.  Den fællesskabende proces – og dens måde at skabe organisering på -  kan illustreres på 
med figur 2: 
 

 
 

Fortid Nutid Fremtid

PEOPLE 

PLACE

PEACE

PARTICIPATION

PROSPERITY

universiteter

start-upsvirksomheder

borgere

Bundlinier:

Mental sundhed gennem deltagelse
Fællesskab der skaber løsninger sammen
Øget biodiversitet når vi ser 
‘mikroverdener’
Miljøbevidsthed når vi interagerer med 
naturen
Æstetik - fælles omsorg for vores jord
Byudvikling – som vi tager medansvar 
for

År 2030/2050

Sammen skaber vi bæredygtige
fællesskaber i naturen
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WHOs P’er som en metode til at skabe bæredygtige og sunde fællesskaber på tværs 
WHOs P’er som en metode til at skabe bæredygtige fællesskaber, er, således en metode, der kan 
bruges til at af-hierarkisere den offentlige sektor og skabe horisontale bevægelser på tværs af roller, 
siloer og grænser. Det vil sige hele systemet anspores til at arbejde sammen om at fremme, at vi 
færdes vel. Vi skal nu se nogle eksempler på, hvordan hvert P tilbyder en række kreative, 
eksperimenterende og sanselige metoder. Derefter skal vi se, hvordan disse metoder - på workshops 
og hjemme i kommunerne  - kan bruge til at så, spire og gro bæredygtige fællesskaber i/med naturen. 
 
Vi skal således se eksempler på, hvordan kommuner gennem disse metoder forsøger at skabe sundhed 
gennem en række forskellige opmærksomheder og dermed også forsøger at skabe værdi på flere 
bundlinier: fællesskab på tværs (people), mental sundhed, deltagelse (participation), tilhørsforhold til 
steder (place), øget viden om biodiversitet, inkludere udsatte (peace) mm.  
 
Aktionslæringsgruppernes opgave bliver at skabe mærkbare relationer mellem deltagerne og naturen 
på måder, der kan skabe passager til nye og mærkbart bedre relationer og aktiviteter. (Eksempelvis 
fortæller en kommune, hvordan de begynder at blive endnu mere sensitive i forhold til at gribe 
løbende feedback fra de unge, således at de unge bliver meget mere aktive i forhold til at definere 
aktiviteter).  Dén sensitive og æstetiske opmærksomhed kan med andre ord potentielt åbne op for et 
rodnet af nye handlinger i/med naturen. 
 
Figur 3 
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AT SÅ FRØ, AT SKABE SPIRER OG AT GRO 
FÆLLESSKABER 
Læser vi på tværs af de samtaler, observationer og interviews med deltagerne, der er blevet til 
undervejs i forløbet, kan vi se, at der tegner sig en proces, der handler om 1) at så frø til fællesskaber 
i/med naturen 2) at få de frø til at spire 3) at få fællesskaber til at gro sammen med naturen. I det 
følgende vil vi vise, hvordan de forskellige P’er er blevet sat i spil undervejs i processen i forhold til 
at så frø, at få den til at spire og til at få fællesskaber og natur til at gro. Alle P’er synes at være vigtige 
i forhold til at skabe sunde og bæredygtige fællesskaber.  
 
Det er en væsentlig pointe, at dét vi leder efter i det empiriske materiale, er de mærkbare og kvalitative 
oplevelser med hinanden, naturen og aktiviteterne. Med afsæt i de affektive studier, offentlig 
entreprenørskabsstudier og procesfilosofiske studier (Hjorth 2005, 2013, Thain 2008), er det netop 
disse ekstraordinære og mærkbare oplevelser, der kan skabe åbninger og passager til ny 
(kropsliggjort) læring, velfærd og organisering.  
 
AT SÅ FRØ TIL FÆLLESSKAB… 
PEOPLE, PARTICIPATION, PLACE, PEACE, PROSPERITY  
Allerede inden første workshop inviterer vi de tværfaglige aktionslæringsgrupper (fx 
sundhedsmedarbejder, miljøteknik medarbejdere, frivillige konsulenter, bostedsledere, 
foreningsrepræsentanter, borgere mm) i kommunerne på en gåtur sammen i den lokale natur. Gåturen 
skal dels være den allerførste og spæde kortlægning af, hvilke naturområder der kan være relevante 
at inddrage i projektet. På gåturen inviterer vi dem også til at have samtaler om velfærd og til at være 
nysgerrig på hinanden og stedets potentialer. Desuden skal de tage billeder af de mærkbare og 
sanselige muligheder og begrænsninger, de opdager på deres gåtur.   
 
Gåtur, kortlægning og billeder af sanselige øjeblikke er således de første metoder, vi bruger i forhold 
til at så frø til fællesskabelse og fællesskab til/med naturen. Læg mærke til, at det alle er metoder, der 
fremmer sanselige og nysgerrige interaktioner mellem deltagerne og til/med stedet. Kortlægning af 
steder er en anerkendt metode til at skabe fællesskaber, at skabe sunde byer og at skaber tilhørsforhold 
til steder (Duxbury et. Al. 2015, Evans 2008). 
 
Den teoretiske præmis lyder som sagt, at det er når vi bliver berørt kropsligt (affektivt-emotionelt), 
at vores tanker og handlinger bliver sat i bevægelse (Manning & Massumi 2010, Massumi 2013). 
Krop og tanke er således ikke adskilt. Med dette perspektiv er alle tanker kropstanker. Gåtur, billeder 
og tegning af stedets kvaliteter er alle metoder, der berører os – og som vi kan berører andre 
emotionelt-affektivt med.  Den teoretiske pointe er således, at det er disse virkelige følte kropstanker, 
der kan skabe passage til nye og mærkbare bedre (krops-)tanker og handlinger. Dét er dette affektive 
perspektiv, der gør det relevant at få de tværfaglige aktionslæringsgrupper til at bruge alle deres sanser 
til at berøre og at blive berørt af hinanden og af stedet. Dét er disse første affektive berøringer, der 
kan så det frø, der gør at de har lyst til at deltage igen og i naturen.  
 
 
 
 
 
 

At intensivere muligheden for at blive affektivt berørt af hinanden (på tværs af roller, siloer og 
grænser)  på gåturen og at blive berørt af naturen er således det første frø, der lægges ud i forhold 
til, at få aktionslæringsgruppen til langsomt at få fra at være en gruppe til at blive det bæredygtige 
fællesskab, der kan gro værdi for/med naturen. 
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Denne pointe om fællesskabelse er på den ene side ”abstrakt” i forhold til forestillingen om, at det er 
kommunen, der skal levere en ydelse til borgeren. På den anden side er den meget konkret og 
pragmatisk, da den handler om, at man også bruger sig selv – og den erfaringsbaserede viden man får 
som deltager i gruppen– til at finde ud af, hvad der nu skal skabes sammen i/med naturen.  Og det, at 
invitere til at grupperne gør det – frem for kun at tale om det -  kan gøre det mere konkret.  
 
 
 

 
 
 
 
At gå en tur – og at finde nye stier sammen i/med naturen  
Når vi beder dem om at gå tur i de tværfaglige aktionslæringsgrupper, er det således også en 
intervention, der er designet til, at deltagerne går fra at komme fra ’en silo med en på forhåndgiven 
viden’ til at de begynder at blive et fællesskab, der sammen skaber viden, læring og relationer. 
Opgaven som facilitator (Aktionsuniversitetet) er, at de også bliver bevidste om, at de selv kan bruge 
gåture, kortlægninger og billeder som metoder, der kan bruges strategisk til at skabe fællesskaber 
i/med naturen.  
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Zoomer vi tættere ind på gåturen som en metode til at skabe fællesskaber, så kan man sige, at det er 
et forsøg på at få dem til at gå fra at være navigatører i en kendt verden (fx hierarkiet) til at blive 
stifindere i en verden, der er mere ukendt og i bevægelse.  

Navigatøren går fra punkt a til b. Her er koordinaterne og viden om organisationen, borgerne og 
lokalområdet givet på forhånd. Stifinderen er derimod en, der konstant finder nye kvaliteter og som 
får lyst til at skabe noget nyt ud af disse kvaliteter (Ingold 2015).  

Det vil sige, når gåturene i aktionslæringsprojektet er informeret af affektbegrebet betyder det, at vi 
ikke iagttager dem som et neutralt foretagende. Gåturene sammen giver en mulighed for, at vi som 
barnet, der går på vej til skole og falder over de mindste af de mindste kvaliteter på sin vej, kan 
begynde at fabulere over, hvem er jeg? Hvordan er jeg – og dette fællesskab - forbundet med naturen? 
Hvem ønsker jeg – og vi -  at blive? 

”At stå frø til fællesskab” betyder således at skabe rum til, at deltagerne gennem deres gåture bliver 
opmærksomme på, hvordan de bliver berørte af steder, aktører, stemninger, relationer mm og at de 
kan bruge disse mærkbare øjeblikke som en anledning til at  åbne op for nye og kvalitative bedre 
handlinger sammen.  
 
På første workshop fremlægger de tværfaglige aktionslæringsgrupper deres erfaringer med gåturen i 
naturen og deres tanker om naturens/stedets ressourcer og muligheder for hinanden. Og de fortæller, 
hvordan de med deres forskellige fagligheder kan spille ind i forhold til at fremme dette sted. Allerede 
på dette det første workshopmøde kan man mærke forskel på alle de kommuner, der har gået turen 
sammen og den ene kommune, der kun har talt om projektet indenfor. Gåturen er, fordi den vækker 
så mange sanselige oplevelser af stedet og af gruppen, i sig selv en metode til at få deltagerne til at 
gå på kanten af deres formelle roller og til at blive mere sanseligt opmærksom på ”den Anden”. Og 
det er en anledning til at opdage stedet på helt nye måder. 
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At tegne landkort over stedets kvaliteter sammen  
Den første opgave de får på workshoppen er herefter sammen at tegne et landkort over 
naturområdet/områderne og alle de kvaliteter de – fra hver deres perspektiv – ser i forhold til dette 
sted. Denne øvelse åbner på mange måder op for kompleksitet . Pludselig får deltagerne et blik for 
alle de institutioner, organisationer, fællesskaber,  projekter og aktiviteter, der er på dette sted. De ser 
områder de ikke tidligere har kendskab til. De kan forbinde center (kommune) med periferien 
(borgere, aktiviteter, natur kvaliteter). De kan se steder, der er designet til sociale møder og steder, 
der helt af sig selv tiltrækker borgere. 
 
Samtidig betyder det også, at de begynder at få øje på, hvordan mange af aktiviteterne er gensidige 
afhængige af hinanden og kan fremme hinanden. Og de begynder at se, hvordan de ikke skal opfinde 
et helt nyt projekt, men derimod kan fremme, gøde og gro nogle af de aktiviteter, der er i forvejen til 
at komme ud i naturen. Det handler således ikke om implementering af en nyt projekt, men om at 
interagere med den økologi af liv, der allerede findes på det lokale sted. Den fælles tegning af 
økosystemet hjælper med at synliggøre den opgave. 
 
Eksempelvis får nogle af kommunerne øje for, hvordan det er de unge nede ved havnen, de skal have 
fat i. Andre får øje på at der kan være en forbindelse mellem det lokale museum og aktiviteterne på 
det grønne områder. Atter andre begynder at øjne, at der kan være en målgruppe som ingen af de 
andre institutioner har øje for, fordi det er en målgruppe der falder ned i mellem flere stole – og som 
de netop kan ’fange’ og invitere i forhold til det lokale naturområde.   
 
Som afslutning på denne kortlægningen skal de med afsæt i deres fælles tegning definere deres fælles 
opgave. De skal reformulere opgaven fra at være: eksempelvis vi skaber x- aktivitet til borgeren til 
eksempelvis: ”Sammen skaber vi sunde fælleskaber….”. Det skal med andre ord formuleres som en 
vi-opgave, således at der kan skabes et fællesskab om denne opgave. Igen kan det lyde som en 
uskyldig øvelse. Det er den langt fra. Den udfordrer roller, siloer og magtgrænser – og forestillingen 
om, hvad offentlig værdi er. Omvendt er der tegn på, at det hjælper, at borgerne sidder med om bordet. 
Det gør, at det er den fælles opgave (økosystemet), der må i centrum og at det bliver lettere af afstå 
fra faggrænser, magtpositioner mm. Tegningen af økosystemet er således med til at så frøet til at 
”holdet om opgaven” med tiden kan spire og blive til et fællesskab.  
 
Her er to eksempler på, hvordan de tegner stedets kvaliteter som et rodnet af forbindelseslinier og 
sammen bliver de stifinder, der skal få aktiviteter til at spire og gro. 
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At transformere præstationer på et sted til at deltagerne bliver et sted 
Endelig er der også nogle af de kommunale medarbejdere, der bliver (positivt) udfordret af de 
borgere, der er med. Eksempelvis er der en del unge med i den ene gruppe, der fortæller, at de slet 
ikke er interesseret i hverken fitnessredskaber eller mountainbikebaner. De har brug for et sted, hvor 
de ”bare kan være”.  Denne forståelse af, hvad sundhed er, stemmer på mange måder overens med 
WHO’s P’er, der lægger vægt på, at det ikke handler om at gøre syge raske. Det handler om at fremme 
sunde liv velvidende, at dette liv bliver til gennem relationelle, individuelle, organisatoriske, 
miljømæssige og urbane processer.  
 
Da vi på denne workshop også afprøver æstetiske og sanselige øvelser ude i naturen, der kan 
intensivere naturoplevelser, oplevelsen af egen krop, sanser og fællesskaber – bliver der bygget videre 
på denne oplevelse og erfaring med, at sundhed handler om ”bare”  at være og at færdes vel sammen 
i alle processer. Deltagerne inviteres til i løbet af processen at tage billede af, hvad øvelsen i naturen 
fortæller dem. En af de unge tager et billede af en vintergæk – og skriver denne tekst: 
 

 
 
 
I stedet for at stole på teorier og abstraktioner om ”de rigtige aktiviteter i naturen”, bliver det rettere 
deltagernes egne undersøgelser af, hvad der virker, der giver feedback ind i processen. Det er  
interaktion med naturen og med fællesskabets praksisser, der får os til, at åbne op for nye følelser og 
tanker og nye muligheder for, at skabe fornuft og betydninger (Cato & Meyer, 2011, s. 55). Det bliver 
den unges oplevelse af vintergækken, der åbner op for og understreger hendes lyst til at blive til et 
organisk og levende menneske. Den mærkbare oplevelse skabes i dette netværk af faglige oplæg, 
tegninger af stedets kvaliteter, dialoger i gruppen og af gåturen. 
 
Billederne og de poetiske tekster er samtidig en metode, der er med til at inspirere deltagerne til at  
sætte sig fri fra (rigide) forventningsstrukturer. Det er en metode, der lægger op til, at de kreativt og 
frit kan og må udtrykke: Hvem er jeg, vi og dette sted? Vintergækken bliver ikke bare et symbol på 

At blive til en Vintergæk

Vintergækker bryder den kolde jord, lige for enden af trappen, inden turen rigtig gik igang.

Mine tanker lige i sekundet jeg så dem

Det bliver en god oplevelse det her (gåturen, med Simon og alle de andre) Jeg tænkte livet er godt. Jeg 
ønsker mig, at når det hele rumler og bliver svært. At jeg så ville kunne forestille mig at jeg var en 
vintergæk. At jeg blomstre og bryder op af jorden ligegyldigt hvor koldt det er, ligegyldigt hvor meget sne 
der ligger. Følelsen af at alt nok skal gå, selvom jeg ikke har kontrollen over alt. Jeg er bare en vintergæk 
der gør mit bedste og gør det jeg er god til.

#place #becomingnature #natureasevent
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dét, som den unge deltager ønsker sig i/med naturen og med de andre unge. Det bliver en virkelig følt 
oplevelse af, hvem hun er gennem naturen. 
 
 

 
 
 
 
Et frø bliver sået i forhold til at transformere præstationssamfundet til et bæredygtigt samfund 
Denne subjektive oplevelse har ikke kun betydning for den enkelte deltager. Guthey, Whiteman, og 
Elmes (2014) argumenterer for, at når fokus er på et lokalt sted, skaber det muligheder for, at 
transformere vores forståelse af bæredygtighed og vores snævre forestillinger af inputs. Inspireret af 
Worthy  (Worthy 2008, i  Guthey et. al 2014), henviser de til empiriske undersøgelser, der viser, at 
”manglen på umiddelbar sanselig deltagelse (..)– hvad han kalder ’fænomenal adskillelse’ – fører til 
globale miljømæssige kriser, idet mennesker er distanceret fra konsekvenserne af deres handlinger, 
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på grund af omfattende materielle netværk såvel som informationssystemer. Dette resulterer i, at 
mennesket mangler en dyb følelse af sted” (Guthey et al., 2014, s. 8).  
 
At forbinde sig med et sted – og at mærke en intens oplevelse af, at ville være en vintergæk, er med 
andre ord – ifølge disse studier om æstetisk læring og organisering  - vejen til bæredygtighed. At 
blive til et sted skaber en planetær og mere holistisk tilgang til verden, imodsætning til en kapitalistisk 
og mere forbrugsorienteret tilgang.  
 
Det er samtidig med til at understrege, at de fagprofessionelle omkring bordet på mange måder bliver 
ansporet til at holde lidt igen med deres viden om de rigtige ’ydelser’ og ’aktiviteter’. De skal ikke 
”kun” skabe produkter eller serviceydelser til et marked med sundhedsydelser og tilbud. Dét de skal, 
er, derimod at skabe rum til, at de unge selv kan være med til at skabe et værensrum. Et rum, hvor 
der ikke er forventninger om, at de individuelt skal præstere. Et sted hvor man gror som menneske 
frem for at blive målt i forhold til på forhåndgivne præstationer (vækst). Det kalder på en sensitiv og 
sanselig proces, der hele tiden er åben for at få feedback fra deltagerne og fra dem der ikke deltager 
(men som måske vil og kan være med andre borgere, naboer, politikere mm). Et værensrum bliver 
med andre ord dén fælles aktivitet, der skal skabes i denne kommune.  
 
 
Aktionslæring  
På workshoppen opfordres kommunerne også til at invitere flere borgere med til at kortlægge naturens 
kvaliteter og ressourcer (PEACE=diversitet), således at flere relevante deltagere også inddrages i 
forhold til, hvad der opleves som relevant at fremme. De tværfaglige aktionslæringsgrupper inviteres 
således til at bruge gåture, kortlægninger, tegninger og billeder (snap-log) som metoder til at invitere 
flere borgere/deltagere med ind i et potentielt fællesskab med/i naturen. Disse metoder handler alle 
om at deltage i en undersøgelsesproces, der samtidig er performativ:  Den inviterer deltagerne til 
sammen at skabe mærkbare og følte relationer med hinanden og med naturen. Endelig opfordres de 
tværfaglige aktionslæringsgrupper også til at afprøve nogle af de æstetiske læringsprocesser i naturen 
med flere deltagere derhjemme på de lokale steder: silent walk, meditation i skovbunden, forbinde 
sig med træer, spise planter for at øge sanserne mm. Den undersøgende fase baner vejen for skabelse 
af aktioner i/med naturen. 
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AT FÅ FRØET TIL FÆLLESSKABET TIL AT SPIRE… 
 
PEOPLE, PARTICIPATION, PLACE, PEACE - NU SOM EN INTENSIVERET PRAKSIS 
På anden workshop fremlægger aktionslæringsgrupperne for hinanden, hvordan de siden sidste 
workshop har arbejdet endnu mere med at involvere borgere på konkrete steder – og de fortæller om 
nogle af de metoder, de har eksperimenteret med derhjemme.  På dette tidspunkt i processen begynder 
de selv at arbejde meget mere strategisk med de metoder, som de er blevet introduceret for tidligere 
i forløbet: gåture i naturen, kortlægning, snap-logs af mærkbare relationer mellem deltagere og med 
natur mm. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Her er nogle eksempler på, hvordan de dokumenterer deres aktioner gennem brug af snap-logs. Det 
vil sige de – og deres borgere – tager billeder, der forsøger at indfange den mærkbare værdi af deres 

Det vil sige de første gåture, tegninger og kortlægninger af stedets kvaliteter og afprøvningerne af 
de sanselige metoder i naturen baner vejen for, at aktionslæringsgrupperne sammen med borgerne 
skaber aktioner sammen i/med naturen.  De kommuner, der vitterligt tør at slippe New Public 
Management tankegangen, kan hele tiden katalyserer nye aktioner med borgerne, fordi de lytter 
til og griber de initiativer og muligheder, der løbende bliver til. Kort sagt: De første mærkbare og 
gensidige berøringer med hinanden og med naturen (frøene) bliver til skabende relationer 
(spirene).   
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fællesskabte undersøgelser og aktioner.  Og gennem mini-logbøger beskriver de metoder, de har 
arbejdet med og hvordan de oplever den fællesskabte værdi. Kortlægger vi deres fortællinger om 
værdiskabelse (prosperity)  i forhold til place, people og participation handler de om (stikord fra 
deltagerne fra de forskellige kommuner): 
 
PLACE:  

• ”Vi startede med kortlægning ude i skoven. Ingen af os er fra området, så vi brugte en del tid 
på at kortlægge område.  Det var værdifuldt, at vi alle var på ny jord, så skulle vi alle forholde 
os åbne og nysgerrige”. 

• ”På et tidspunkt finder vi ved et tilfælde et lille hus i et naturområde, som ikke bruges. Der 
begynder vi at holde til og det bliver et sted, der er med til at fastholde vores relationer og 
fællesskab”.  

• ”Vi bruger bålet og det at mødes i naturen: Det var med til at skabe nogle anderledes og mere 
åbne og tillidsbaserede møder”. 

• ”Vi mærkede på træerne - og fik en oplevelse af at være forbundet med naturen og med 
hinanden”. 

• ”Vi brugte naturfortællinger fra oldtid til forurening til at åbne naturen op på nye måder”. 
• ”Vi lavede en masse lege. Og de unge begyndte at komme med deres forslag. Det vendte op 

og ned på rollerne. Energien var helt oppe – og mange havde lyst til at være med igen”. 
• Vi anlagde en del af haven helt oppe ved vinduerne på bostedet, så dem indenfor også kan 

mærke naturen, selvom de ikke kan gå ud. 
 
PEOPLE:  

• ”Vi begynder at lære hinanden at kende som mennesker mere end som roller”.  
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• ”Udvalgte unge fortæller og åbner op. Det hjælper de andre unge – og også os selv som 
medarbejdere og ledere”.  

• ”Vi får fat i en målgruppe som kommunen ikke tidligere har haft blik for”. 
• ”Jeg har fået et helt nyt blik for vores unge. De kan meget mere end jeg troede”. 
• ”Vi får mere og mere viden om, hvem der kan føre processen videre. Energien kan være høj 

– men det kan stadigvæk være svært at tage ansvar for næste møde. Vi må eksperimentere 
med, hvem og hvordan vi kan videregive ansvar”. 

 
PARTICIPATION: 

• ”Vi får med bål og fortællinger skabt et meget tillidsbaseret rum på tværs”.  
• ”Vi løfter sammen”.  
• ”Det beriger og motiverer. Ideerne kommer lettere til os – og vi kan mærke en høj energi”, 
• ”Foreningsrepræsentanter og unge er med til at planlægge næste aktion” . 
• ”Vi kan simpelthen mærke samhørigheden, det forstærker meningsfuldheden”. 
• ”Hvad er det egentlig vi skal?” – ”Vi skal bare være med?” (medarbejdere). 
• ”Vi skal bruge os selv som mennesker. Myndighedspersonen og rolle lægges på hylden”. 
• ”Vi har lært en masse om sanselige metoder. Det kan vi bruge i mange andre sammenhænge”. 
• ”Vi begynder, at tænke i hvordan vi også kan få naturen indenfor på bostedet også fx ved at 

tegne billeder af naturen og hænge dem op indenfor. Og omvendt arbejder vi med at få flere 
ud – det gør vi for eksempel ved at vise med fodspor, hvordan man kan gå indefra bostedet 
og ud”. 

 
PEACE: 

• Naboerne begynder at blive nysgerrige. Nogle deltager. 
• Der er 700 beboere i området ikke alle kan være med, det skaber nogle dialoger på tværs. 
• Borgerne er så udsatte, at det er svært at invitere naboer med. Derimod inviterer vi pårørende 

med. Vi inviterer et band. Musikken og aktiviteten i den fælles have, der bliver anlagt sammen 
dag, er med til at skabe en glad, legende og lystbetonet stemning på tværs af beboere, 
pårørende og medarbejdere. Selv dem, der ikke er med til at have hænderne i jorden, kan blive 
smittet af stemningen og af aktiviteterne. 

 
 
Aktionslæring 
På denne workshop skal deltagerne ikke kun fortælle hinanden om, hvilke metoder de bruger til at 
interagere med naturen. De skal også fremvise metoderne og gøre dem med hinanden. Hver 
aktionslæringsgruppe tilrettelægger en proces i/med naturen og alle de andre grupper afprøver den. 
Sammen evaluerer vi oplevelsen som en æstetisk læringsproces, der handler om, ”hvem vi er og hvem 
vi bliver til med hinanden”: Hvordan mærkedes det at være med? Fik vi en oplevelse af fællesskab 
med hinanden med/i naturen? Hvordan og med hvilke greb?  Hvilke tanker sætte det i gang, når 
kroppen sættes i bevægelse på denne måde? Hvad kan man gøre mere af i forhold til at forstærke den 
mærkbare og kropslige oplevelse og erfaring?  
 
Denne måde at arbejde på giver en mærkbar og erfaringsbaseret viden om, hvad de forskellige 
metoder kan – og den kan åbne op for inspiration til helt nye metoder. Samtidig giver det den enkelte 
aktionslæringsgruppe mulighed for at skrue op for greb i processen. Eksempelvis betyder det at holde 
flere pause, at bruge øjenkontakt, naturmaterialer mm., at oplevelsen af fællesskab kan forstærkes. 
Ambitionen er at intensivere oplevelser af forbundenhed med naturen og fællesskab, da det er disse 
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magiske øjeblikke, der også kan styrke den subjektive oplevelse af mental sundhed. På den måde 
bliver workshoppen en slags ’mærkbar- inspirations-metode -hub’, hvor deltagerne kan dele og 
udvikle deres metoder som blomsterstiklinger. Igen er det altså deres egne erfaringer, blandet med 
den fagprofessionelle viden og stedets natur, der bruges til at skabe fællesskab, metoder og nye 
aktioner. Flere af deltagerne udtrykker på denne workshop oplevelser som: ”Det er første gang, at jeg 
har oplevet at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor jeg bare kan være mig selv”.  
 
Aktionslæringsgrupperne opfordres på denne workshop til at intensivere deres arbejde med at skabe 
velfærdsaktioner i/med naturen og til at forstærke den mærkbare oplevelse af natur og fællesskab. De 
har nu arbejdet med at så frø og at få frøet til at spire gennem fællesskabende aktioner – nu skal de 
arbejde videre, således at natur, faglighed, stemninger og fællesskab kan gro endnu mere sammen, 
og skabe nye knopskydninger.  
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AT FÅ NATUR OG FÆLLESSKAB TIL AT GRO 
PEOPLE, PARTICIPATION AND PLACE nu begynder fællesskaberne i og med naturen at gro  
Der er flere eksempler på, hvordan fællesskaberne og naturen begynder at gro sammen på mere 
intense og sammenvævede måder. Vi skal nu se, hvordan planter, frugter, jord, naboer, relationer, 
steder, emotionelle-oplevelser af sundhed begynder at blive mere og mere sammenvævet og begynder 
at fremme hinanden. På en af de sidste workshops – og efterfølgende, da vi interviewer tovholderne 
for de enkelte aktionslæringsgrupper – fortæller de på forskellige måder om, hvordan fællesskab og 
natur kan blive gensidig forbundne.  
 
Her er der tre forskellige eksempler på, hvordan faglighed, afgrøder, planter, steder og stemninger 
begynder at gro sammen på måde, der også overskride det humane og det ikkehumane – og som også 
begynder at ’åbne’ og inddrage nye elementer i økosystemet (fx  inklusion af etnicitet, arbejdsplads 
og naboer). 
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Gen-fortælling om frugter og sundhed, der gror med hinanden 
”En af de udsatte, har taget ansvaret for at passe på fælleshaven. Det slog mig, da 
jeg så hende igen efter et stykke tid, hvor anderledes hun så ud. Hun havde fået et 
helt andet udtryk. Meget mere gå-på-mod. Hun vidste alt om haven – og havde styr 
på, hvornår og hvordan der skal vandes og hvilke afgrøder, der kan plantes hvornår 
og hvor. De andre kunne bruge hende til at få mere viden om, hvordan de også kan 
deltage i haven. Da planterne til sidst i projektets levetid gav afgrøder, så kunne 
man tydligt se, hvordan det også berørte hende.  Det var ikke kun planterne der 
blomstrede. Det også var hende. Hun havde været med til at skabe en have og haven 
havde gen-skabt hende”. 
 
 
Gen-fortælling om karsen, der åbner op for nye knopskydninger 
”Vi havde længe arbejdet med at få de små haver foran boligblokkene til at blive til 
noget. Vi havde forsøgt at få mange forskellige kvinder med på tværs af alder og 
etnicitet. Nogen gange blev der bare arbejdet lidt, uden så meget snak. En dag skete 
der noget.  En af de kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kom med en 
karseplante. Os med dansk oprindelse forbinder ofte karse med små frø på vat i en 
vindueskarm. Denne her kvinde kunne derimod fortælle om og vise, hvordan karse 
også kan være en stor plante og hvordan den kan bruges til alle mulige ting. Det var 
som om, at karsen gjorde noget. Den åbnede op for ikke bare en ny viden om 
karseplanten. Den skabte nogle meget tættere relationer på tværs af etnicitet. Karsen 
blev et magisk øjeblik, der samlede os på en ny måde”. 
 
Genfortælling om leg i naturen, der åbner op og inviterer naboer med 
”Naboerne var ikke meget for, at vi holdte til på dette grønne område med såkaldte 
udsatte borgere. En af de dage, hvor vi havde mange aktiviteter på området, så vi 
en lille forandring. Vi havde haft en masse lege, lavet kage og havde også tændt 
bål. Det fik naboerne til så småt at titte frem. Og nogle af dem kom hen – og blev 
smittet af den gode stemning. Det var som om, at det særligt var legene i naturen, 
der gjorde en forskel. Det løsnede op på stemningen og måske på deres 
forestillinger om, hvad en kommune og en udsat borger er.   
 
Gen-fortælling om naturen, der åbner op for kapaciteten til at deltage i nye 
fællesskaber 
En af de unge fortæller: ” Før det her projekt har jeg altid følt, at jeg ikke var en del 
af samfundet.  En der ikke kun deltage og bidrage. Med det her er jeg begyndt at 
opleve, at jeg er en del af samfundet. Jeg kan noget. …..og nu har jeg så også for 
første gang fået et job på den nærliggende skole….Aftalen er dog også, at jeg skal 
fortætte her, da det er dét der nærer mig. Uden det her fællesskab – kan jeg slet ikke 
det andet”.  
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Afsluttende kommentarer 
Denne metode- og procesopsamling handler om, hvordan man kan skabe bæredygtige og sunde 
fællesskaber med/i naturen. Metoderne til at arbejde med at skabe sunde og bæredygtige fællesskaber 
er inspireret af WHOs arbejde med at skabe sunde og bæredygtige byer.  Udgangspunktet er, at 
velfærd og sundhed bliver til gennem relationelle processer. Sundhed bliver til som processer mellem 
det individuelle, kollektive, organisatoriske, materielle og stedspecifikke. Denne opsamling handler 
om, hvad der sker, når man forstærker naturens kvaliteter ind i disse processer. Opsamlingen viser, 
hvordan man kan bruge WHO’s people, participation, place, peace og prosperity som afsæt for at så 
frø til mærkbare relationer, der kan spire som velfærdsaktioner og endelige gro fællesskaber med 
naturen.   
 
Den proces som Sund By Netværket har skabt med Aktionsuniversitetet er på mange måder en 
metastyring. Det handler om at lede tværfaglige aktionslæringsgrupper til at skabe bæredygtige 
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fællesskaber i/med naturen. Det adskiller sig fra New Public Management, der handler om at lede 
andres selv-ledelse og selvoptimering.  Det er dog langt fra nogen enkelt og let proces at lede andre 
til at skabe fællesskaber på tværs.  Et år er en kort horisont og Sund By Netværket har ikke det 
formelle lederskab over aktionslæringsgrupperne, således kan kommunernes egen organisatoriske 
virkelighed også undervejs blive en hæmsko for, hvad der faktisk kan lykkedes. Alene på det ene år 
er der et væld af omstillingsprojekter og nye positioner på spil i de kommunerne som 
aktionslæringsgrupperne kommer fra. Uanset den foranderlige virkelighed som kommunerne 
befinder sig i, har projektet dog alligevel givet nogle erfaringer med, hvad der kan virke – og hvad 
der skal arbejdes meget mere med i forhold til at skabe bæredygtige fællesskaber i/med naturen. 
 
At lede andre til at skabe bæredygtige fællesskaber i/med naturen handler kort sagt om: 
 
At så frø  – lad opgaven og stedet sætte holdet (people), det åbner op for møder på tværs af roller, 
siloer og grænser. Invitér ”holdet” til at gå ture i naturen (participation). Brug gerne silent walks som 
en metode til at forstærke sanserne, således at naturens kvaliteter mærkes. Det kan være med til at 
deltagerne går fra at være navigatorer i en kendt verden til at blive de stifinder, der finder frihed og 
mulighed i det, der endnu ikke er blevet til. Kort sagt lægger det frø til, at fællesskabet kan spire, 
fordi det blødgøre relationer.  Kortlæg stedets kvaliteter gennem fælles tegninger (place): Hvilke 
stemninger kan man mærke og hvor? Hvor har vi lyst til at være og mødes? Hvilken form for 
biodiversitet er på spil – og hvordan kan vi næres af den og nære den? At tegne er med til at 
understrege at deltagerne ’gør’ velfærd som en proces, der hele tiden skabes og genskabes – og det 
er med til at understrege, at fællesskabelse er en sanselig, æstetisk og kropslig proces. Med afsæt i 
den lokale undersøgelse sammen spørges: Hvad kan vi skabe sammen, der kommer både den enkelte, 
fællesskabet og naturen til gode? Er der andre, der kan inviteres med (peace)? Tag gerne billeder af 
de mærkbare og måske endnu ikke italesatte kvaliteter – og skriv en logbog over, hvad de gør ved 
dig, jer og fællesskabet. Disse billeder kan give en mærkbar oplevelse af, hvorvidt og hvordan der 
skabes værdi på flere bundlinier – og dermed for hele økosystemet? (prosperity) 
 
At få frøene til at spire-  brug kortlægningen af stedet og de mærkbare oplevelser sammen 
til at finde ud af, hvilke nye aktioner I har lyst til at skabe sammen: Skal vi lave en have, et mødested, 
et værksted eller…?. Vær sammen om at tage ansvar for aktiviteterne (people, participation). Brug 
gerne sanselige og kreative metoder til at skabe aktionerne: fx narrative og mærkbare fortællinger, 
bålsted, silent walks, meditation i skovbunden, lege, tegninger, træ som byggeklodser mm. Overvej 
at finde ’jeres’ sted. Tag ansvar for dette sted ved at skabe oplevelser med, ”at blive dette sted i 
naturen” – det handler ikke om, at eje et territorium (place). Hvad kan plantes, gøres, formes eller 
kreativt skabes sammen med dette sted? Det kan få fællesskaber og natur til at gro på en og samme 
tid.  
  
At få natur og fællesskaber til at gro  - hvis ”holdet” skal blive til et fællesskab, der 
skal gro og skabe knopskydninger sammen med naturen, er der tegn på, at det fremmer den 
fællesskabende proces at finde et sted, en hytte eller en have, der skal skabes, passes og måske høstes. 
Naturen bliver derved en ikkehuman aktør, der kalder på aktiviteter, der skal gøres – og bliver på den 
måde en kilde til at skabe fællesskaber. Naturen kalder på, at hænderne skal i muldjorden og at man 
skal følge vejr og vindforhold. Blomsterfrø kalder på, at de skal deles med mennesker og at de kan 
sås nye steder. På den måde er der nogle indbyggede kvaliteter i naturen, som skaber betingelserne 
for mærkbare relationer på tværs af grænser. Naturen - dets frø, afgrøder, blomster og stiklinger – 
bliver i sig selv de metoder, der skaber betingelserne for mærkbare fællesskaber med/i naturen.  
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Afsluttende kommentarer om udfordringer og barrierer  
Der er flere udfordringer/barrierer i forhold til at så frø til mærkbare relationer, få dem til at spire og 
til med tiden at gro som sunde og bæredygtige fællesskaber. Disse udfordringer kan iagttages i forhold 
til de seks p’er:  
 
PEOPLE: De aktionslæringsgrupper, der kommer fra større kommuner, er ofte mere bureaukratiske 
og kommer derfor meget længere væk fra borgeren og fra naturen. Det gør det svært at skabe 
fællesskaber, der konstant kan skabe læring, viden og nye relationer gennem erfaringsbaseret viden 
med naturen. Disse kommuner oplever, at de nok i højere grad skal skabe ”det tværfaglige hold” med 
afsæt i en kortlægning af stedet – og meget mindre i forhold til siloer og ansvarsområder i hierarkiet. 
Det er de konkrete erfaringer med naturen, der gør, at processen faktisk begynder at løbe afsted. 
Læringspointen synes at være: minimér afstand og skab møder i naturen, der kan mærkes. Dét er det, 
der åbner op og skabe nye bløde og mere frisatte og skabende relationer. I flere af kommunerne er 
der også politiske beslutninger – eller mangel på samme – der pludselig gør, at nogle naturområder 
alligevel ikke kan inddrages og bruges og det sætter projektet på hold. 
 
PARTICIPATION: De aktionslæringsgrupper, der har oplevet en intens og energifyldt proces er 
grebet af denne måde at arbejde på og ser et potentiale i forhold til at sprede arbejdsmetoden i 
kommunen. Her bliver det efterfølgende spørgsmål dog også: Hvordan finansiere det videre 
tværfaglige arbejde? Hvordan involvere politikere? Her synes læren at være: Invitér relevante aktører 
med ind i processen så tidligt som muligt, således at deltagerne kan mærke, den forskel som naturen 
gør for de tværgående møder. Finansiering kan dermed både pege ’op’ imod politikerne. Og den kan 
pege ’ud’ i lokalsamfundet til produktionsskoler, start-ups og tømrehandler, der måske kan være med-
finansierende partnere i forhold til tid og ressourcer. Andre føler sig begrænset af økonomi og tid og 
vælger med den type af argumentationer at fortsætte med at tilbyde kendte ydelser. 
 
PLACE: Det tunge arbejde med fx at udgrave haverne kan være en barriere for, at de udsatte borgere 
deltager. Det kan derfor være en pointe at tænke i at skabe mange forskellige arbejdsmetoder med 
naturen ind i processen. At se hinandens haver og at dele afgrøder er en del af den proces, der synes, 
at skabe allermest værdi i forhold til de sociale relationer. Hvorimod det at vande og pleje haverne i 
højere grad er med til at skabe en oplevelse af velvære for den enkelte. De kommunerne, der får et 
tilhørsforhold til et særligt naturområde, synes også, at være bedre til at skabe fællesskaber end de 
kommuner, der bevæger sig mere rundt. 
 
PEACE: Der kan være flere forskellige barrierer i forhold til at invitere andre deltagere med ind i 
projektet. Eksempelvis kan naboernes fordomme om udsatte borgere spænde ben for at de er med til 
løfte og støtte de unge. Og når der bor 700 beboere i et område, hvor der kun laves haver til en lille 
gruppe, kan det også skabe konflikter, der skal håndteres. Det synes her at være hjælpsomt, at 
aktionsgrupperne er tværfaglige. Det muliggør, at de kan invitere deltagere fra forskellige områder 
ind i processen. Det gør, at de kender kommunikationskoden og at de har et netværk. Det stiller dog 
krav om, at de tværfaglige grupper arbejder tæt sammen og at de tager ansvar for at mødes ikke kun 
på Sund By Netværkets workshops, men også hjemme i hverdagen. 
 
PROSPERITY: En udfordring handler også om evalueringsmetoder: Hvordan formidle de mange 
kvalitativt og mærkbare stjernestunder? Udfordringen er, at processen ikke kun handler om at måle 
på kendte (evidensbaseret) sundhedsfaktorer, der handler om, hvor mange der deltager og om de er  
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gået fra at være syge/udsatte til at blive raske. Projektet er designet til at skabe effekter for hele 
økosystemet og dermed også for områder, der normalt ikke aflæses og genkendes som 
succesparametre på et sundhedsdomæne. Eksempelvis er der fortællinger om, at samarbejdet på tværs 
bliver motiverende, meningsfyldt og agilt. At mødes i naturen skaber en helt anden form for 
nysgerrighed og åbenhed overfor hinanden. Et sted kalder de det lige frem for ”krammezonen”, når 
de kommer til dette sted i naturen. Det er disse ’blødgørende’ og mærkbare relationer, der åbner op 
for skabelse af nye aktioner. Således er det disse kvaliteter og ikke en ydelse eller et tilbud, der skal 
måles på. Hvordan bane vejen for en praksisevidens, der kan gribe værdien af disse mærkbare 
relationer, der kan skabe knopskydninger af aktioner? Hvordan gøre det relevant, at aktiviteter i 
naturen har et potentiale til at skabe værdi for hele økosystemet? At begynde at udvikle et sprog for 
værdiskabelse i forhold til WHOs people, participation, peace og prosperity kunne være et bud.  
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