
En samling af fællesskabte
metoder

Krop og Bevægelse

i Naturens Rige



Aktionslæringsprocessen i Naturens Rige

Fællesskabelse 
af naturens rige

gennem 

krop og 
bevægelse

Indflyvning og 
invitationer

Den første 
kortlægning og 

inviterende 
dialoger

Fællesskabt 
møde omkring 

krop og 
bevægelse

Fællesskabte 
landingsbaner 

for nye 
aktiviteter

Flere kan 
inviteres med i 

processen

1 Workshop 

2 Workshop 

3 Workshop 

4 Workshop 

Aktion

AktionAktion

Aktion



Naturens Rige
Aktionslæringsprocessen

• WORKSHOP 1: Indflyvning, kortlægning af ressourcer og invitationer (etablering af tværfaglige
aktionsgrupper og inspiration til krop og bevægelse i naturens rige)

• Mellemrum: Landingsbane: Gåtur på stedet og uformel samtale om potentialer, relationer og
steder

• Mere kortlægning af borgere, steder og ressourcer og begyndende invitationer

• WORKSHOP 2: Fællesskabt møde om krop og bevægelse i naturen (hvordan faciliterer I 
mødet?)

• Mellemrum- fællesskabelse af aktiviteter der fokuserer på krop og bevægelse i naturens rige

• WORKSHOP 3: Mobilisering af nye fysiske og sociale aktiviteter sammen med borgerne
(hvordan gøde jorden for at det spreder sig og bliver ved) 

• Mellemrum – undersøgelse af, hvorvidt og hvordan de nye aktiviteter tager form

• WORKSHOP 4: Hvad har vi lært?



Workshop 1: Indflyvning og invitation til fællesskabelse



Velfærds-organisering som et landkort af
ressourcer vi ser og skaber sammen.

Det vi ser og synliggør skaber vi mere af

En metode til at skabe velfærdsopgaven
som fælles-processer: en platform

Byens rum bliver ikke kun at kunne komme fra
A-B

Byens rum bliver mærkbare oplevelser, der 
skaber nye oplevelser.  

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER I NATURENS RIGE
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Næstved Kommunes skabelse af ressourcer. At tegne understreger at 
ressourcer ikke bare er. Vi skaber dem sammen. Ressource-
mobilisering som et håndværk (interaktion mellem viden, teknikker, 
institutioner, natur, by mm)

EKSEMPEL: FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER



Opgave

Aktionslæringsgruppen kan bruge denne metode løbende til at skabe et billede af, hvordan de ser flowet af
ressourcer i byens rum. Opgaven kan også gives til borgere. Det åbner byens rum op og inviterer dem ind i
fællesskabelsen på en uformel og uforpligtende måde. Ressourcerne er altid i bevægelse.

1. Tegn byen rum som et metro-landkort

2. Udpeg relevante steder

3. Hver metrolinie er en resource (kultur, sundhed, natur, historie)

4. Når linierne forbindes med hinanden, er der tegn på rum, der kan
rumme flere strategier og værdi (socialstrategi, sundhedsstrategi, 
kulturstrategi)

5. Opsamling (se næste slide) 



Opsamling på landkortet over metro-linier af ressourcer

Målstyring
• Eksempelvis at minimere

ensomhed

• 1) Vores mål

Formål (transformativ
ledelse)
• Fokus flyttes fra én kommunal indsats til at 

tænke, at vi skaber velfærd sammen. 
Eksempelvis går vi fra at tænke en indsats til
ensomme til at at gøre, mærke og skabe
sunde relationer i byens rum. Os/dem bliver
til vi skaber sammen)

1) Vores formal/hvad er det vi inviterer borgerne
ind til?

Ressourcer, der kan
deles og indgå i
flow
• Fysiske/stedet:

• Sociale: 

• Andet:

Dato: 
Kommune:  



Tværgående ledelse



Jeres aktionsgruppe
• Hvor ofte mødes I?

• Hvem indkalder til mødet?

• Hvilke sociale spilleregler er kendetegnende for det I oplever er den gode
og kreative aktionsgruppe? (se inspiration næste slide)

• Hvordan kan I mødes forskellige steder og i naturen?

• Hvem kan også blive relevant at invitere med?



Inspiration til jeres forholdemåder

1.       Inviterende fremfor udelukkende
2.       Involverende fremfor informerende
3.       Hjælpende fremfor udfordrende
4.      Lyttende fremfor talende
5.       Talende fremfor skrivende
6.       Afsøgende fremfor afventende
7.       Opsøgende fremfor stillestående
8.       Spørgende fremfor gættende
9.       Fællesskabende fremfor grænsedragende
10.     Støttende fremfor dominerende



Naturens Rige



Aktion 1 – Vandretur i naturens rige

Indsæt billederne af jeres steder

Fx billederne fra jeres allerførste gåtur

Hvilke ressourcer og kvaliteter ser og mærker i?



LOGBOG

Inflyvning og invitation til fællesskabelse
Spørgsmål til jeres næste møde. 

• Hvilket sted er (nu) relevant at undersøge – hvorfor?

• Hvordan gør I det nærværende og lystbetonet for borgerne?

• Hvem er værter – og hvad er rolle som vært (hvordan giver I/andre værtskabet videre)?

• Hvilke borgere (virksomheder, frivillige, skoler mm)  er relevante at invitere med og tale med I første omgang – og hvorfor?

• Hvordan inviterer I dem med? Overvej at eksperimentere med metoderne: gå turer sammen, stem dørklokker, giv små gaver, brug fællesspisning mm.

• Hvordan oplever borgerne jeres invitation til at undersøge et sted – hvad har I fået ud af de første dialoger?

• Hvad kan I gøre mere af/anderledes? 

• Hvad er jeres udfordringer – hvordan kan disse udfordringer blive jeres ressourcer?


