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Agenda
Velkommen – og opsamling på ramme og proces v/Christa

Sparringsproces med afsæt i ressourcekortene – grupperne spejler sig i hinandens projekter

Om sammenhængen mellem natur og sundhed (med eksempler fra projekt Nature Moves) v/Søren 

Evalueringsrammen for Krop og bevægelse i Naturens Rige og introduktion af programteori som 
værktøj i de lokale projekter v/Søren og Trine 

Frokost og netværk 

Arbejde med programteori i aktionslæringsgrupperne v/Søren og Trine og alle 

Om spontan opmærksomhed v/Simon 

Inspirationstur i naturen – med særligt fokus på spontan opmærksomhed v/Simon 

Strategier til fællesskabelse med/i naturen – om bla snaplog der fanger ‘spontan’ læring og viden, 
og konkrete værktøjer til at aktivere og invitere borgerne ind i fællesskabelsesprocessen v/Christa 

Vejen til næste lokale aktion og arbejdet frem til næste fælles workshop v/Christa Kort opsamling 
og afsluttende afklaringer v/alle

Tak for i dag. 
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….og fællesskabelse gennem WHOs 
Healthy Cities

Krop og 
bevægelse 
i naturen

Planet

People

Place

Particip
ation

Peace

Pro-
sperity

Workshop 1:  Tværfaglige grupper. 
Formål og temaer
Kortlægning af ressourcer
Invitationer til nye deltagere
Metode til at intensivere krop i natur

At se mellemrummet ml 
problem/løsning.
Afsøgninger af stedet
Nye kortlægninger af
ressourcer
Flere stemmer inviteres
med
Afprøvning af krop i
natur

Workshop 2:
Opmærksomhed på
Spontan opmærksomhed
/Snaplog
Programteori – og de mange 
betydninger af projektet

Workshop 3:
En økologi af aktviteter, der 
overskrider territorier?
Fokus på det fælles skabte
lederskab
Hvordan gøder vi lysten til
at deltage sammen i nye
aktiviteter?

Løbende evalueringer
af de mange bundlinier/
betydninger af projektet

V/Søren og Tine

SNAP-LOG
Deltagernes velfærdsnære
evaluering

WHO’s 5 P’er



….og fællesskabelse gennem WHOs Healthy Cities

People: Bring mennesker sammen og lad opgaven sætte holdet.  Se det ekstraordinære i de sociale 

relationer. Rationalitet er også, at gøde jorden for ’det smukke’ og det ekstraordinære i vores relationer.

Participation: Sundhed skal mærkes og gøres. Det kan sætte kropslige aftryk, der igen bliver til nye 

udtryk og handlinger. 

Place: Undersøg og oplev, hvad det vil sige at blive til gennem steder, rum og natur. ”At blive til et 

sted” kan overskride den simple styrings-mentalitet (input/output) og skabe ny viden og nye ressourcer.

Peace:  Fred er ikke kun fravær af krig. Det handler også om  relationer. Reformulér opgaven, så den 

ikke handler om kommunen/borgeren (objekt). Men om ’dig og mig’ – et vi.

Prosperity: Samarbejde handler ofte om at skabe en på forhånd given værdi i organisationen. 

Samskabelse skaber en værdi, der endnu ikke er givet. Fællesskabelse med afsæt i et sted kan skabe og 
forbinde en økologi af aktiviteter på tværs af institutioner og fællesskaber. Værdi bliver at forbinde og 
omforme sociale, æstetiske, miljømæssige og økonomiske relationer. 

Planet: Vi kan ikke styre jorden Men vi kan interagere med den. Klimakriserne i dag betyder, at vi må 

iagttage alt det vi gør ud fra jordens perspektiv.



Krop og 
bevægelse i 

naturen

Planet

People

Place

Parti-
cipation

Peace

Prosperity

ØKONOMISK

SOCIAL

ÆSTETISK
ORGANI-
SERING

Mental sundhed bliver forstået som det at færdes vel. Det bliver et verbum. Noget vi gør sammen. At færdes vel betyder også, at vi skaber 
fysiske, æstetiske, kropslige og sociale veje imens vi går sammen.

MILJØ
Biodiversitet

Relationer mellem
mennesker, natur, byer

Værdiskabelse bliver
også deling af ressourcer

Rationalitet er også
det smukke og det 
ekstraordinære

BLIK FOR DE MANGE KOMPONENTER OG BUNDLINIER



Kort om baggrunden



Kendetegn ved ulighed i sundhed

Borgere – og herunder udsatte borgere – falder mere og mere 
ved siden af offentlige organisationer, foreninger og aktiviteter

Samtidig bliver ansvaret for sundhed ofte individualiseret: 
Det er din egen skyld (=isolation, ensomhed, in-aktivitet)

Følelsesmæssig tristhed=minimerer evnen til at handle

FOTO: DORTE MONDRUP



Kendetegn ved ulighed i sundhed

Vores samfund er i bevægelse
og vi søger efter meningsgivende fællesskaber
Bevægelser i mellemrummet mellem institutioner
er ofte ikke strukturelt underbygget



Kendetegn ved ulighed i sundhed

Vi handler rationelt og kommer ofte for hurtigt til
at definere problem/løsning.

Vi ser ikke, at den tilgang skaber problemer

Vi skal også lære at se, hvad der er i
MELLEMRUMMET mellem problemet/løsningen

Det stiller krav om en poetisk og æstetisk
opmærksomhed på de underliggende

“sound-tracks” 



Helhedsløsninger=BYER ER BLEVET GENSTAND FOR LEDELSE
I BYENS RUM KAN VI LEDE PÅ MELLEMRUM

Liveable Cities – vi kan skabe levende byer
Hvordan kan vi hjælpe borgere til at tage ejerskab for 
deres lokale sted?
Hvordan kan vi skabe netværk, hvor både det vertikale og 
det horisontale mødes? 
Hvordan kan vi blive lidt anderledes end da vi kom?
Hvordan kan vi iagttage os selv fra ”planetens” perspektiv 
i stedet for fra en mere begrænset organisations 
perspektiv?

En opmærksomhed i Sund By Netværket



NYE FORMER FOR VELFÆRDS-VÆRDI

New Public 
Management

New Public 
Governance

Fællesskabt og mærkbar 
velfærd

”Helhedsløsninger”

Velfærd som ”output”
Repræsentationer af 
virkeligheden
Tal
Modeller
Mål
De muliggør kontrol og
magt på distance

Velfærd som kommunikation
Netværksrelationer, 
der bliver til gennem
kommunikation og dialog
og kommunikation
Kommunikation muliggør
selvledelse og anknytning
Der forhandles om ressourcer

Velfærd er: Sensationer
Virkelig følte oplevelser af
velfærd imellem os. Vi gør
og mærker velfærd. 
Ressourcer er noget vi 
skaber sammen. Vi og 
samfundet er i bevægelse.

ET TODIMENSIONELT 
HANDLERUM
Der skaber mere kontrol

ET SPROGLIGT HANDLERUM
Der skaber flere samtaler om 
det vi lige har gjort

ET MÆRKBART HANDLERUM.
En begivenhed, der skaber 
flere nye begivenheder 
(værdiskabende platform)



Måder at arbejde med opgaven på……

Samarbejde

• Møde mellem 
forskellige roller 
ofte  i sammen 
organisation

• Fælles mål

• Værdien er ofte 
givet på forhånd

Samskabelse

• Møder mellem 
frontmedarbejder 
og borger

• Målet er givet

• Værdien kan 
skabes sammen:

• Værdi er for 
organisationen/-
individ

Fællesskabelse
• Møder på tværs af 

roller, siloer og grænser
• Afsæt i steder
• Gensidig inklusion både 

professionel og borger 
bliver berørt

• Målet er givet
• Værdien skabes 

sammen
• Værdi er både:
Økonomisk
Miljømæssigt
Æstetisk
Socialt
Organisatorisk



Naturens kan intensivere
fællesskabelse

• Naturen kan aktivere alle vores sanser
(bevægelses-kompetencer)

• Naturen kan hjælpe os med at tænke
bæredygtigt, vi overskrider input/output

• Overskridelse af subjekt/objekt – alle bliver
skabende mennesker

• Naturen kan muliggøre, at vi “færdes vel i hvert
eneste skridt” (=mental sundhed)

• Naturen kan skærpe vores åbenhed og
sensitivitet i forhold til “den mindste af den 
mindste” kvalitet

• Naturen er et æstetisk læringsrum, der kan
skabe magiske og gyldne læringsøjeblikke, 
hvor vi “ryster vores spejlbilleder” af hvem vi 
er

• Naturen er i bevægelse og sætter os i
bevægelse

• Naturen kan få os til at føle os frie ved at vi 
engagere os og forbinder os til
naturen/fællesskabet



Æstetisk Læring
Kan skabe ‘magiske’ og ‘gyldne’ og
‘spontane’og ‘vilde’ øjeblikke

Virkelig følt velfærd og læring

The Life of Lines Ingold 2015



NATURENs SPONTANE OPLEVELSER KAN SKABE PASSAGE 
TIL NY, OVERRASKENDE OG ‘VILD’ OFFENTLIG VÆRDI

Performance Management/
NPM

Performance Studies

Ledelse muliggøres ved at synliggøre
performance som repræsentationer fx modeller.

Styringsteknologier objektiverer
og muliggør kontrol på distance

Velfærd er kognitiv/målbar

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

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

Velfærd er også ‘følt’

Indbyggeren er en (aktivistisk og kreativ) borger  
Fællesskaber  er  social energi og ansvar båret af 
borgere 
Velfærd er ‘en følt’ aktivitet
Fremtiden er åben
Ingen planer, men ledelse ”inde-
fra” praksis, så nye praksisser kan skabes (Public 
Entrepeneurship, Hjort 2009, Hjorth 2003, Beyes & Steyaert
2009). 

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

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

Synligt
Usynligt

Aktuelt
potentielt

McKenzie 2002: 
Performe or else!



Erfaringer fra Naturens Rige 1 og 2



Fællesskabelse
- borgerinvolvering og samarbejde på tværs

Natur

Velfærd = 
Mental 

sundhed

Byplanlægger

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

Mental sundhed bliver forstået som det at færdes vel. Det bliver et verbum. Noget vi gør sammen.
At færdes vel betyder også, at vi skaber vejen imens vi går sammen.

Mødes fire gange i
Sund By netværket

Arbejder videre med 
aktioner derhjemme



Naturen som fællesskabt “uderum”
skaber nye organiseringsformer

Invitationen og borgermødet bliver centrale: 
De skal kunne tiltrække borgere og give dem lyst til at 

deltage aktivt og skabe velfærd sammen



PEOPLE; PLACE; PARTICIPATION

Eksperimentér 
med at sætte 
forskellige 
mennesker 
sammen

Intensivér og aktiver
naturen
som et sanseligt 
åbent rum. 
Snap-log kan bruges til 
at animere de poetiske 
øjeblikke - og dermed 
skabe flere af dem

Eksperimentér
med naturens 
materialer,
steder, farver og dufte

Hvad åbner for ren og 
spontant deltagelse?

Evaluering/animering gennem snap-log



PEACE 
En økologi af fællesskabte aktiviteter

- hvor territorier overskrides

Hvad er jeres forholde måder – hvordan understøtter I fællesskabelse?



Fælles-skabelse genererer nye begivenheder 

Informationsmødet om naturområdet bliver til ”Skovturen” med rødternede 
duge, der åbner op for at borgerne selv begynder at give deres bud på, 
hvordan de gerne vil mødes (protoype på nyt møde)



Seismografiske fagprofessionelle

• “Nu er det ikke kun mig, der tegner landkort. Vil du tro det, borgerne gør det
også. De ser ressourcer og tager ansvar” (Næstved)

• “Da, jeg stod derude på grunden og så, hvordan borgerne interagerede med 
stedet, blev jeg meget mere nysgerrig på deres oplevelser. Og jeg blev
inspireret til at tænke planlægningen af stedet på nye måder. Jeg begyndte at 
tænke i processer til at kunne involvere endnu mere” (Viborg)

• “Vi troede egentlig, at det var gåturen i den vilde skov, der ville gøre forskellen
for mændene – det at de går ved siden af hinanden. Men det var egentlig
også det, at forberede ildstedet der særligt syntes at virke. Dét at gøre noget
sammen” (Middelfart)

• Processen giver hele tiden nye viden som åbner rummet og som aktørerne
handler på



Den formelle organisation ”opblødes” naturens rige 
slår rod ”inde i” organisationen 

Personalemøder bliver til på nye måder: åbner op for nye 

social entreprenøriske handlemåder med borgerne

Personalemøde i hængekøjerne i skoven 

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

Velfærdsnær evaluering fra
RKSK



Seismografisk Fællesskab
- at kunne tune sig ind på det fælles ekstraordinære og spontane  og at lade 

begivenheder emergere

Team:
Et lederskab
Enhed
Konsensus
Beslutning

Fælles-skabelse af platform
Alle tager lederskabet på sig
Mærker og ser, hvad der er på vej
Respondere på det
Vedvarende og formskiftende processer
Stærkere og dybere relationer på tværs af 
roller, siloer og grænser 
Generøsitet 
Oplevelse af at høre til det lokale sted. Tage stedet tilbage

- det er disse ’vage’ elementer, der skal skabe de 
lederskaber, der muliggør stabilitet,
når formelle regler, jura, instrukser mm ikke længere, 
er dem, der primært styrer, kontrollerer og overvåger 
rammerne



Krop og 
bevægelse i 

naturen

Planet

People

Place

Parti-
cipation

Peace

Prosperity

ØKONOMISK

SOCIAL
ÆSTETISK
ORGANI-
SERING

Mental sundhed bliver forstået som det at færdes vel. Det bliver et verbum. Noget vi gør sammen. At færdes vel betyder også, at vi skaber 
fysiske, æstetiske, kropslige og sociale veje imens vi går sammen.

MILJØ
Biodiversitet

Relationer mellem
mennesker, natur, byer

Værdiskabelse bliver
også deling af ressourcer

Rationalitet er også
det smukke og det 
ekstraordinære



Metoder til at se mere værdi i
mellemrummet mellem problem-løsning



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.  

Byens ‘veje og infra-struktur’ bliver som vand, 
der ikke er på arbejde, men som hele tiden er i
bevægelse

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER



Næstved Kommunes skabelse af ressourcer ved andet møde. 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)

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER



Hvor er I nu? 
Gå sammen to grupper og hjælp hinanden med at svare på 
spørgsmålene med afsæt i jeres landkort over ressourcer og 

steder



At sætte en AGENDA

Hvis samarbejdet er svært – undersøge en 3. vej. Få mere viden. Gå i området. Brug snaplog. Bed flere
deltagere om at bruge snaplog så I får mere viden om DEM og om STEDET. Lyt efter om du burger os/dem
retorik – led I stedet efter sprækker og nye muligheder. Uventet viden kan være en resource!

kursusmateriale

32

Myndighed
Nodal punkt

Samskabelse
Nodal Punkt

X Rettigheder

X Vi har ikke
ressourcer

X Vi skal formidle alt

Vi er
Eksperter X

X Forældrene klager og "rotter sig sammen"

De unge er
klienter (og deltager ikke på mødet) X

X Forældrene er ressourcer

X Vi skal bygge bro

X Vi skal inddrage
andre aktører

X Vi skal inddrage
de unge

X Vi vil gerne
skabe værdi på
nye måder

Det handler 
om at intensivere

LIVET
Nodal punkt

DISLOKATION

Vi skal inddrage de unge X

X Vi kan
formidle
paragraffer
på andre
måder

X Forældre og unge
kan dele viden om livet

Fælles fødselsdag X

Aktiv lytnning X

Nodalpunktet er ofte lidt vagt således, 
at der er flere ord og begreber, der kan knytte an til
det og skabe en ækvivalens kæde

Nogen gange skabes ækvivalenskæde i
modsætning til et andet nodalpunkt
Der dermed skaber en differenskæde

Når alle tegn ikke længere kan knytte an til
et nodalpunkt muliggøres en dislokation
Det kan muliggøre et nyt nodalpunkt og
nogle nye flydende betegnere (X’erne).

Her bliver det ikke et enten/eller,
Men et både/og
At intensivere liv handler om at bruge alle
ressourcer

X Det kan ikke
betale sig at 
lade være

Teoretikerne Laclau og Mouffe zoomer helt tæt ind på de hegemoniske kampe



Velfærds-NÆR 
evaluering/animering

At bruge æstetiske metoder til at skabe 
og fremme den spontane, 

uforudsigelige nye kvalitet, der kan 
skabe fællesskaber



Ledelse, fællesskabelse og værdi

Fokus:
• Ledelse og skabelse af værdi med borgere og 
• steder

• Nye skabende og innovative teknologier

• ‘Vilde’ og ‘spontane’ processer

Danske tekster:
Amhøj 2018: ”Strategi som affektiv samskabelse” i 
Ledelse og Samskabelse (red. Fogsgaard) 
Amhøj 2018: ”Affektiv samskabelse og kritik som 
spontan passage fra auditland til wonderland” i Når 
teknologier holder mere end de lover (red. La Cour)
Amhøj 2019: Seismografisk læring: At danse med 
det spontane i  Ledelse og læring (red. Health)



At designe intelligente forsknings- og 
evalueringsprocesser

http://sund-by-net.dk/wp-
content/uploads/2016/10/Snaplog_artikel.pdf



Hvordan evaluere et kreativt, aktivt og 
skabende sted, der konstant skaber nye 
livgivende og spontane handlinger?

INSP 

• https://www.youtube.com/watch?v=_hZXaeW
cK5g

• Præmisserne for organisering og viden er som et håndværk – det er en 
skabelsesproces, der bevæger sig mellem rutiner og det ekstraordinære og 
spontane (public entrepreneurship)

• Med SNAPLOG kan evaluering blive en del af skabelsesprocessen.

https://www.youtube.com/watch?v=_hZXaeWcK5g


Velfærds-NÆR

• Velfærds-nær er, at blive berørt og at berøre andre (affekt). Det 
styrker SKABELSES-KRAFTEN (Spinoza).

• Velfærds-nær er, at mikse mennesker, rum, steder og genstande
• Velfærds-nær er, at tune sig ind på hvad der er på vej (det 

potentielle)
• Velfærds-nær er, at skabe landingsbaner for det, der er på vej

• Animeringen (videoen) er i sig selv ”velfærds-nær” man får 
nærmest lyst til at være med og til at deltage. Processen stopper 
ikke her… 

• Tænk over, hvilke fortællinger og social energi I vil gøde jorden for?



Evaluering og Animering
Evaluering Animering

Effekt af kausalitet (a-b) Affekter/oplevet velfærd (a-z-y-b)

For sent Starter med det samme

Træthed Social energi, forbundenhed, aktiv,
tilhørsforhold

Bruges ikke (rapport på loftet) Performativt – levende ekspressive 
udtryk (billeder, video, lyd, collager 
mm)

Kontrol/Legitimitet Læring fra skridt til skridt

Note: Dahler-Larsens beskrivelse af, 
hvad udfordringen med evaluering
kan være.
Konference 1212, 
2016

Læs mere:
Snaplog
http://sund-by-net.dk/wp-
content/uploads/2016/10/Snaplog_artikel.pdf

The Wonder as Data:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177
/1532708613487863?journalCode=csca

http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2016/10/Snaplog_artikel.pdf
http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2016/10/Snaplog_artikel.pdf
http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2016/10/Snaplog_artikel.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1532708613487863?journalCode=csca
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1532708613487863?journalCode=csca


Teori og metode
Positivisme Systematisk iagttagelse og 

beskrivelse
Verdenen er derude og kan 
repræsenteres på objektive 
måder

Fokus på såkaldte simple
objektive repræsentationer 
(tabeller, målgrupper, 
skemaer, statistikker mm)

Hermeneutik Fortolkning og sammenhæng 
mellem de og helhed

Helheden må forstås i forhold 
til delene og omvendt. Cirkel 
tænkning

Fokus på tekst – og 
meningsskabelse

Kritisk teori Indsigt i undertrykkende 
mekanismer og i 
fremmedgørelse

Metoder kan være frigørende Fokus på strukturer, 
undertrykkende teknologier 
og på livsverdens fortællinger 
(konflikter)

Social konstruktionisme Afdækning af hvordan 
virkeligheden konstrueres

Metoder er ikke neutrale. De 
intervenerer.

Fokus på sociale 
forhandlinger. Narrativer,
diskurser og subjektpositioner
(dekonstruktion)

Det performative ”The performative turn”, ”The 
affective turn”. Ikke-
repræsentationelle teorier

Metoder er ikke objektive 
repræsentationer af verden, 
men kan skærpe vores 
sensitivitet og dermed vores 
skabende  fællesskaber fordi 
vi bliver åbne for flere 
anknytningsmuligheder

Vi griber og fremmer affekter 
gennem æstetiske og visuelle 
metoder

Fokus på at stemning, 
atmosfere, intensitet, 
materialiteter performer. 

Fokus på at de performer på 
tværs af grænser og 
kategorier.

Fokus på at se og mærke 
”Verdenen i et sandkorn”
(Snaplog)



Evaluering bliver æstetisk, energifyldt 
og  animerer nye næste skridt  
(udtryk sætter aftryk, der igen skaber nye udtryk)

• Uperfekte billeder af hverdags-oplevelser 
(fællesskaber, energi mm)

• Håndholdte videooptagelser af begivenheder
• Lyd-optalelser
• Sanselige logbøger, hvor kvaliteterne skrives frem 

gennem kreative bespænd som slow-motion
• Animationer - ”tegneserier” over, hvad der har skabt 

fællesskabet
• Borgere der maler grafitti
• Rap-sange, der formidler/animere lærings-forløb
• Stakitter, der evaluere/animere hvordan borgerne 

oplever deres område mm. 



Æstetiske metoder
Performer

1. Processer: Æstetiske metoder kan gribe en viden, der er på vej og 
som hele tiden skifter form (‘on-going welfare’)

2. Det uforudsigelige og det sanselige: Æstetiske metoder kan gribe 
det uforudsigelige og det mærkelige, som ofte falder uden for 
mønstrene (fx de mønstrer man konstruerer ved interviews) 
(McLure 2013)

3. Skabelse og performance: Æstetiske metoder er med til at skabe 
nye mikro-verdener og nye velfærds-artister

4. Momentvis velfærd: Alt i alt betyder disse metoder, at dem der 
deltager i de æstetiske og skabende praksisser oplever et større 
velvære. De skaber et rigere sprog for kvalitet, nye handlinger og 
forbundenhed. De spreder og  tiltrækker social energi.



1) Æstetiske metoder kan gribe den kvalitet, der bliver til 
hele tiden – og som ofte er uforudsigelig og ikke-lineær

SNAPLOG – eksempel fra SBN’s Fællesskabsagenterne 



SNAP-LOG

• Bed deltagerne om at tage et billede af det, der giver dem en 
ekstraordinær oplevelse af velfærd

• Bed deltagerne om at beskrive billedet. De må meget gerne skrive 
deres sanselige og poetiske registreringer: Hvad mærkes? Hvad 
gøres? Hvad ses? Hvad høres? Hvad gør det ved dem?

• Interview derefter deltagerne (fx i et fokusgruppe interview). Start 
med at lade dem fortælle om billedet. Billeder har et sanseligt 
niveau, der griber det, der endnu ikke er sat ord på, men som kan 
mærkes. 

• På den måde er snaplog en ‘skarp’ metode til både at indfange og 
men også at skabe og intensivere ‘bløde’ og poetiske oplevelser. 



2) Æstetiske metoder kan gribe og fremme den 
sanselige viden, der kan overskride de narrative 
fortællinger og betydninger

• FRIVILLIGHEDSKONSULENTER INVITERER BEBOERE OG 
INSTITUTIONSLEDERE TIL FRIVILLIGHEDSDAG VED AT TAGE UD OG 
GIVE DEM SMÅ GAVER. 

• GENNEM LYD DOKUMENTERER DE DERES ERFARINGER MED AT 
GØRE KOMMUNENS FRIVILLIGHEDSVISION LEVENDE. DE BRUGER 
LYDEN STRATEGISK I MØDER TIL AT ANIMERE DERES 
VÆRDISKABELSE

• https://soundcloud.com/thorbjornk/roadtrip-herlev-part-1

https://soundcloud.com/thorbjornk/roadtrip-herlev-part-1
https://soundcloud.com/thorbjornk/roadtrip-herlev-part-1


3) Æstetiske metoder kan skabe nye mikro-verdener

• Kameraet, der gives til beboerne på en ø for at dokumentere 
kulturen, men ender med at skabe den (Gilles Deleuze)

Rap-teksterne der dokumenterer
læringsforløbet i tunnelerne 
og som viser, hvordan de unge begynder
at række ud og tager ejerskab
for området 

Det sociale område bliver en levende 
evaluering/animering af de unges
Æstetiske læringsprocesser:
Hvad har de lært om værdier som:
Fred, økonomi, kærlighed
Interviews med dem er med til at vise,
at det giver dem lysten til at lære
tilbage (empowerment).



At arbejde med æstetiske metoder

• Borgerne som velfærdsartister:

- De bliver opmærksomme på, at de selv bidrager til at skabe kvalitet 
(aktion/agency)

- Når de ‘tager billeder af fællesskabet’ oplever de, at de selv er en del af det 
(tilhørsforhold)

- Når de tager billeder oplever de, at de er kreative og skabende. De kan udtrykke 
sig selv – deres passion. De oplever frihed gennem fælles-skabelse.

• Medarbejderne/lederne som velfærdsartister:

- De oplever at deres rolle er ‘mere end’ at skabe information og at stå for det 
praktiske set-up. De kan gå til kanten af deres fagprofession

- De får blik for kvalitet i hvert eneste skridt de tager 
- De kan handle ‘mere strategisk’ i hverdagen på baggrund af deres registreringer



Strategi som strategizing. 
Noget vi gør i hvert eneste skridt

Det strategiske: Kommunens 
Børnepakke

Det taktiske: Fx Sundhedsfestival

Det potentielle/livsrum: Billeder, 
Poesi, materialiteter fra aktiviteterne
der siger noget om den oplevede 
Kvaliteten – og om, hvad der
er på vej….

En tavle der strategisk kan lede og 
fremme kvalitative bedre skridt



Naturens Rige 
Mere end et motionsprogram..

Uddrag fra den kreative og poetiske skrivning – en aktiv borger skriver: 

”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”

Den kreative skrivning er med til at forsætte den poetiske oplevelse af 
vandreturerne i naturen. Turen evalueres/animeres og forstærker 
borgeres oplevelse af naturens værdiskabelse



SNAP-LOG
- en lille test

• Tænk over dagen i dag – hvad har din 
ekstraordinære oplevelse været?

• Tag et billede, der symboliserer den oplevelse?
• Skriv på et stykke papir en tekst, der folder 

oplevelsen ud – og understøtter den. 
• Leg gerne med ord, sanseindtryk, farver, begreber 

mm.
• Tag et billede af din tekst – send det gerne til 

cba.om@cbs.dk
• Find en makker og fortæl om dit billede. 

mailto:cba.om@cbs.dk


Ikke én metode men mange: 
Prøv det og mix dem!

AKTIONSUNIVERSITETET MELD DIG IND I VORES FACEBOOK GRUPPE



SNAP-LOGS fra dagen
- Tag et billede af en ektraordinær

oplevelse på vores tur
- Beskriv  gerne billedet med poesi 

eller en kreativ genre 
(brev, novelle, krimi, digt..)

Hvad gør dette øjeblik ved dig?
Lederen af forfatterskolen skriver:

Hvor alle andre sender postkort hjem fra ferien og beskriver turen som ”Her er 
smukt”, så registrerer den gode forfatter alle de små mikro-øjeblikke, så vi kan mærke 

selve oplevelsen. 
Før/efter udglattes og bliver et levende NU. For at kunne dette må vi åbne vores 

sanser og træne den poetiske og spontane opmærksomhed.



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


