
Velkommen
i 



Program 3. fælles workshop

Kl. 10.00 Morgenmad, netværk og velkommen v/Christa

Kl. 10.15 Kvalificering af de lokale projekter m/afsæt i programteorien v/Trine
- erfaringer med arbejdet frem til nu
- sparringsproces, 2-3 kommuner sammen
- fælles kvalificering

Kl. 11.45 Kaffe og netværk

Kl. 12.00 Om hvordan naturen hjælper med at overvinde roller og skabe sunde 
relationer på tværs. Reel samskabelse, giv slip v/Christa

Kl. 13.00 Frokost og netværk

Kl. 13.45 Ud i naturen – inspiration, workshop og afprøvning v/Simon

Eftermiddagskaffe ude i Dyrehaven 

Ud i naturen – inspiration, workshop og afprøvning. v/Simon og Christa

Kl. 16.30 Tak for i dag (vi tager udendørs afsked)



Forløbet



Fællesskabelse af sundhed gennem krop og
bevægelse i naturen

Krop og 
bevægelse 

i natur

1. 
Workshop 

2. 

Workshop

3.

Workshop

4. Workshop

Lokale aktioner

Lokale aktioner
Lokale aktioner

Lokale aktioner

AKTIONSFORSKNINGSPROCESSEN



….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

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



Naturens Rige
Bæredygtighed som læringsprocesser
Læring som transfer Læring som transformativ Organisering som fællesskabelse

Hierarki/rollen/diagnosen
Sætter betingelserne for 
handlingsrummet

Kapacitets-bygning og autonomy = 
Deltagere, der bærer værdierne på tværs
af fag

Selv-organisering, hvor Nuet og
nærværet bliver afgørende for 
næste skridt. De kropslige stemming 
og aftryk, har også betydning.

Organisationen versus borger
Læringsrummet er de 
“stribede” rum

Sted-specifik kompetenceudvikling
Bruger steder som læringsrum – de har en
sanselig dimension, der skaber merværdi
Læring er de “prikkede rum”

Bruger steder til at fastholde og
udvikle erfaringer, mennesker og
ressourcer

Generaliserede planer, 
foreskrifter mm sætter
betingelserne

Bruger ikke-linære spørgsmål og
sammenhænge til at undersøge opgaven
(hvad mærkede du, hvilke stemming sætte
det dig i?)

Håndholdte begivenheder
Bruger nye og uventede
sammenhænge mellem ting, steder
og mennesker til at skabe mere af
det samme, men forskelligt

Læring er individualt
Fokus på, at den enkelte
præsterer
Underviseren/lederen er
eksperten

Fælles læring
Lærer sammen og lærer at støtter
hinanden, når “det nye” skaber
disorientering/ reorientering
Underviseren faciliterer “re-orientering”.

Fællesskab
Skaber ny værdi sammen og
inviterer “det fremmed” ind, da det
kan skabe merværdi.
Lederen blicer facilitator



Former
Strukturer
Æstetik
Steder
Natur
Sprog
Begreber

Affekt/
Affectio

(Passion/
Action)

Følt velfærd
Tanker
Refleksioner gennem
oplevelse/erfaring
Stemninger
Krops-lige-bevægelserTriggering

new movements

Triggering
New movements

Kollektive metoder der 
kan skabe affect 
(passion/action)
Dramatisering
Leg 
Improvisation
Tegninger
mm.

Intensivering af: 
Fællesskab
“Kvalitativt bedre” 
relationer, steder,
mennesker, miljøer
Resiliens

2) Den æstetiske
disorientering

3) Re-orientering.  
Når disorientering skaber nye handlemuligheder

1) “Det aktuelle hverdags-drama”

4) Nye 
registreringer og
handlinger



“Sundhed bliver samfundsmæssig sundhed”
= en økologi af aktiviteter, hvor vi færdes vel

MÅL: Aktionslæring for borgere, samfundet, klimaet og økologien

POLICY : Aktionslæring for deltagerne, men også en mulighed for 
kapacitetsopbygning af fællesskabets og byen/det lokale sted

LÆRING: Aktionslæring gennem fælles deltagelse og selvorganisering



Naturen som fællesskabt “uderum”
på vej mod nye organiseringsformer



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 og “det fremmed” inkluderes



Udfordringer og muligheder (øjebliks billede fra sidste
workshop)

• People/det tvær-organisatoriske: 

Det der overrasker mig mest er, hvor svært det er at arbejde på tværs!

Der er nogle spændende muligheder for at arbejde på denne her måde også i
forhold til andre opgaver

• Participation/deltagelse:

Vi er meget optaget af det sanselige – (maden, bevægelserne, naturens
muligheder)

• Place/stedspecifik fællesskabelse:

Vi kan nok ikke helt give slip på vores planlægning

Vi prøver at vente med at sige, hvad kan det her blive til

(om naturen) Jeg giver mest slip, når det bare kommer spontant!



Naturens Rige betyder en polyfoni af strategiske
kompetencer

“Den nye syntese”



Gør hinanden bedre – gør næste skridt
bedre og grib, hvad der er på vej

Naturens Rige:

En polyfoni af strategiske kompetencer



Naturens Rige betyder en polyfoni af strategiske
kompetencer

“Den nye syntese”



Government (Authority)

• Performance – Hvordan skabe mere velfærd for mindre?
Et kontinuerligt fokus på at optimere og effektivisere måden, hvorpå den offentlige sektor indfrier de politisk opstillede mål. 

• Typisk tre ofte konvergerende tilgange: 

• A) Budgetreduktionslogik hvor man fastholder/opsætter nøglemål for organisationen, reducerer i budgettet og lader 
organisationen tilpasse sig imellem disse to. 

• B) En produktions-og styrings optimeringslogik– LEAN, KPI’er etc. 

• C) En faglige vidensstrategi,hvor man: 
1) Flytter ressourcer til det, der har den største effekt. 

2) ’Afprivatiserer’ de fagprofessionelles rum 

for at sikre, at den fagprofessionelle ud fra en fælles standard gør det, der virker fagligt bedst ind i kerneydelsen 

• Compliance – Hvordan få styr på værdikæderne?
• Fastholdelse og udvikling af den offentlige sektor legitimitet og evne til at sikre lovoverholdelse i samfundet gennem 

myndighedsudøvelse. 

• Hvordan sikrer vi fortsat legitimitet samt legalitet, regel- og procedureoverholdelse i eget arbejde? 

• Hvordan sikrer vi bedst muligt, at andre myndigheder såvel som samfundet bredt betragtet følger love, regler osv.? 

• Hvordan sikrer vi slutimplementering af policy og politiske beslutninger? 

• Hvordan styrker vi den offentlige sektors implementeringskapacitet? 



Planlægning og koordinering er ikke længere nok. 
Kompleksiteten er ‘ustyrlig’ og i stedet for at styre den (og konstant blive skuffet over 
afvigelser fra planen) må vi åbne os for den og se den som en resource her og nu

Organisationen har ikke længere “en grænse” (system/omverden). Organisationen er en
uendelig proces af begivenheder og meningsskabelse på tværs af grænser

I stedet for at spørge
HVORFOR denne kæde af
aktiviteter?

Begynder vi at spørge
HVORDAN kan jeg/vi gøre en forskel
her og nu?

Vi går fra meta-viden (episteme) til
praksisvisdom (phronesis)



Governance (Collective power)

• Emergens/fælleskabelse – at kunne skabe og gribe uforudsigelige
ressourcer

• Organisationen har ikke længere “en grænse” (system/omverden)

• Ressourcer bliver til på tværs af:

• Roller, siloer, organisationsgrænser, teknologi-grænser og geografiske grænser.

• Emergens handler om transformation, innovation og fælles-skabelse. 

• Ressiliens – at kunne være i bevægelse (robusthed og modstandskraft)
• Hvordan kan den enkelte medarbejder bevæge sig op, ned, hen og ud uden at løbe i 10.000 

retninger og uden at brænde ud (bevægelses-kompetence)

• Hvordan kan lederen facilitere rum til at medarbejderne bliver mere afsøgende og
eksperimenterende?

• Hvordan kan vi skærpe kapaciteten til at være i “rodet” og evnen til at se det perifere som en
ressource og ikke som en afvigelse?



Vi må gentænke principal/agent forholdet

•alle arbejder efter deres eget mål
•der er uoverensstemmelse mellem principalens og agentens mål
•agenten ved som specialist og udførende led mere end principalen, om hvad der reelt sker.

Figur 1: Principal-Agent Teorien frit efter Grøn og Hansen (2016)



Balloner i bevægelse – et billede på emergerende
organisationer og ressourcer, hvor det perifere sættes i spil

• Alt er i bevægelse

• Konstant mulighed for at knytte an til ressourcer (balloner)

• Ustabile netværk og forbindelser

• Konstant mulighed for “at fejle”.

• Ledelsesmulighed: NÆRVÆR, FOKUS PÅ MIT “WHY”?, IMPROVISATION, SOCIAL 
ENERGI SAMT

• Muligheden for at eksperimentere med, hvordan kan jeg gøre dette her kvalitativt
bedre ?

• Denne øvelse skærper bevidstheden om, hvordan alle er del af et kollektivt system i
bevægelse. 

• Alle må ikke alle tage ansvar for “helheden i bevægelse” men også drage omsorg for 
hinanden – da bevægelserne kan skabe frustration og disorientering

• “Da ballonen sprang blev jeg sat fri” – nye ideer, handlinger og organiseringsformer.

Den æstetiske og sensitive rationalitet bliver
afgørende i
dette strategiske domæne: 
Strategisk ledelse af alt det, der er perifert I den 
formelle organisation:
Her er fokus på
- sociale relationer
- horisontal selv-organisering
- Krop som kilde til refleksion



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



Alle strategiske kompetencer finder sted på en gang 
i Naturens Rige

• At udøve sin faglighed fx ved at omsætte aktiviteter til målbare enheder
(performance)

• At sikre legitimitet fx ved at kende til lovgivningen (compliance)

• At kunne bevæge sig med “autencitet” på tværs af grænser fx ved at skabe
”velvære” hvert eneste skridt for sig selv og andre (ressiliens)

• At kunne gribe og skabe det uforudsigelige i forhold til opgaven fx ved at kunne
gribe de mærkbare aktiviteter, der endnu ikke er sat ord på (emergens)



Alle strategiske domæner på én gang – men 
gentænk dem og byg bro!

RESSILIENS
Muliggør bevægelses-

kompetencen
Formelt

Geografisk
Emotionelt/affektivt

JA og gør det i forhold 
til opgaven

PERFORMANCE
Mere velfærd for 

mindre/ JA og også
en kvalitativ bedre

velfærd NU
COMPLIANCE
Arbejd med 

værdikæder/
JA og også de sociale

og de mærkbare
værdikæder

EMERGERENDE 
PERFORMATIVITET
Skab ressourcer og

muligheder sammen/JA 
og arbejd også med 

nye metoder til at måle
og synliggøre dem



Arbejd med en flerhed af performative udtryk,
når I evaluerer
Performance

• Hvilke mål skal vi leve op til? 
(Børnepakken: 5 strateigske
områder)

Compliance

• Hvordan kan vi styre værdikæden
(vi kan se sammenhænge også de 
ikke-lineære med tavlen)

Emergens

• Hvordan kan vi se, det potentielle
– og det, der er på vej? 
(Billederne af aktiviteterne, der 
siger mere end ord om, hvad der 
er på vej af nye begivengeder)

Resiliens:

• Hvordan kan vi se ‘bevægelses-
kompetencen’ (Bevæger
aktiviteterne sig på tværs af
grænser: roller, siloer, 
organisationer?)



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



Hvordan styrke fællesskabelse (emergens og
ressiliens) som en strategisk kompetence?



Former
Strukturer
Æstetik
Steder
Natur
Sprog
Begreber

Affekter
i 

bevægelse

Følt velfærd
Tanker
Refleksioner gennem
oplevelse/erfaring
Stemninger
Krops-lige-bevægelserTriggering

new movements

Triggering
New movements

Kollektive metoder
Dramatisering
Leg 
Improvisation
Tegninger
mm.

Intensivering af: 
Fællesskab
“Kvalitativt bedre” 
relationer, steder,
mennesker, miljøer
Resiliens



Gør hinanden bedre
– gør næste skridt bedre og grib, hvad der er på vej… 

www. sdg-aktionsuniversitetet.dk



Fællesskabende strategier

• Hilse-øvelse – improviser, dit nærvær har betydning for næste skridt

• Læg på lag – spil den anden bedre ved at se det ekstraordinære

• Gå-øvelse – se hvad der kommer og grib det sammen

• Spejl den anden – nærvær har betydning for næste og kvalitative bedre skridt

• Tegn den anden – “den Anden” er mere end en fikseret rolle. Se mennesket.

• *Finger-spidsøvelse – fællesskabelse handler om at kunne danse sammen

• Skab en begivenhed sammen – sæt alt i spil og træn metoderne

• Perform jeres begivenhed, så man kan MÆRKE/GØRE den. Det sætter
tanken/refleksionen i bevægelse og åbner for at processen kan fortsætte

• Permance: Arbejd med éntre, midte og slutning: Hvilken stemming vil I formidle?


