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Forord 
Dette materiale henvender til frivillige og ledere i foreninger samt til alle ildsjæle, 

der ønsker at bidrage til øget sundhed og udvikling i lokalområdet.  

Materialet er et resultat af udviklingsprojektet ”Landsbyer i bevægelse”, 

gennemført i 2007/2008 med støtte fra LEADER+ samt Landdistriktspuljen v. 

Indenrigsministeriet og er tænkt som inspiration til igangsættelse af 

sundhedsfremmende udviklingsinitiativer i lokalområderne. 

Materialet indeholder en præsentation af projektet; en beskrivelse af de lokale 

udviklingsinitiativer, der blev igangsat i løbet at projektperioden; en 

præsentation af den teoretiske ramme, som projektet er båret af samt en 

værktøjskasse, indeholdende konkrete redskaber til brug i foreningerne.   

 

Oktober 2008, 

Ulla Pedersen & Anette Schulz 

Videncenter for Sundhedsfremme 
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Indledning 
Der er tre hovedårsager til, at vi retter fokus mod foreninger i landsbymiljøer i 

relation til sundhedsfremme. For det første har foreninger i landbysamfund ofte 

flere funktioner; de er lokale samlingspunkter og en vigtig del af lokalsamfundets 

fundament. For det andet er de frivillige og ledere, som udgør foreningens 

fundament, kendetegnet ved en høj grad af engagement og en lyst til både at 

yde en indsats og gøre en forskel, og det er en oplagt mulighed at gøre brug af 

disse ressourcer, således at de frivilliges viden og kompetencer danner 

grundlaget for sundhedsfremmende udviklingsprocesser. For det tredje er der et 

generelt behov for vækst i landdistriktsområderne med henblik på at tiltrække og 

fastholde borgere.  

 

Projekt ”Landsbyer i bevægelse” ønsker at bidrage til igangsættelse af nye 

sundhedsfremmende initiativer i lokalområderne via kompetenceudvikling af de 

frivillige ildsjæle, som i forvejen yder en stor indsats i fællesskabets tjeneste.  

 

Projektpræsentation 
 
.  
 

 

 

 

 

            

           

          

        

 

Ovenstående formålsformulering er at finde i projektansøgningen til henholdsvis 

LEADER+ samt Landdistriktspuljen v. Indenrigsministeriet.  

Med udgangspunkt i formålsformuleringen samt en række projektmålsætninger 

var forventningerne til projektet følgende: 
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•  De frivillige foreninger og organisationer i lokalområdet har fået ny viden 

og udviklet kompetencer samt en organisatorisk selvforståelse, der sætter 

dem i stand til at inddrage den sundhedsfremmende dimension i arbejdet. 

 

•  De frivillige foreninger og organisationer i området har udviklet proces- og 

projektkompetencer samt en organisatorisk selvforståelse, der muliggør et 

aktivt bidrag i forhold til en sundhedsfremmende udvikling af lokalområdet 

og foreningen. 

 

•  Der er etableret en række konkrete projekter baseret på, at de frivillige 

foreninger og organisationer har anvendt deres viden, ressourcer og 

kompetencer til at skabe udvikling og forbedre sundhedstilstanden i 

lokalområdet.  

 

•  De frivillige foreninger og organisationer i området har opnået en højere 

grad af samarbejde og krydsanvendelse af deres viden, ressourcer og 

kompetencer, hvilket skaber synergieffekter i området.  

 

•  De frivillige foreningers og organisationernes positioner i lokalområdet er 

styrket, og der er skabt præcedens for fremtidige handlemuligheder.  

 

•  Processen i dette projekt har givet foreningerne viden og erfaringer, der 

muliggør, at de selvstændigt, efter projektets afslutning, kan fortsætte det 

sundhedsfremmende udviklingsarbejde.  

 

Projektet blev støttet med sammenlagt 326.000 kr. hvoraf de 120.000 kr. blev 

afsat til lokal initiativudvikling. Projektet bestod dels af kompetenceudvikling af 

ildsjælene, dels af lokalt gennemførte initiativer i lokalområderne.  

Kompetenceudviklingen indeholdt 4 kursusdage samt en implementeringsperiode 

med mulighed for konsulentbistand. I implementeringsperioden skulle deltagerne 

udvikle lokalt definerede initiativer med henblik på at igangsætte 

sundhedsfremmende udviklingsprocesser i lokalområderne.   

Nedenstående viser kursusdagenes indhold: 
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1. kursusgang 
 
Sundhedspædagogisk og læringsteoretisk indgangsvinkel til sundhedsfremmende 
udviklingsprocesser. 
 
Sundhed og sundhedsfremme 

•  Hvad er sundhed? 
•  Hvorledes fremmes sundheden? 

 
Foreningens bidrag til en kommunal opgave 

•  Foreningens ressourcekapacitet 
•  Foreningens selvforståelse og udvikling af samme 
•  Praksisudvikling 

 
Refleksion over nuværende praksis i relation til oplæggene 

•  Identifikation af lokale udviklingsmuligheder 
•  Forslag til praksisudvikling 

 
Handleplanlægning 

•  Hvordan kommer vi i gang? 
 
   
 
2. kursusgang 
 
Ressourcebaserede kommunikationsstrategier 
 
Guidet egenbeslutning 

•  Hvad er Guidet egenbeslutning? 
•  Hvordan kan foreninger guide borgerne, så de træffer egne beslutninger omkring liv 

og sundhed? 
•  Hvad kendetegner foreningernes kommunikation i dag? 
•  Hvordan kan gensidighed kommunikationen fremover bruges til inddragelse af 

borgerne? 
 
Praksisudvikling 

•  Begyndende udarbejdelse af handleplan 
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3. kursusgang 
 
Ressourcebaserede og borgerinddragende udviklingsprocesser  
 
Den anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry) 

•  De grundlæggende ideer bag den anerkendende metode 
•  Succeshistorierne og fortællingen 
•  Et opgør med fejlfindingskulturen 

 
Teknikker til anerkendende arbejde 

•  Anerkendende spørgsmål 
•  Visioner og drømme 
•  Open space metoden 

 
Praksisudvikling 

•  Konsulentfunktioner 
•  Proces- og projektledelse 
•  Samarbejdsrelationer 
•  Færdiggørelse af handleplan 

 
 
 
4. kursusgang 
 
Evaluerings- og forankringsprocesser og –metoder 
 
Gennemgang af de respektive udviklingsinitiativer 

•  Fokus på det brede og positive sundhedsbegreb 
•  Fokus på udvikling af handlekompetence 
•  Fokus på borgerinddragelse 
•  Fokus på fællesskab 

 
Evaluering som dynamisk arbejdsredskab 

•  Evalueringens indhold 
•  Evalueringens organisatoriske / samfundsmæssige rolle 
•  Det analytiske fokus 
•  Evalueringsmetode 
•  Evaluators rolle 

 
Forankringens dimensioner 

•  Handling 
•  Synliggørelse 
•  Forankring 
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Projekt ”Landsbyer i bevægelse” blev bygget op omkring et specifikt 

sundhedspædagogisk og læringsteoretisk fundament; både hvad angår 

kompetenceudviklingsdelen og de lokale initiativer. Det teoretiske fundament 

handlede overordnet om at: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

         

         

        

           

    

 

Der blev i projektperioden udviklet i alt udviklet tre lokale initiativer, som vil 

blive gennemgået i afsnittet ”Lokaludvikling”. Men først vil projektets teoretiske 

ramme blive beskrevet med henblik på at skabe en indsigt; både i forhold til 

kompetenceudviklingsforløbet og i forhold til de praktiske lokalinitiativer. 

 

Projektets teoretiske ramme 

Sundhed 

Projektet tog sit udgangspunkt i WHO’s sundhedsdefinition fra 1947 hvor: 

”Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke 

blot fravær af sygdom og svaghed.” 

Denne definition vedrører, hvad vi kalder for en positiv sundhedsopfattelse. 

Dette betyder, at sundhed handler om menneskets fysiske velbefindende, men 

sundhed handler også om menneskets generelle trivsel, herunder venskaber, 

tryghed og følelsen af at være værdsat. 

En yderligere dimension i sundhedsbegrebet vedrører, hvad vi kalder for en bred 

sundhedsopfattelse. Den brede opfattelse handler om, at vores sundhed påvirkes 

af vores livsstil; om vi ryger, om vi indtager alkohol, osv. Men vores sundhed 

påvirkes også af vores levevilkår; om vi har arbejde, om vi har en god bolig, om 
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vi bliver udsat for forurening osv. Nedenstående billede viser, hvorledes det 

positive og brede sundhedsbegreb skal forstås. 

 

 

 

Der ses i samfundet i dag en tendens til at tro på, at blot vi ved, hvad der er 

sundt og usundt, så vil vi også leve det sunde liv. Så enkelt er det desværre 

ikke, og med den positive, brede sundhedsforståelse står det klart, at vores 

sundhed påvirkes af et utal af faktorer; også faktorer som vi ikke selv er herre 

over. 

 

Når viden om risikofaktorer, f.eks. viden om, at det er usundt at ryge, ikke 

nødvendigvis fører til rygestop, er der behov for at gå et skridt videre. Vi skal 

derfor ikke blot fortælle om det usunde ved rygning men også bidrage til, at den 

enkelte udvikler kompetencer, som sætter vedkommende i stand til et rygestop 

– hvis det altså er det, som vedkommende vil. 

 

I det næste afsnit vil vi se lidt nærmere på en sundhedspædagogisk tilgang, som 

har til formål at fremme menneskers kompetence – nærmere bestemt 

menneskers handlekompetence. 
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Sundhedsfremme 

Ordene sundhedsfremme og forebyggelse bruges ofte som synonymer; men 

dette kan imidlertid være problematisk, da de to begreber har hver deres 

målsætning. 

Når vi forebygger, søger vi at bidrage til at mennesker undgår sygdom, f.eks. 

sygdom afledt af for meget alkohol. En forebyggende indsats vil ofte være 

centreret omkring viden, formidlet af eksperter.  

Når vi sundhedsfremmer, søger vi at bidrage til, at mennesker udvikler 

handlekompetence, således at de bliver i stand til f.eks. ikke at drikke for meget 

alkohol.  En sundhedsfremmende indsats vil lægge vægt på den enkeltes 

ekspertise i forhold til eget liv. 

Fremme af menneskers handlekompetence er en central målsætning i det 

sundhedsfremmende arbejde. Der findes ingen endelig definition på 

handlekompetence, men overordnet kan begrebet forstås som en kompetence, 

der indeholder tre delkomponenter: 

•  Forståelse for eget liv og for de historiske, materielle og kulturelle vilkår, 

som betinger det. 

•  Tillid til egne og fællesskabets muligheder. 

•  Villighed til alene og sammen med andre at gribe forandrende ind i 

livsvilkår og forudsætninger. 

 

Nedenstående model viser forskellen mellem forebyggelse og sundhedsfremme, 

men det skal pointeres, at modellen er skarpt opsat, og at megen 

sundhedspædagogisk aktivitet også foregår som en kombination af 

nedenstående. 
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”Viden om effekter” betyder, at vi ved, at der kan være følgesygdomme 

forbundet med f.eks. at drikke. ”Viden om årsagssammenhænge” betyder, at vi 

ved noget om, hvorfor nogle mennesker drikker mere end andre, og her skal 

svaret nærmere findes i det miljø, som disse mennesker er en del af, end det det 

skal findes i menneskers mangel på viden. Således er det væsentligt ikke kun at 

fokusere på det faktum, at nogle mennesker drikker for meget (livsstil), men 

også at fokusere på det miljø (levevilkår), som mennesker er en del af.  

 

Der er stor forskel på, om målsætninger for en indsats formuleres af eksperter, 

f.eks. af lægen eller af skolelæreren, eller om målsætningerne formuleres af 

målgruppen selv. I forebyggelsesøjemed er det ofte eksperter, som fortæller os, 

hvad vi bør og ikke bør gøre. Tænk blot på diverse kampagner; ”6 om dagen” 

(vel og mærke seks stykker frugt og grønt om dagen) og ”14 genstande for 

kvinder, 21 genstande for mænd”. Eller tænk på teksten på en cigaretpakke: 

”Rygning medfører åreforkalkning og forårsager hjerteanfald og slagtilfælde”. 

Ofte får sådanne kampagner lov til at stå alene, og vi forventer, at når 

målgruppen er informeret om risikofaktorerne ved en given handling, så vil 

målgruppen automatisk ændre adfærd i en sundhedsfremmende retning. Pudsigt 

nok er der intet, der tyder på, at f.eks. rygere mangler viden om, at rygning er 

sundhedsskadeligt – og alligevel fortsætter de med at ryge. 

Ovenstående betyder ikke, at forebyggelse som teknik er uvæsentlig – f.eks. har 

vaccinationsprogrammer haft stor effekt. Forebyggelse er blot ikke brugbar i 

ALLE sammenhænge. 

 

Den sundhedspædagogiske indgangsvinkel i ”Landsbyer i bevægelse” er af 

sundhedsfremmende karakter, hvilket betyder, at målgruppen involveres aktivt i 

diverse processer: Der diskuteres hvilke målsætninger, der findes meningsfulde, 

og hvilke muligheder og alternativer der kan findes for opnåelse af 

målsætningerne. Og der handles i relation til disse muligheder og alternativer. 

 

Nedenstående skema viser, med udgangspunkt i at børn og unge dyrker for lidt 

motion, et eksempel på de to forskellige sundhedspædagogiske indgangsvinkler: 
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Eksempel på forebyggelses- 

tankegang 

Eksempel på sundhedsfremme-

tankegang 

Problematik i lokalområder: 

Børn og unge dyrker for lidt motion 

Udfordring i lokalområdet: 

Børn og unge dyrker for lidt motion 

 

Vi fortæller børn og unge, at manglende 

motion kan medføre åreforkalkning, 

overvægt og diverse hjerte-kar sygdomme.  

De bør derfor ændre deres livsstil og 

begynde at dyrke mere motion. 

 

Vi går i dialog med børn og unge i forhold 

til viden om effekter og 

årsagssammenhænge i relation til motion. 

•  Hvorfor er det godt at dyrke motion? 

•  Hvad er dårligt ved at dyrke motion?

•  Hvorfor dyrker nogle børn og unge 

motion, mens andre ikke gør? 

•  I hvilke kulturer dyrkes henholdsvis 

lidt og meget motion, og hvorfor 

mon det er sådan? 

•  Etc. 

Vi går i dialog med børn og unge i forhold 

til målsætninger. 

•  Hvilke mål er meningsfulde for os? 

•  Hvorfor er disse mål meningsfulde? 

•  Etc. 

Vi går i dialog med børn og unge omkring 

muligheder og alternativer for at nå de 

opstillede mål. 

•  Hvilke muligheder er der i 

lokalområdet? 

•  Er der muligheder uden for 

lokalområdet? 

•  Hvad skal børnene og de unge gøre? 

•  Hvad skal andre gøre? 

•  Etc. 

Børn og unge handler i forhold til de 

identificerede muligheder og alternativer.  

 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, er det en noget længere proces at 

bedrive en praksis af sundhedsfremmende karakter. Men vi kan ikke forvente, at 
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mennesker ændre adfærd med mindre, at de involveres aktivt i processerne. Og 

vi kan heller ikke forvente, at mennesker udvikler handlekompetence med 

mindre, at de gives muligheder for aktiv handling. 

 

Nedenstående model viser komponenterne i sundhedsfremme: 

 

 
 

 

I relation til arbejdet med sundhedsfremme er fællesskabet et centralt 

omdrejningspunkt. Ved at indgå i gode sociale fællesskaber vil mennesker have 

lettere ved at forfølge både individuelle og kollektive mål, og også derfor er 

foreningslivet en vigtig aktør i relation til sundhedsfremmende indsatser. 

I næste afsnit vil vi se på, hvad der kendetegner et godt socialt fællesskab. 

 

Social kapital 

Forskning peger på, at sociale relationer påvirker menneskers sundhed, selvværd 

og generelle velbefindende, forstået sådan, at individer med gode og mange 

relationer i højere grad lever et både sundere og længere liv. Gode sociale 

relationer er således en social kapital. 

For at forklare begrebet social kapital kan vi tænke på økonomisk kapital – f.eks. 

penge. Penge kan vi bruge til at købe for; et par nye sko eller måske endda et 
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nyt køkken. Sko eller køkken? Det afhænger af, hvor meget økonomisk kapital vi 

har. Ligeså er det med social kapital. Social kapital kan også omsættes – ud over 

at den måske kan skaffe os et billigere køkken (hvis vi kender køkkensælgeren), 

kan den altså også skaffe os bedre sundhed.  

Social kapital kan således defineres som de ressourcer, der opstår i et netværk af 

sociale relationer. For at netværket skal bidrage til ressourceudvikling, er der en 

række forudsætninger, der skal være opfyldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

            

              

 

      

      

     

     

 

Udfordringen for foreningslivet bliver at arbejde for, at ovenstående kendetegn 

integreres i foreningens daglige praksis. Således er det væsentligt, at borgerne 

involveres aktivt i og har indflydelse på foreningens aktiviteter, hvis foreningen 

arbejde skal komme samtlige borgere i lokalsamfundet til gode tillige med at 

tiltrække nye foreningsmedlemmer. 

Forestil dig en idrætsforening, der mister medlemmer; primært unge 

medlemmer. Foreningens bestyrelse beslutter derfor at udbyde en ny 

idrætsaktivitet, og man bliver i bestyrelsen enige om, at hockey er en god idé. 

Imidlertid viser det sig, at udbuddet ikke resulterer i øget medlemstal. Hvorfor? 

Fordi man har glemt at involvere de unge i processen. Man har glemt, at 

udbuddet skal være meningsfuldt for de unge, og at det er de unge der i den 

henseende, er de mest kompetente til at vurdere hvilke idrætsaktiviteter, der 

således skal etableres. Man har glemt, at det at være aktiv i en proces, f.eks. en 

beslutningsproces, samtidig skaber ejerskab og engagement.  Man har glemt at 
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involvere de unge som ligeværdige partnere, anerkende deres meninger og 

holdninger og værdsætte de kompetencer, der kunne have bidraget til både et 

relevant udbud af idrætsaktiviteter og til et øget medlemstal.  

 

Den anerkendende tilgang 

Den anerkendende tilgang er en pædagogisk indfaldsvinkel, som i de senere år 

har fundet stor udbredelse, både i Danmark og i verden omkring os. 

Forskningsresultater viser, at de forestillinger, vi har om fremtiden, er 

medbestemmende for vores nutidige handlinger. Tænker du på noget som 

værende et stort problem, vil du have vanskeligere ved at finde en løsning, end 

hvis du tænker på det som noget, der blot mangler en finjustering for at blive en 

succes. Sætter du fokus på det vellykkede og værdifulde, opstår troen på, at det 

er muligt at opnå endnu mere, samtidig med at værdifuld viden og erfaring bliver 

anvendt til gavn for både den enkelte og fællesskabet.  

Den anerkendende metode, på engelsk kaldet Appreciative Inquiry eller AI, er 

udviklet til brug i både små og store organisationer og er videreudviklet til også 

at kunne bruges individuelt. Metoden er udbredt i Danmark og bruges f.eks. i 

daginstitutioner, i skoler og som ledelsesværktøj i både private og offentlige 

virksomheder, hvor ledere og personale med succes er gået på opdagelse efter, 

hvad der sker af positive forandringer, når man udfordrer sin sædvanlige 

opfattelse af de sociale relationer, man er en del af. 

  

Den anerkendende tilgangs grundtanke er, at udforskning af de gode historier 

frigør den energi og evne til nyskabelse, der ligger gemt i alle mennesker. Med 

udgangspunkt i den enkeltes eller gruppens ressourcer og muligheder rettes 

fokus på det, der lykkedes i fortiden, drømmen om fremtiden samt en 

overbevisning om, at forandringen ikke starter senere, men rent faktisk nu, 

imens vi taler om den.  

Grundholdning i den anerkendende tilgang er at: 

•  Anerkendelse styrker forandringsprocesser 

•  Anerkendelse skaber motivation 

•  Alle mennesker, grupper, organisationer eller samfund altid rummer 

styrker og ressourcer 
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Verden forandrer sig hurtigt, og det betyder, at vi ofte står over for nye 

situationer, hvor vi skal kunne forandre os og gøre tingene anderledes, end vi 

plejer. Nedenstående model viser, hvordan man kan se nye udfordringer i 

øjnene:  

 
 

Se  Hvad er de bedste erfaringer på området? Hvad har vi tidligere gjort, 

som virker? 

Drøm Hvad kunne vi drømme om i fremtiden? Hvilke tegn vil vi kunne se 

på, at det lykkes? 

Plan Hvordan kan de gode erfaringer bruges til at nå drømmen? 

Gør Konkret handling fastsættes og drøftes/afprøves  

 

 

 

 

 

 

 16



 

 

 

 

 

 

 

 

     

              

         

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

      

                

 

            

          

       

 
 
      

                 

          

                

   

     

      

      

       

 17



Lokaludvikling 
For at deltagerne i ”Landsbyer i bevægelse” kunne opnå støttemidler til de lokale 

initiativer, skulle to overordnede kriterier være opfyldt. For det første skulle der 

være defineret mål og en handleplan skulle være beskrevet; for det andet skulle 

det teoretiske fundament, som var kendetegnende for projekt ”Landsbyer i 

bevægelse”, være synligt i beskrivelsen. Derudover blev projekter, der var 

innovative i deres form og som havde et synligt fremadrettet perspektiv, 

prioriteret. 

 

Tre projekter opnåede støtte: 

•  Sundhed og selvværd i Skærbæk 

•  Sundhed og trivsel på tværs af aldre i Agerskov 

•  Fællesskab, sundhed og trivsel i Bedsted sogn 

 

Sundhed og selvværd i Skærbæk 

Vestegnens Selvhjælpsgrupper har kontor i Skærbæk i Tønder kommune og er 

en forening, bestående af en lønnet daglig leder samt et korps af frivillige 

medarbejdere. Brugerne af selvhjælpsgrupperne er kendetegnet ved at have 

belastende livssituationer og deraf belastende sundhedstilstand. 

 

I det aktuelle projekt under ”Landsbyer i bevægelse” opkvalificeredes 

foreningens frivillige. Projektet gav Vestegnens Selvhjælpsgrupper mulighed for 

at arrangere et undervisningsforløb, der gav foreningens frivillige mulighed for at 

få ny viden og at arbejde med følgende områder: 

•  Sammenhænge mellem krop, sind og omgivelser i relation til sundhed og 

selvværd. 

•  Vigtige betingelser for sundhed i sind og krop. 

•  Stress; biologisk, psykologisk og socialt. 

•  Forandringsmekanismer. 

•  Kompetence- og ressourceudvikling. 
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Undervisningsforløbet blev arrangeret som et dynamisk forløb med mest mulig 

aktiv involvering af de frivillige, hvilket skulle gøre dem bevidste om egne 

ressourcer, selvværd og handlemuligheder i såvel deres eget liv som i 

foreningen. Herved blev der skabt en positiv sundhedsspiral. Bevidstgørelsen om 

egne ressourcer og handlemuligheder skulle dels gøre de frivillige i stand til at 

støtte hinanden i arbejdet, dels få afsmittende virkning på deres arbejde med 

brugerne af selvhjælpsgrupperne. Projektets fokus på handlekompetence kom 

således også til at gælde brugerne, som fremover i højere grad vil blive støttet til 

at finde og styrke egne sundhedsressourcer og handlemuligheder. 

 

Projektet arbejdede således aktivt med det brede og positive sundhedsbegreb og 

udvikling af handlekompetence. At styrke de frivilliges kompetence kan 

fremadrettet styrke deres lyst og glæde ved det frivillige arbejde; hjælpe dem til 

at udvikle nye arbejdsmetoder og øge både egne og brugernes 

handlekompetence med øget sundhed til følge. 

 

Projektets fremdrift kan skitseres på følgende måde: 

 
 

Sundhed og trivsel på tværs af aldre i Agerskov 

Agerskov er et lille landsbysamfund placeret i det sydvestlige Danmark i Tønder 

kommune, og i byen findes flere forskellige tilbud til både børn og voksne. Et 

samarbejde på tværs af foreninger førte til dette aktuelle initiativ, som var 
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nyskabende på to områder. For det første det første havde der ikke tidligere 

eksisteret et samarbejde på tværs af foreninger; for det andet var det ikke 

tidligere blevet igangsat aktiviteter på tværs af aldre.  

Følgende foreninger deltog: Club ti 16, Idrætsforeningen, Borgerforeningen, 

Efterløns- og Pensionistforeningen, Fristedet og IT Huset.  

 

Målet for initiativet var at koble den lange række af eksisterende ressourcer i 

lokalområdet og derved skabe et udviklingsorienteret samfund med fokus på 

sundhed. Initiativet arbejdede med aktiv inddragelse af målgruppen, børn i 

alderen 9 -14 år samt ældre borgere. Hertil kom inddragelse af børnenes familier 

som yderligere ressource, idet familien sås som væsentlig påvirkende faktor i 

relation til børnenes spisevaner. Børn og ældre lavede i fællesskab sund mad og 

spiste sammen, de legede gamle lege sammen, motionerede sammen, og de 

blev koblet i ”adoptionsgrupper” med henblik på at knytte bånd mellem 

generationerne på længere sigt.  

 

Initiativet tog udgangspunkt i det positive og brede sundhedsbegreb: Det 

positive sundhedsbegreb sås f.eks. ved, at både sund kost og det sociale 

samvær vægtedes; det brede sundhedsbegreb sås ved et udgangspunkt i børn 

og ældres nuværende livsstil samt de ældres beretninger om fortidens levevilkår. 

Der blev lagt vægt på medbestemmelse og indflydelse, hvor målgruppen i 

fællesskab skulle finde frem til bl.a. en fælles sundhedsforståelse og en fælles 

arbejdsform for det sundhedsfremmende initiativ. 

  

Fællesskab, sundhed og trivsel i Bedsted Sogn 

Bedsted Sogn ligger midt i Sønderjylland i den nordligste del af Tønder 

kommune. Sognet har mange foreninger, et aktivt erhvervsliv og en del 

institutioner. Der er tradition for at samarbejde på tværs, f.eks. med ”Åben 

landsby arrangementet”, hvor der er åbent hus og aktiviteter i foreningerne, 

kirken, ældrecentret, børnegården m.m. 

 

Det aktuelle initiativ i Bedsted blev organiseret af Bedsted Borgerforening og 

startede med et borgerinddragende møde, hvor udvidelse og nyindretning af et 
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fællesareal blev drøftet og planlagt. Mødet var arrangeret i en anerkendende 

atmosfære, hvor der opmuntredes til idégenerering og nytænkning, og hvor 

visionen for det nye samlingssted blev diskuteret og udviklet. Herved sikredes 

handling i fællesskab – og denne fælles handling blev yderligere udbygget i selve 

etableringen af pladsen. Således kom handlekompetencebegrebet i spil som et 

væsentligt element i relation til gennemførsel af initiativet.  

Fællesarealet skulle give mulighed for at dyrke forskellige former for sportslige 

aktiviteter, f.eks. petanque og krolf, og være mødested for borgere i alle aldre; 

børn, voksne og ældre. Det sociale fællesskab ville blive støttet af, at pladsen 

kunne anvendes af alle enkeltpersoner og foreninger, og ved at en 

informationsstander på pladsen fortalte om øvrige aktiviteter i sognet. Desuden 

skulle pladsen indrettes med mulighed for at spise medbragt mad sammen med 

andre.  

 

Værktøjskassen 
Nedenfor præsenteres en række værktøjer som kan bruges i forbindelse med 

sundhedsfremmende udviklingsprocesser. 

 

Positiv omformulering og henimod-tænkning. 

Arbejd aktivt med det resultat, I ønsker jer, frem for det, der umiddelbart 

fremstår som det primære problem. Ofte defineres vores ønsker ved det, vi ikke 

vil have – men det er muligt at blive mere målrettet ved at afklare, hvad vi 

præcis ønsker os. Vær derfor opmærksom på, når ordet ”ikke” fremkommer – og 

stil spørgsmål, der afdækker, hvad målet er. 

 

 
En mand beder om en togbillet ved billetlugen. Da billetsælgeren 

spørger, hvor han skal hen, siger manden: ”Jeg vil i hvert fald ikke til 

Århus! Og jeg vil heller ikke til Odense”. Vi er ikke i tvivl om, at det 

bliver lettere for ham at komme i mål, hvis han definerer, hvor han 

ønsker at komme hen, frem for at fortælle om det, han ikke ønsker. 
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Ved at arbejde med det, man ønsker sig, kommer man bort fra manglerne. Det 

kan eksemplificeres ved, at følgende mangelkort over i et lokalområde kan 

bearbejdes, så det i stedet fremstår som et ressourcekort. 
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Ressourcekortlægning 

Vellykkede udviklingsprojekter har ofte nogle bestemte kendetegn: 

•  De tager udgangspunkt i lokale ressourcer og ildsjæle. 

•  De sammenkæder ressourcer, som hidtil ikke har været koblet. 

•  De lægger vægt på at tanke følges af handling. 

Det er derfor vigtigt at identificere, hvor i foreningen og lokalsamfundet 

ressourcerne befinder sig. Dette kan gøres ved, at en gruppe i fællesskab 

udfærdiger et ressourcekort.  

På grønne sedler skrives alle primære ressourcer – på gule sedler alle sekundære 

ressourcer og på røde sedler alle potentielle ressourcer. Øvelsen giver ofte 

deltagerne en positiv oplevelse af, at der findes overraskende mange ressourcer, 

der enten er i brug eller har potentiale for at komme i brug.  

 

 
 

Måske er der allerede en forbindelse mellem forskellige ressourcer og tiltag, men 

under alle omstændigheder er det kun fantasien, der sætter grænserne for, 

hvordan forskellige samarbejdsflader kan skabe nye muligheder. Tænk f.eks. på 

de steder, hvor den lokale børnehave og plejehjemmet er gået i samarbejde og 

skaber nye tiltag til glæde for både børn og gamle – det er en grænseflade, der 

ikke normalt udnyttes, men når ideen er opstået, kan den let gennemføres. 

Ressourcekortet kan bruges kobling af nye kombinationer, når der tales om et 

konkret projekt. Når ressourcerne er kortlagt og kombineret, kan drøftelserne 

rettes mod: Hvordan får vi mobiliseret ressourcerne? Hvordan og hvor kan vi 

omsætte dem til handling? 
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Nedenstående model viser ressourcekortlægningens dynamiske processer: 

 

 
 

Anerkend og mød modstanden 

Ofte kan man som ildsjæl møde modstand mod nye tanker og ideer. Modstand er 

en naturlig del af alt forandringsarbejde, og kan man møde modstanden positivt, 

opnås ofte bedre resultater.  

 

Lav et tankeeksperiment: Hvad er fordelen ved at møde modstand, frem for når 

en ide går glat igennem?  

Betragter vi modstand som en fordel, kan den være medvirkende til, at vi får 

tænkt og justeret planerne endnu en gang. Det giver en enestående mulighed for 

at rette fejl og mangler allerede i planlægningsfasen, således at chancerne for 

succes øges. Modstanden udspringer af andres erfaringer, som vi kan inddrage 

og sætte i spil ved at drage skeptikeren ind i arbejdet og give vedkommende en 

rolle og et medansvar. Når modstand og indvendinger bringes op, kan en 

anerkendende holdning hos en mødeleder være afgørende for at skabe en 

gensidig anerkendende atmosfære og holdning hos de involverede.  

 

At kunne tage imod modstand som en værdifuld gave/hjælp er noget, der ikke 

altid falder let, men det kan læres med øvelse. Følgende handlemåder kan 

hjælpe til at møde skeptikeren og komme vedkommende anerkendende i møde: 

•  Der skal gives mulighed for, at involverede kan udtrykke skepsis – giv 

plads men afgræns også den tid, hvor der tales om forhindringer. 

•  Anerkend ved at sige (og mene), at skeptikerens bidrag er vigtigt. 
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•  Spørg direkte til skeptikerens egne erfaringer og bed vedkommende alene 

udtale sig på egne vegne. Derved undgås udsagn som ”vi er mange, som 

mener …”, hvor magtbalancen forrykkes ved, at skeptikeren samler en 

usynlig flok (med eller mod deres vilje) bag sig. Da vi i bund og grund ikke 

til fulde ved, hvad andre mener, så det er fair at lade hver tale for sig selv. 

•  Omformuler positivt (Eks. ”Vores møder er spild af tid”– svaret kan være: 

”Så du kan altså pege på en række forbedringer, vi kan foretage i vores 

mødekultur?”). 

•  Lav aftaler om, at nu må andre komme til orde – ”parker” skeptikerens 

udsagn og bed vedkommende være opmærksom på, at vi kan vende 

tilbage til den kritiske vinkel igen senere. Det giver ro at vide, at man er 

blevet hørt og kan blive det igen uden problemer.  

•  Vis anerkendelse med kropssproget. Nik, kom i møde, bekræft med lyde -  

nøjagtig som du ville gøre, hvis du talte med en, du var enig med. 

 

 
”I modvind bygger nogle læhegn, mens andre bygger 

vindmøller” 
 

Ukendt forfatter  

 
 
 

Du kan ikke ændre andres adfærd, kun din egen! 

Samarbejde er, når to eller flere parter yder en indsats for at løse en opgave. 

Alle skal altså yde noget, og vi har især mange gode ideer til det, som andre 

med fordel kunne ændre i deres adfærd og holdninger. Men start ved dig selv! 

Tag ansvar for din egen fleksibilitet, tålmodighed og interessere i andres 

anderledes holdninger – uanset hvor meget de afviger fra dine. Undersøgelser 

viser, at den mest fleksible person opnår de største resultater, og en åben og 

imødekommende holdning giver ofte plads til, at andre tør slække lidt på 

kravene og komme dig i møde. Hvis der er flere personer til stede med 

forskellige meninger, så påtag dig følgende opgaver: 

•  Du kan være med til at sikre lydhørhed, imødekommenhed, anerkendelse 

og nysgerrighed. 
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•  Indgå i dialogen, så der kan opstå nye synsvinkler. 

•  Bidrag til at de involverede kan udvikle deres egne nye forståelser 

sammen. 

•  Vis med kropssproget og bekræftende lyde (Eks. ”ja”, ”hmm”), at andres 

fortælling er hørt.  

•  Sig højt, at ingen – heller ikke dig selv – har et autoriseret, korrekt 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

      

                  

    

                

 

Søg efter vind / vind-situationer. 

Styrk ”både-og-kulturen”, hvor der er plads til modsatrettede meninger side om 

side, og hvor forskelligheder ses som inspirerende for alle parter. Det handler her 

ikke om at fremme noget på noget andets bekostning, men om at finde nye veje, 

hvor tilsyneladende modsatrettede løsninger ses som to sider af samme sag. 

Forpligt de involverede til at løse udfordringen og tro på – og mind dig selv på 

undervejs - at det er muligt. 

 

 
”Hvad enten du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, så vil 

det formentlig gå, som du tror”  
Ukendt forfatter 
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De to fødders lov 

Hvis din forening står for sociale arrangementer, hvor ingen møder op, er det 

måske tid at tænke over, hvordan det kan gribes anderledes an.  

Hvis I vil arbejde med forandringsprocesser i foreningen, så benyt ”Open Space” 

metoden. Start med at lade deltagerne skrive ned på A4 ark, hvilke spørgsmål de 

har lyst til at finde svar på. Hæng sedlerne op på en væg og dan arbejdsgrupper 

ved, at deltagerne vælger sig ind, hvor de brænder mest for sagen. Brug 

dernæst ”De to fødders lov”, som siger, at du skal være der, hvor du føler 

engagement – og hvis det ændrer sig, så brug dine to fødder og bevæg dig et 

nyt sted hen. Afslutningsvis samles alle i plenum, og hver arbejdsgruppe 

opsummerer deres arbejde, og der lægges handleplaner. 

 

 
Hvorfor er pauserne ofte det vigtigste ved et møde?  

 
Jo, for der taler alle om de emner, de selv finder vigtigst.  

 Lær derfor af pauserne og arranger selve mødet, så folk finder indholdet 
vigtigt og kan komme til orde med det, de har på hjerte.  
 

 

 

 

 

Guidet egenbeslutning 
Guidet Egenbeslutning er en metode, der kan anvendes i situationer hvor 

mennesker med et problem mødes med ”professionelle” eller frivillige hjælpere, 

der er uddannet til at håndtere pågældende problem. Metodens navn angiver, at 

begge parter guides ved hjælp af metoden, så de overkommer barrierer i 

beslutningstagningen. En egenbeslutning er en beslutning, som man tror på og 

kan stå inde for. 

Metoden hjælper dig til at være opmærksom på valg af roller, hvor du ikke 

påtager dig problemet og dets løsning.  

 

Hvilken rolle vælger du: Ekspertrollen, sympatirollen eller 

gensidighedsrollen?  
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Ekspertrollen: 

Du opfatter dig som hjælper, tager styringen og påtager dig alene at undersøge 

og finde løsninger på de problemer, du hører om. Søger man hjælp hos dig, 

forventer du, at man følger dine råd og forslag, og du kommer let til at give 

udtryk for, at din tid er begrænset. 

 

Sympatirollen: 

Du involverer dig følelsesmæssigt i dem, som du hjælper, og er optaget af at 

etablere og holde kontakt ved at tilkendegive ting, du har tilfælles med den, du 

taler med. Løsning af problemet træder lidt i baggrunden, men du opnår hurtigt 

en god og intens kontakt med den, som søger hjælp. 

 

Gensidighedsrollen: 

Når du præsenteres for et problem, er det ikke dig, som skal løse det. Du ser din 

rolle som en guide.  Du mener, det kun er vedkommende selv, som kan finde en 

løsning og gøre noget. Du vil gerne forstå problemet, men kun fordi det gør dig 

bedre i stand til at hjælpe vedkommende i gang med at handle ud fra 

hans/hendes egne forudsætninger. Du ser det som perfekt, hvis du hurtigt kan 

undværes, fordi det er et tegn på, at den anden selv har fået kontrol over 

situationen. 

 

Fremtidsperspektiver 
Som afslutning på et projekt er det væsentligt at gøre sig tanker om, hvordan 

resultaterne og gode ideer, som er opstået undervejs, kan bruges fremadrettet. 

Her kan den anerkendende indfaldsvinkel være en hjælp til at systematisere 

perspektiverne og se nye muligheder. Som afslutning på dette 

inspirationsmateriale har vi derfor arbejdet med faserne: Se – drøm – plan – gør. 

Resultatet ses i det følgende, for nok er projekt ”Landsbyer i bevægelse” 

afsluttet, men arbejdet med sundhedsfremmende initiativer i lokalsamfundet 

først lige begyndt.  
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SE: 
Projekt ”Landsbyer i bevægelse” viser, at 
lokalsamfundet har mange ressourcer. Frivillige 
ildsjæle har fået nye kompetencer og er klar til 
at fungere som udviklingsambassadører, og en 
række borgere har været involveret aktivt i de 
sundhedsfremmende initiativer. Der er blevet 
sat fokus på koblingsmulighederne mellem 
sundhed og lokaludvikling til gavn for 
sundheden på lokalt niveau. Metodisk har den 
anerkendende tilgang vist sin styrke i det 
sundhedsfremmende arbejde. 
 

DRØM: 
Vi drømmer om, at fremtidens lokalsamfund 
drives af lyst til udvikling. At foreninger går 
sammen i netværk, både lokalt og på tværs af 
lokalsamfund, og at der sker en 
krydsanvendelse af ressourcer til gavn for det 
sundhedsfremmende arbejde i lokalområderne. 
At lokalsamfundenes sociale fællesskab vil 
række ud over foreningerne og inkludere de 
borgere, som hidtil ikke har været aktive i 
foreningslivet. At lokalområderne med deres 
initiativer får skabt et dynamisk fællesskab og 
et miljø der både fastholder og tiltrækker nye 
borgere. 

PLAN: 
Lokalmiljøets borgere opfordres til at fortæller 
de gode historier til gavn og inspiration for 
andre. Herved opstår potentiale for flere 
projekter, hvilket afstedkommer nye 
succeshistorier om sundhed og lokaludvikling. 
Vi foreslår formaliseret, landsdækkende 
kompetenceudviklingsforløb for ildsjæle. Det 
politisk-administrative niveau skal via synlig 
anerkendelse opmuntre og støtte 
lokalsamfundene i deres indsats 
 

GØR: 
Vi vil fortælle de gode historier fra 
lokalmiljøerne – f.eks. via et 
inspirationsmateriale som dette. Vi vil 
videreudvikle et kompetenceudviklingsforløb 
for og med ildsjæle i lokalsamfund. Vi vil gå i 
dialog med vores kommunale 
samarbejdspartnere om de erfaringer og 
resultater, som projektet har genereret. De 
kommunale parter vil lære lokalmiljøet at 
kende, sætte sig ind i foreningernes behov og 
styrke de lokale ressourcepersoner til at stå i 
spidsen for en forsat udvikling i relation til 
koblingen mellem lokaludvikling og 
sundhedsfremme.
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