
ABCD – Albertslund den 10. april



Program:
14:00: Velkommen og check in
14.20: Introduktion til ABCD

14.50: Pause

15.00: Centrale værktøjer og metoder
15.20: Erfaringer fra praksis
15.50: Tak for i dag og afrunding

IntrodukHon Hl ABCD
(Asset Based Community Development) 
• Blive klogere på, hvad ’ressourcebaseret 

udvikling af lokalsamfund’ vil sige

• Find ud af, hvilke fordele der er 
ved at arbejde med et lokalområde 
frem for med hele kommunen eller den 
enkelte borger

• få ideer Hl, hvordan man kan involvere 
forskellige borgergrupper

Hent inspiraHon Hl, hvordan du 
kan bruge den ressourcebaserede 
metode i dit arbejde 

Maja Nyboe Bjerrehuus
Ledelseskonsulent t i LEAD – enter next level
Cand merc i psykologi
Mail: mb@lead.eu



Check in 
Vend dig mod din sidemakker og tal om 

1) Hvem er du og hvor kommer du fra
2) Hvad har bragt dig her ;l? Hvad er din nysgerrighed
3) Hvad håber du på at få ud af de næste 2 ;mer?



Program:
14:00: Velkommen og check in
14.20: Introduk:on :l ABCD

14.50: Pause

15.00: Centrale værktøjer og metoder
15.20: Erfaringer fra praksis
15.50: Tak for i dag og afrunding

Introduk:on :l ABCD
(Asset Based Community Development) 
• Blive klogere på, hvad ’ressourcebaseret 

udvikling af lokalsamfund’ vil sige

• Find ud af, hvilke fordele der er ved at arbejde 
med et lokalområde frem for med hele 
kommunen eller den enkelte borger

• få idéer :l, hvordan man kan involvere 
forskellige borgergrupper

Hent inspira:on :l, hvordan du kan bruge den 
ressourcebaserede metode i dit arbejde 

Maja Nyboe Bjerrehuus
Ledelseskonsulent t i LEAD – enter next level
Cand merc i psykologi
Mail: mb@lead.eu



Ressourcer frem for problemer



ABCD – hvad er det?

• Asset Based Community Development
- Ressourcebaseret udvikling af lokalområdet.

• John Mcknigth

• John P. Kretzmann



John L. McKnight og John P. Kretzmann

Blev optaget af at dem der arbejde med udvikling af 
boligområder, havde/har en tendens Bl at, fokusere 
på problemerne og behovene 

De valgte derfor at foretage et studie af hvilke 
elementer der er Blstede i lokalområderne, når det
der sker posiBv udvikling 



Resultaterne af mere end 3000 fortællinger:
Det der er 6lstedet når der sker posi6v udvikling:
• Mennesker 
De lokale beboers egne ressourcer – i hver historie centralt, er mennesker der definerer dem selv 
omkring hvad de kan 6lbyde og ikke hvad de skal have/mangler. modsaEe af klient

• Muligheden for at connecte
Frivillige foreninger og mulighede for at væres sammen med mennesker der deler min interesse – eks, 
”Shead movemnet ”

• Ins6tu6oner
Der gør noget andet end at 6lbyde hjælp, men understøEer der hvor det giver mening for dem der skal 
bruge dem. 

• De fysiske omgivelser 
Det skal ske lokalt

• Udveksling og samspil mellem de 4 ovenstående 



Bagsiden af det hjælpende paradigme

At have behov for hjælpen er det der tæller –
dem der yder hjælp har behov for at der er nogle 
der skal hjælpes
Hjælpen bliver centrum



Risikoen ved problemorienteret tilgang
1. ”Jeg er problemet” – det skaber tabere (nega9ve selvforståelser)

2. Det lokale ejerskab ødelægges  - udvikling udefra og ind

3. Der arbejdes snævert frem for i helheder 

4. Pengene går kun i afgrænset omfang 9l området

5. Der er risiko for fokusering på fejl og mangler, frem for muligheder – og midlerne 
følger med mangler

6. Risiko for håbløshed frem for håb -



Drengen der tæmmede vinden



Corman Russel



Den store flugt
Særligt ved denne film er at i rullereksterne er 
skuespillerne ikke nævnt ved deres profession 
eller deres rolle, men ved de gave de hver i sær 
bidrog med som gjorde flugten mulig:



Gaven der gør det muligt

Find nu 3 andre mennesker i rummet som du ikke
kender

Hvis du var med i den store flugt
Hvilken gave ville du så bidrage
med?



Når du gør forandring mod folk
vil de ofte oplever det som vold

Når de gør det med dem selv
de oplever det som frigørende

”Corman Russel”





Menneskesyn

• Hvordan skaber vi posi1ve bevægelser hos mennesker?

• Det handler om socialpsykologi og videnskabelige overbevisninger



”It is the theory which decide what 

we can observe…

Teorier i praksis

18



Posi%vis%smen 
Vi kan observerer verden som
objek%ve og ra%onelle individer
Et univers à én sandhed
Verden er linær og kausal
Mennesker ses som ua;ængige 
individer med et selv og en 
kerne 

Socialkonstruktivismen
Vi kan ikke adskille os selv fra 
det objekt vi observerer 
Verden er cirkulær
Mennesker er sociale og vi 
skaber os selv igennem sproget
Der er ikke én virkelighed, men 
multivers og sproget er 
definerende for de virkeligheder 
vi skaber. 
Konteksten er afgørende



Klassisk forbedringstænkning

1) Iden4ficer problemet
2) Undersøge hvad problemet handler om
3) Finde en løsning på problemet



Systemisk teori – centrale antagelser

Linære sammenhænge og kausalitet er ikke 
aktuelle da der ikke findes én sandhed

Konsulenter/fagpersoner ses ikke som 
objek?v eksperter- men som samskabere
der faciliterer meningsskabelse 

Vores verden er ikke skabt af ydre realiteter 
men på sproglige konstruk?oner



Gergen – virkeligheden som sproglig konstruktion



Ak#onsforskning

• Kurt Lewin: en videnskab, der aktivt og i samarbejde med det system/de 
mennesker, han undersøger, udvikler viden, der både er om systemet, 
udspringer fra systemet og er direkte anvendeligt for og i systemet. 



Grundsten i den anerkendende -lgang

Anerkendelse handler om at -llægge andre værdi

Selvom en given adfærd måske umiddelbart 
virker dysfunk-onel, giver adfærden mening
for vedkommende

” Posi-ve frem-dsfortællinger skabes sammen 
– involvering og samskabelse som nøglegreb



Heliotropiske perspek+v

Vi bevæger os imod den retning som vores 
fores+llinger om frem+den peger imod

• De frems+llinger af frem+den som florerer blandt medlemmerne af en 
gruppe vil være styrende for gruppens udvikling

• Disse fores+llinger er påvirkelige og fleksible

• Derfor er det at skabe posi+ve, ønskede billeder af frem+den en af de 
vig+gste strategiske ak+viteter man kan udføre

• De>e gøres ved at skabe rum for dialog hvor gruppen ak+vt kan 
konstruere forståelser af den ønskede fælles frem+d



Identitet og selv
Vi lever i de historier andre 
fortæller om os.
- Paul Ricoeur

Ends in view
Det er vores historier om 
fremtiden der skaber vores nutid 
mere end det er historierne om 
fortiden  - John Dewey

Filosofi og kulturteori

• Pygmalion-effekten 

• Bowlingforsøg, Texas 
University

• Placeboeffekter

• Træning og opdragelse af dyr  
ved belønning (operant
beMngning)

• Hawthorne-studierne

Forskning

Det heliotropiske princip

Det heliotropiske princip i sociale systemer



” Bag ethvert problem 
gemmer sig en frustreret drøm

- Peter Lang

Posi%v reformulering



Apriciative inquiry

• Gergen – Vores verden er ikke skabt af ydre realiteter men på sproglige 
konstruk<oner
• De>e betyder at vi har en langt større frihed <l at skabe, udvikle og 

ændre vores samfund
• De>e medfører en moralsk forpligtelse – at være konstruk<ve 

medskabere af vores samfund



Grundlæggende praksisområde i udvikling med afsæt
i AI
• At skabe positiv kommunikation
• At skabe en Ambitiøs kultur
• At skabe ejerskab og involvering





Social kapital 

• ”Den værdi et menneske har mulighed for at trække på igennem sit 
sociale netværk eller medlemskab :l forskellige grupper”

• Når sproget skaber vores virkelighed og vi kon6nuerligt er medskabere, 
bliver det muligt at opbygge social kapital ved en opmærksomhed og 
insisteren på 6llidsskabende sprogspil



2 former for social kapital

Samlende social kapital

Brobyggende social kapital



3 gode råd til byudviklere

1. Gør ikke for andre, hvad de kan gøre selv
2. Giv stø<e ved at træde et skridt >lbage
3. Ignorer problemet (så vidt muligt)
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med et lokalområde frem for med hele 
kommunen eller den enkelte borger

• få idéer :l, hvordan man kan involvere 
forskellige borgergrupper

Hent inspira:on :l, hvordan du kan bruge den 
ressourcebaserede metode i dit arbejde 
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Cand merc i psykologi
Mail: mb@lead.eu



Metoder og værktøjer



Fase 1. Fokuser
Udvælg det fokusområde I ønsker at skabe udvikling med:
• hvilke områder er aktuelle?
• hvor kan vi skabe størst effekt?



Sensemaking

• Vigtigste spørgsmål:
Hvordan vores 
projekter makes
sense hos borgerne, 
og hvad denne 
mening har af 
konsekvenser. 

• Foucault: viden er 
ikke i sig selv magt, 
men magten består i 
selve defini3onen af, 
hvad viden er. 
• Man må derfor 

spøge sig selv: 
Hvordan kan jeg 
sikre, at den viden, 
som borgerne 
bærer, bliver 
legi3m? 



Open space

• Folk engagerer sig 
ikke eller kommer 
slet ikke /l vores 
møder!

• Harrison Owen

• Optagethed af 
pauserne som de 
mest meningsfulde 
og givende:

1) Tale om de emner 
man selv finder 
vig:gst
2) Finde sammen
med andre som deler 
denne interesse



Ressource kortlægning

• Primære ressourcer
-er 3lstede lokalt og
kan primært ak3veres 
nu og her

• Sekundær ressource
- 3lstede i
lokalområdet, men 
lokalområdet skal 
have 3lladelse 3l at 
bruge ressourcen

• Potentielle 
ressourcer

- findes andre steder
og skal tilføres udefra

Mobiliseringsarena



Ressourcetrekanten



1) Ressourcekortlægning OBS:
Vi går o8est først ;l 
problemformulering og 
problemløsning, men deAe 
skal vi undgå!



2) Udviklingsspørgsmål



3) Udvælgelse



4) Ressourcekobling

• Analyse af den sociale kapital 
”kan disse ressourcer fungerer sammen”

”Er der gensidig tillid?
og fælles forståelse?”

”Skabes der nyt
eller mere af det samme?



5) Ressourcemobilisering

• ”Hvilke muligheder har ressourcerne for at handle sammen?”
(organisatoriske eller fysiske rammer)

Barrierer?



6) Handling
Ressourcetrekanten giver grundlag for en projektplan:
• Udviklingsspørgsmålet bliver projektets formål
• De udvalgte ressourcer er projektets deltagere
• Ressourcekobling og ressourcemobilisering giver værdifuld informa@on 

om hvorledes projektet kan organiseres
og realiseres
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Hvilke erfaringer har I, hvor I kan se at den 
ressourcebaseret 7lgang har været på spil?



Hvor kan I se 
poten.aler for den 
ressourcebaserede 
.lgang 
fremadre7et? 
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LinkedIn

Facebook h.p://www.lead.eu/
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