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En økologi af eksperimenterende aktioner, der fremmer bæredygtige liv
WE ARE ALL ARTISTIC ACTIVISTS!

BÆREDYGTIG LEDELSE
– Forankring af FNs Verdensmål
Et tværfagligt og grænsekrydsende ledelsesforløb
Aktionsuniversitetet en forening for alle der arbejde med aktioner og eksperimenter

ET SKABENDE RUM TIL AT FREMME
BÆREDYGTIGE LIV

RESEARCH AS
CREATION
We are all artists, activists
and researchers!

AKTIONUNIVERSITETET PÅ TEATERØEN

“What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is related only to objects and not to
individuals, or to Life. That art is something which is specialized or which is done by experts who are artists. But
couldn’t everyone’s life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, but not our Life?”
(Michel Foucault)

Aktionsuniversitetet på Teaterøen inviterer til:

Et skabende rum til at fremme bæredygtige Liv
Verdensmålene er ved at udvikle sig til en vigtig strategisk dagsorden, ikke bare i Danmark, men
overalt i verden. Det handler ikke kun om at implementere og om at nå nye mål. Det handler om at
bruge målene som en transformativ kraft. Lytter man til både klimaforskere og forskere på andre
felter fortæller de, at der behov for, at vi gentænker de systemer, der har været med til at opbygge
vores velfærdsstater og institutionaliserede systemer. De systemer viser sig nu at have en lang
række af uhensigtsmæssige sideeffekter ikke kun i forhold til klimaet, men også i forhold til vores
sociale orden. Den FN-resolution, der indeholder de 17 hovedmål, bærer også overskriften:
Transforming our world (Steen Hildebrandt, Formand for 2030-Panelet).
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Når vi taler med ledere og forskere rundt om i landet og i verden, hører vi også fra ledelser, der
tager store skridt. Vi mærker optimisme, kompleksitet og mod. Og vi hører om behov for at dele
de erfaringer, man gør sig i det, der ikke bare er implementering af verdensmålene. De 17
verdensmål er så brede i, hvad de omfatter, at det kan kræve samarbejde på tværs af kultur, natur,
trafik, socialarbejde, byplanlægning, integration og mere endnu. At arbejde på tværs af
forvaltninger, discipliner og strategier kan byde på komplekse udfordringer, som ingen af os kender
løsningerne på. Og det kræver, at vi begynder at handle i forhold til visheden om, at vi er gensidige
afhængige.
I vores byer er viden ofte adskilt og isoleret i institutioner som fx skoler, fængsler, erhvervsskoler,
hospitaler og virksomheder. Der er meget få steder, hvor vi kan mødes og skabe og fremme
bæredygtige handlinger på tværs. Det kalder på, at der er brug for at skabe nogle ”safe places” i
mellemrummet mellem formelle roller, siloer og organisationsgrænser, hvor vi sammen kan
fremme og gro nye bæredygtige stier og hvor vi sammen kan løse lokale (og globale udfordringer).
Der er behov for at skabe nogle steder i vores byer, der skaber rum til, at vi alle kan bidrage og
samarbejde om at fremme ny viden. Det sted er et aktionsuniversitet.
Aktionsuniversitetet på Teaterøen arbejder på at blive et af de borgernære, lokale og fysiske sted i
København, hvor vi kan dele viden, metoder og praksisvisdom om, hvad bæredygtighed og
bæredygtige liv er. Aktionsuniversitet taler ikke ”kun” om bæredygtighed. Når vi er på jagt efter at
skabe en ny viden, der kan revitalisere vores systemer, rutiner og generaliserede præmisser må vi
også aktiverer og fremme al den viden, der endnu ikke er ’fikseret’ og sat ord på. Ved at arbejde i
spændingsfeltet mellem forskning, æstetisk performance og aktivisme fremmer
Aktionsuniversitetet særligt den mærkbare og erfaringsbaserede viden om, hvad bæredygtighed
og bæredygtige (urbane) livsformer er og kan være. Kort sagt kan man sige at Aktionsuniversitetet
skaber futuristiske processer mellem det, der er og det, der endnu ikke er muligt med henblik på at
realisere disse muligheder.
Figur 1: Aktionsuniversitetet på Teaterøen bliver til i et krydsfelt mellem forskellige områder:

Kreative, æstetiske,
performative metoder

Et skabende rum
til at fremme
bæredygtige liv

Forskning

Aktivisme
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Biblioteker, skoler og universiteter dokumenterer ofte faktuel viden, der er skabt af eksperter. Det
er en strategi, der handler om opbygning af viden og som handler om at overføre viden som en
container fra et sted til et andet.
Aktionsuniversitetet fremmer den erfaringsbaserede og mærkbare viden, der kan være svær at
sætte ord på. Det er en vigtigt, men ofte overset vidensform. Det handler ikke om at opbygge
viden, men om at dvæle i viden og om at fremme de ekstraordinære potentialer, der allerede er og
som kan mærkes, men som der måske endnu ikke er sat ord på. Det er en vigtig form for viden,
fordi når vores krop sættes i bevægelse sættes vores tanker også i bevægelse og vi kan revitalisere
uhensigtsmæssige systemer, vaner og mønstre. Denne viden sættes i gang af kreative,
performative og æstetiske metoder, der netop har den kvalitet, at de kan aktivere den mærkbare
og endnu ikke italesætte viden. De kan vække selve skabelseskraften og ja livet.
En aktion kan på den måde også forstås som det mindste af det mindste: nemlig som det
ekstraordinære mikroskopiske øjeblik, hvor vi bliver berørte på en måde, der gør at vi tænker og
handler anderledes – eller det øjeblik, hvor vi berører andre til at handle på nye måder. Ved at
skabe mærkbare rum, der kan berøre os til at tænke og handle kvalitativt bedre kan
Aktionsuniversitetet være med til både: 1) at fremme og at skabe ny en viden, der endnu ikke er
italesat, 2) at sprede nye handlinger til andre arenaer, fordi når kroppen er berørt kan den handle
anderledes 3) at gøre deltagerne til refleksive og omsorgsfulde med-forskere i disse processer, hvor
viden sættes i bevægelse.
Ambitionen er således, at Aktionsuniversitetet arbejder eksemplarisk med at være den forandring
som det ønsker at sætter i gang. Aktionsuniversitet skaber rum til at dele, fremme og udvikle
mærkbar og erfaringsbaseret viden om bæredygtig (urbane) liv. Her kan vi sammen på tværs af
roller, siloer og grænser og undersøge, skabe og fremme nye bæredygtige handlemuligheder. I
Aktionsuniversitetet er ingen mennesker objekter for forskning, vi er alle kreative og
eksperimenterende medforskere, der sammen undersøger affekterne/effekterne af vores
forskning i selve livet.

Et tværfagligt og grænsekrydsende lederuddannelsesforløb
Bæredygtig Ledelse – forankring af FNs Verdensmål gennem WHOs procesmodel

Aktionsuniversitetet på Teaterøen har skabt et tværfagligt og grænsekrydsende
lederuddannelsesforløb, der særligt retter sig til offentlige organisationer, der arbejder med at
skabe bæredygtige forandringer, værdi og læring. Forløbet er rettet mod at forankre FNs
verdensmål gennem WHOs procesmodel for ”sunde, inkluderende, lærende og virksomme byer”,
da den kan bruges til at aktivere fællesskabelse på tværs af roller og siloer.
FNs verdensmål er brede og hvert mål udpeger et fagområde (fx uddannelse, sundhed, klima), der
skal arbejdes med. Aktionsuniversitetet er inspireret af WHO og deres måde at overskride målene
på som isolerede siloer. Med afsæt i people, participation, place, peace, prosperity og planet
arbejder WHO for at fremme bæredygtige, virksomme og sunde byer.
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Ved at fokusere på at skabe ”well-being” og liv gennem disse temaer er WHO’s P’er rettede mod at
skabe værdi på mange bundlinjer fx sundhed, økonomi, fællesskab, inklusion, klima mm.

FNs Verdensmål
En mulighed for fællesskabelse af værdi

Sundhed som et
mål ud af 17 - stor
risiko for
silotænkning og
abstrakte løsninger
(WHO - Helathy Cities Vision - 2017)

Sundhed som indbygget i
de 6 P’er - med stedet som
et af dem: liv som
udgangspunkt
Kofoed 2019

Med afsæt i WHOs P’er arbejder Aktionsuniversitetet med processer, der bevæger sig gennem
disse områder. Det vil sige, kommer man som organisation med en udfordring eller et problem, så
tilbyder vi metoder, der kan katalysere nye bæredygtige handlinger ved at følge denne proces:
o
o
o
o
o
o

People: Gå på kanten af den formelle rolle og aktivér flere kvaliteter og
handlemuligheder: Fællesskabelse af en opgave på tværs af roller, siloer og organisationer
Place: Hop ud af organisationens strukturer og aktivér et bæredygtigt netværk af
kvaliteter lokalt: Brug steder som afsæt for udvikling af sansning, læring og løsninger
Participation: Overskrid kausale og lineære processer, der går fra A til B og undersøg
mellemrummets muligheder gennem dybe deltagelsesformer og intelligente omveje.
Peace: Overskrid territorier og arbejd bevidst med spændinger, kompleksitet og
paradokser.
Prosperity: Værdi er mere end én bundline: Gentænk feedback processer, værdiskabelse
og forme nye økonomier og aktiver dermed nye kvaliteter
Planet: Organisationens succes er ikke det eneste mål i en verden i krise: Arbejd med
metoder, der forbinder sig til og interagerer med jord, verden og økosystemer
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WHOs Healthy and Learning Cities
Forankring af FNs Verdensmål
Indflyvning:
Udpegning af opgave
og sted.
Hvad er målet og
formålet med
forløbet

LAB 5: Lær at se og
at synliggøre
værdier på flere
bundlinier

People

LAB 1:
Lær at reformulere opgaven og
at arbejde tværfagligt/-tværsektorielt og
borgernært

LAB 6:
Lær at skabe
social impact, så
jeres projekt kan
inspirere andre

Prosperity

LAB 2:
Lær at bruge steder til at
se mellem-rummet ml
problem/løsning.
Afsøgninger af stedet
Nye kortlægninger af
ressourcer
Flere stemmer kan
inviteres med

Place
LAB 4:
Lær at skabe en økologi af
aktviteter, der overskrider
territorier, ejerskab og
dikotomier
Fokus på det fælles skabte
lederskab

Bæredygtige
Fællesskabelse af RUM
Planet

Peace

Participation

LAB 3:
Lær og afprøve teknikker til
fællesskabelse
(Strategy as practice)

SDG-Aktionsuniversitetet
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Forløbet starter med, at hver organisation definerer en central opgave og kommer med et hold
(op til 5 personer), der er relevant i forhold til denne opgave og at holdet arbejder med denne
opgave henover 6 måneder. Ved at deltage sammen med andre organisationer skabes der også
netværk og inspiration på tværs af organisationsgrænser. Dermed kan kommuner og
virksomheder i hele landet lære af hinanden.

Aktionsuniversitet en forening for aktionsforskere og praktikere
Aktionsuniversitet er en ny ramme for alle de forskere og agenter, der arbejder med strategisk og
praktisk bæredygtighed og ønsker at binde handling, læring og metodeudvikling bedre sammen.
Vi inviterer alle der arbejder med eller er interesseret i aktionsforskende og aktionslærende
projekter indenfor alle sektorer og på tværs af alle fag. Det kan være forskere, der er ansat på
universiteter og handler på SDG-erne, folk der er sprunget ud af Akademia, og/eller praktikere der
udvikler metoder der skaber og udvikler viden og handlinger indefra praksis. Det kan også være
kunstnere, der arbejder med involverende og fællesskabende metoder, eller virksomhedsledere,
som arbejder iterativt (praksis først, prototyper og fejl, læring undervejs). Det kan være
proceskonsulenter (interne eller selvstændige), som kommer med metoder og perspektiver der
bygger bro mellem styring og spiritualitet eller mellem mening og målforståelse.
Med Aktionsuniversitet vil vi booste ideen om at forskning ikke kun observerer på kritisk distance.
Forskning skal være med til at skabe praksis og nye bæredygtige handlinger. Kritik skal turde være
affirmativ: Vi skal skabe nye verdener ved at engagere os og ved at afprøve, hvordan vi skaber nye
veje. Vi skal turde se på alle som producenter af viden, i tråd med de nye teknologiers virkelighed.
Som praktikere skal vi tage imod ny læring fra uventede sider, selv om det udfordrer det
verdensbillede, vores organisationer styres af.
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Vi er allerede i gang. I 2019 kommer vi til at arbejde med nye bæredygtige steder og byrum i
samarbejde med en række kommuner og stedsskabende organisationer i Danmark. Vi arbejder på
at integrere flere andre projekter i Aktionsuniversitet, så vi kan øge styrken af vores fælles læring
og udforskning af nye metoder. Vi kommer til at arbejde tæt sammen med de netværk for SDG
Leadership, som vi bidrager til for MandagMorgen/Altinget og CSR Forum. Og vi kommer til at
arbejde med Natur i Byen (med støtte fra Nordea fonden).
I foråret 2020 afholder vi en konference på Teaterøen: Transformér Byer gennem Mærkbare
Aktioner og Eksperimenter! hvor vi inviterer alle, der arbejder med FNs Verdensmål ud fra en
praksisnær og aktionsbaseret tilgang, til at skabe laboratorier på Teaterøen.

Research as creation
En virkelig følt viden i bevægelse
Meget af den viden som vores universiteter og skoler skaber, handler om at opbygge faktuel og
dokumenteret viden om bæredygtighed. Det er en rationel og instrumentel viden, der let kan blive
sat ord på. Det handler om fakta eller om at reflektere over fakta. Det er en viden, der også
repræsenteres gennem auditorier, designede campusser med adskilte institutter og professioner,
power-point præsentationer og hierarkiske titler.
Aktionsuniversitetet på Teaterøen tilbyder en viden, der ikke handler om at opbygge hierarkiske
vidensformer, der inddeler, opdeler og adskiller viden i ofte isolerede områder. Det er derimod en
viden, der skaber og fremmer nye intelligente stier og veje på tværs af roller, siloer og grænser. Det
er en viden, der ofte ikke er let, er sætte ord på, fordi den foreslår en kreativ og skabende tilgang
til viden. Det er en viden, der kan udfordre de begreber, vi gennem tiden har brugt til at opbygge
vores systemer og samfund igennem og det er en viden, der er så ny, at den måske nok kan
mærkes, men endnu ikke er på plads. Det er netop her, at der er et potentiale til nytænking og
radikal innovation. Hvis der er noget, der er radikalt nyt og som har et innovativt potentiale, så er
det noget, der endnu ikke er sat ord på.
Aktionsuniversitetet tager udgangspunkt i, at det er nødvendigt at være i denne bevægelse mellem
det sprog og den viden vi kender og den viden, der endnu ikke er sat ord på. Vi løser ikke vores
kriser og katastrofer ved bare at fortsætte som om intet er hent. Vi må være nysgerrige på, hvordan
vi sammen kan skabe de nye stier, hvor vi (også plante og dyreliv mm) færdes vel. Vi kan kvalificere
den viden ved, at vi sammen kan deltage i skabelsen af den.
Forskning i skabelsesrum gennem kreative og æstetiske metoder
I Aktionsuniversitet bestræber vi os på at skabe fællesskabende, kollektive og deltagende
læringsrum på tværs af roller, uddannelse, alder, professioner, køn og etnicitet. Ved at bruge
kreative og æstetiske metoder til at stille et skabelsesrum til rådighed, er der mulighed for at
inkludere al den viden, der er til rådighed, også (og særligt) den viden, der ofte er så vag og perifer,
at den ikke bliver iagttages som viden i vores institutionelle systemer. Det er samtidig det
skabelsesrum, der er Aktionsuniversitetets forskningsgenstand. Og vi arbejder med at skabe viden
om/i dette rum gennem essays, logbøger, billeder, video, interviews mm.
Den viden der kommer gennem leg, musik og gennem deltagelse i kreative og æstetiske og
fællesskabende processer er ikke en rationel og instrumentel viden. Det er ikke en viden, der let
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kan sættes ord på. Det er en erfaringsbaseret og virkelig følt viden, der kan give os ny viden om den
verden, der er omkring os og som vi i endnu højere grad må integrere os med, frem for at styre på
distance.
Processen kan illustreres på denne måde, hvor det vi leder efter at fremme, er passager til nye
kvalitativt bedre måder at handle, tænke, lære og organisere på:

Research as Creation// We are all artists
Artbased Labs
Dis-orientering ->
Passage
”Wicked problems”
Strukturer
Normer
Instrukser
Regler
Forventninger

Affekt/
Affectio

Aktivering af Liv
Det åbne
Virtuelle
Emergerende
Potentielle
Vage
Endnu ikke italesætte

<- Re-orientering
FÆLLED-skabelse

SDG-Aktionsuniversitetet

En økologi af nye begivenheder/aktioner
skabes i en bevægelse mellem
15
det kendte og det ukendte

Arbejdet med kreative, æstetiske og sanselige metoder og teknikker kan opleves som frustrerende
og provokerende, fordi man ikke ved, hvad det fører til. Her er det vigtigt at påpege at
Aktionsuniversitetet arbejder med at skabe det ”safe place”, hvor vi gennem kollektiv
opmærksomhed og nærvær arbejder med at skabe det miljø, hvor horisonten konstant er åben,
men hvor det også handler om løbende at realisere og at afprøve konkrete eksperimenter i forhold
til den udfordring, man kommer med: Hvad virker? Hvad er effekterne? Hvordan baner det vejen
for nye eksperimenter?
Det handler ikke om at ændre det enkelte individ og dermed samfundet. Eller omvendt at skabe
meta-styring, der kan ændre samfundet oppe fra og ned på individniveau. Det er derimod en
ambition om konstant at undersøge: Hvordan kan vi fremme og forbinde os med de tusindevis af
mikro-relationer, der er imellem mennesker, ting og steder? På den måde kan man sige, at
Aktionsuniversitetet arbejder på et meso-niveau (mellem makro og mikro-niveau) og, at det
tilbyder at arbejde meget praktisk ved netop konstant at spørge hvordan gør vi, det vi allerede gør
en smule bedre? Det er således ved – med afsæt i aktionsforskning, kreative metoder og Teaterøen
som en levende campus – at Aktionsuniversitetet arbejder med at skabe transformation.
Med dette afsæt bliver vi alle kreative og skabende medforskere, der arbejder med aktivistiske
strategier til forandring. Det gør forskningen bedre og det gør at også, at politikere, medarbejdere,
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ledere og kulturfolk kan blive aktivistiske i deres jagt på at revitalisere vores strukturer ”indefra”
hvert eneste skridt vi tager.
Aktionsuniversitetet på Teaterøen udvikler programmer og laboratorier, der kan gøre borgere til
kreative og medskabende aktivister, såvel som politikere og virksomhedsledere, der ønsker at
omforme rigide strukturer til bæredygtige kulturer.
Læs meget mere her (indsæt labs om the feminine leadership)

AKTIONSUNIVERSITETET aktiverer Teaterøen som en campus, der kan
fremme selve Livet og skabelseskraften
Aktionsuniversitetet tager udgangspunkt i en erfaringsbaseret og virkelig følte forståelse af viden.
Det transformerer også ideen om den ideelle campus. Idealet er ikke et universitet og en campus,
hvor viden overføres på neutrale og objektive måder fx gennem powerpoint i et auditorium.
Ambitionen er derimod at aktivere lokale steder som de intense, åbne, fælles og erfaringsbaserede
læringsrum, der kan aktivere en virkelig følt viden, som allerede lever, men som kan intensiveres
og multipliceres. Derfor er Aktionsuniversitet tæt forbundet med Teaterøen.
Teaterøen er et sted i udkanten af København centrum, der tidligere har været en base for både
militær og flåde og som har handlet om at beskytte livet i Købehavn. Senere er det med Peter Kirk
blevet et sted for teater og scenekunst og dermed er det blevet til et sted for at skabe og fremme
skabelseskraften og livet. Det vil sige, Teaterøen er et sted, der emmer af mange forskellige former
for praksisser, tidslommer og stedsspecifikke kvaliteter.
Teaterøen er samtidig en halvø, der giver mulighed for tusindevis af anknytningsmuligheder fra
omverdenen. Det er en åben invitation til konstant at skabe liner af liv imellem København/periferi,
mellem land/vand, mellem det etablerede sprog om performance/ og det ukonventionelle, mellem
by/urban natur, mellem græsrødder/virksomheder (Lynetteholmen). Det er med andre ord et
ideelt sted som et eksperimenterende laboratorium for at skabe, fremme og samle
erfaringsbaseret viden om: bæredygtige urbane liv, mental sundhed, fællesskab, værdiskabelse,
urban natur. Teaterøen er et sted, der muliggør skabelsen af den viden, der bliver til i en konstant
bevægelse mellem det, der allerede er – og den nye og innovative viden, der er på vej.
Det handler ikke om at bruge Teaterøen som et fremtidslaboratorie (en metode, der kom frem i
1980’erne). Risikoen ved den metode er, at den skaber forventningsbrud, når fremtidens drømme
ikke realiseres. Udgangspunktet er derimod, at hver eneste bevægelse vi foretager os, handler om
skabelse, organisering, læring og om værdi. I det industrielle og post-industrielle samfund er det
strukturerne, der skaber værdi. I dag er det selv de mindste af de mindste bevægelser vi foretager
os, der er i fokus for værdiskabelse. Derfor er Teaterøen det sted, hvorfra vi undersøger og forsker
i de mindste af de mindste bevægelser.
Med Aktionsuniversitetet på Teaterøen er kultur således ikke reserveret til teatret, forestillingen
eller kunsten. Kulturen er alt det mikroskopiske, små bevægelser, gestus, affekter, tøj,
kropsholdninger og koreografier imellem os. Ved at bruge metoder og teknikker, der kan fremme,
skabe og undersøge disse mikroskopiske udtryk og bevægelser imellem os som mennesker,
dyreliv, planteliv og steder kan vi generobre magten til at gøre vores liv til en kunstform, der
muliggøre, at vi blomstre som mennesker og at vi fremmer planetens bæredygtighed.
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The Action University: Beyond Culture and Methods

Clone your technics: We are all artists!
Culture

culture // affective co-motions

Propositional/representational knowledge
” Propositional knowledge is knowledge of facts, and
it can be clearly articulated in language.

Thoughts in the act/non-representational
The vague and not yet articulated knowledge

Justification of knowledge/justifying claims

Experiential knowledge “self-referential”. A radical
empirism: A real felt thought

Culture is exclusive, habitual and creates symbolic
violence

Real felt experiences have the potential to create new
collective pathways

Professionels are using performative methodes

We can all do experiments with performative
techniques

Succes = Applause

Creating a space for collective care – disorientation
can become reorientation
SDG-Aktionsuniversitetet
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Ambitionen er således at bruge Teaterøen til at skabe en bevidsthed om, at for hvert skridt vi tager,
ER der en mulighed for at sætte foden ned på kvalitativt bedre måder. Aktionsuniversitetet
faciliterer de læringsrum, hvor vi kan skabe nye bæredygtige stier sammen ved at kombinere fag,
professioner, steder, performative udtryk, materialiteter, filosofier og kulturer.
Aktionsuniversitet har således som ambition at bruge Teaterøen som det sted, hvor vi ankommer
med vores formelle roller og forventninger om, hvem vi er og hvad der er muligt, men hvor vi i
bevægelser mellem kreativitet, æstetik, filosofi og pragmatisme genopfinder, hvem vi er og hvad
vi faktisk kan gøre sammen.
Når vi træder ind på rådhuset, på skolen eller på universitetet er rollerne som borger, studerende
og medarbejder givet på forhånd, men når man træder ind i Aktionsuniversitetet på Teaterøen, så
åbnes der en mulighed for, at vi kan blive en smule anderledes end da vi ankom. Vi sættes i
bevægelse mellem det, der er og det, der er ved at blive til. Aktionsuniversitetet på Teaterøen
styrker på den måde den bevægelses-kompetence, vi har brug for, når vores strukturer ikke
længere kan holde vores rolle(r) og ikke længere er den eneste løsning på alle vores
samfundsmæssige udfordringer.
Aktionsuniversitetet på Teaterøen lærer os at skabe nye stier sammen, hvor vi færdes vel, gennem
en bevidsthed om, at hver eneste bevægelse vi tager sammen, har betydning for os og for planeten.
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