
Projektet vil udvikle nye metoder i 
folkeoplysningen til at udvikle og understøtte 
mod, handlekraft og initiativer, der fornyer 
samfund og demokrati nedefra.

Udviklingsarbejdets motor er, at Sager der 
Samler etablerer hverdagsaktivistiske 
”handletanke” på 3 forskellige 
daghøjskoler. Erfaringer og metoder 
formidles bredt i folkeoplysningen, bl.a. med 
billed-/film-baseret materiale.

”



Hvad ville du 
engagere dig i
hvis du kunne?



Gensidig opbakning:

JA!
Mod

Netværk
Omdømme

Viden og erfaring



Dogmer
# 1 Egen virkelighed
Tag udgangspunkt i din egen livssituation

#2 Øjenhøjde
Gør noget med (ikke for) andre

#3 Frihed
Start der hvor du ikke skal spørge om lov 
og bede om penge



Hvordan har vi arbejdet?



Opskrift på mod og handlekraft

Grundlæggende overbevisninger

Kultur

Metoder



Vores livsverden er en verden af gensidighed og relationer
Alle mennesker har et ønske om at føle sig levende gennem relationer, der får dem til at blomstre. Vi oplever mening og 
mærker os selv i mødet med andre og det samfund, vi er en del af. Når vi engagerer os og handler i fællesskab som frie 
individer, påvirker og forandrer vi gensidigt hinanden og verden omkring os. Og vi giver hinanden livsmod og handlekraft.

Engageret handlen har både et indre og et ydre liv
Det indre liv er oplevelsen af mod, mening, identitet og udviklingen af færdigheder. Det ydre liv er de aftryk, vi sætter i 
verden omkring os gennem vores handlinger. Engageret handlen er en poetisk proces med to dimensioner. Vi skaber en 
fortælling om verden, som vi drømmer om. Og vi skaber en fortælling om os selv som medskabere af verden.

Ved at følge hverdagsaktivistens tre dogmer finder vi vej
Dogmerne værner om vores subjektivitet (start i din egen virkelighed), forbundethed (gør noget med - ikke for - andre) og 
vores evne til at handle frit uden først at være defineret af samfundets systemer men i stedet af samfundets fællesskaber 
(begynd der, hvor du ikke skal spørge om lov eller penge).

Grundlæggende overbevisninger

Kultur
Trygt læringsrum
Opbakkende fællesskab
Historiefortælling

Metoder
Definere banen
Møde rollemodeller, som vækker ny identitet
Gribe impulsen, når den er der
Bare gå i gang - sammen
Blive kraftfuld i verden


