
En manual for byvandringer i særligt udsatte boligområder



INDLEDNING
Baggrunden for Bag om blokken ligger i den vedvarende debat om ghettoise–
ring i Danmark. Ønsket har været at finde en kreativ måde at modvirke stig-
matiseringen af SUB-områder på områder, der ofte kun forbindes med høje 
kriminalitetsrater, lavt uddannelsesniveau, overrepræsentation af etniske 
minoriteter og generel utryghed. 

Der er udpeget i alt 40 af disse SUB-områder i Danmark i 2013, og projektets 
grundidé har været at udfordre den negative fortælling om livet i disse om-
råder. Fortællinger, som kan være med til at forstærke andre borgeres man-
glende forståelse af og lyst til at bevæge sig ind i disse boligområder, hvilket isol-
erer de særligt udsatte boligområder fra den omkringliggende by. Formålet med 
Bag om blokken er netop at imødegå denne isolation og stigmatisering.
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Opstartsmøde med styregruppe Opstartsmøde med guider Promovering

Prøvevandringer Vandringer
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Rekruttering af guider PlanlægningWorkshops

Konceptudvikling

Bag om blokken er ikke baseret på et kompliceret metodisk greb. Tværtimod. 
Projektet kobler i al sin enkelhed byvandringers stigende popularitet i de sene-
re år med SUB-områder: Hvis folk er interesseret i byvandringer, hvorfor så ikke 
gennemføre dem i de ukendte landskaber, som disse særligt udsatte byområder 
udgør for de fleste mennesker? 

Lokale guider har selv præsenteret området, deres forhold til det og deres 
fortællinger og oplevelser i det og har derigennem præsenteret et nærværende 
og konkret billede af livet i et SUB-område. Dette billede kan forhåbenlig være 
med til at rykke ved nogle fordomme og skabe et meningsfyldt forhold til de 
omdiskuterede byområder.   

Denne manual har til formål at dele projektets erfaringer med andre, som 
måtte være interesseret i at gennemføre et lignende projekt. 



FORBEREDELSE

Opmærksomhedsområder

Forberedelsen inkluderer projektets organisering, koordinatorrollen, rekrutte–
ring af guider og konceptudviklingen. Projektet skal godt fra start med enighed 
omkring arbejds- og ansvarsfordeling, og det skal have en koordinator, der fun-
gerer som knudepunkt mellem alle projektdeltagere. 

Konceptet bør udvikles tidligt, så man har en referenceramme 
for kommunikationen omkring projektet både udadtil mod 
gæster og indadtil for guider og øvrige beboere.

Involverede parter bør have et overblik over projektets organi–
sering, og en styregruppe bør nedsættes for at sikre overblik 
over hele projektforløbet. En koordinator bør fungere som 
tovholder på processen.

Guider bør rekrutteres gennem lokale ressourcepersoners net-
værk for at sikre den fornødne støtte til projektet og sikre dets 
gennemførlighed. Vær opmærksom på at balancere kravene til 
deltagelse og mulighederne for udbytte for guiderne.

Identificér og skab kontakt til samarbejdspartnere – lokale res–
sourcepersoner, kommunale medarbejdere og andre relevante 
deltagere. 

Nedsæt en styregruppe og afhold et opstartsmøde. Udpeg en en 
centralt placeret koordinator. Fordel ansvars–områderne: rekrut-
tering af guider, konceptudvikling, planlægning af træningsforløb, 
promovering og billetsystem. 

Rekruttér guider, f.eks. gennem beboerrepræsentanters netværk. 

Planlæg træningsforløb for guider bestående af en eller flere work-
shops. Kontakt relevante personer med faktuel og historisk viden 
om området og viden om formidling, byvandringer og strukture-
ring af fortællinger. 

Arbejd med det konkrete koncept for projektet – navn, logo, even-
tuelt tøj til guider m.v.

Identificér kommunikationskanaler for promovering af projektet.
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UDFØRELSE

Opmærksomhedsområder

Udførelsen inkluderer træningsforløb af guider, prøvevandringer, promovering, 
tilmeldingssystem og selve vandringerne med gæster. Der skal sikres en stabil 
fremdrift i projektet,  at guiderne er ordentligt forberedt, og at der skabes op-
mærksomhed om vandringerne.

Koordinator bør have overblik over afviklingen af byvandring-
erne, tage hånd om uforudsete situationer og løbende følge op 
på feedback. 

Koordinator bør sikre, at guiderne får afgørende indflydelse på 
vandringernes indhold. Guiderne bør gøres opmærksom på, at 
de gerne må være personlige i deres fortællinger, men ikke skal 
fortælle om deres privatliv.

Koordinator bør forberede guiderne på mediernes opmærk-
somhed, og at medierne kan have særlig præference for nogle 
guider.

Afhold et opstartsmøde med introduktion af projektet for guider 
og planlæg træningsforløbet.

Afhold en eller flere workshops med faktuel information om om-
rådet, planlægning af ruter og undervisning i formidling og guide-
teknik med sammenkædning af facts, fortællinger og steder.

Skab opmærksomhed omkring projektet i medierne. Send presse-
meddelelser ud og følg op på dem. Brug gerne sociale medier og de 
involveredes egne netværk. 

Ret henvendelse til organisationer, institutioner og uddannelses–
steder, der kunne være interesserede i at komme på vandring i 
området.

Opret et system for tilmelding og fastsæt en overkommelig pris for 
at deltage i vandringerne.

Kommunikér aftaler ud til de involverede.

Invitér gæster og afhold mindst to prøvevandringer. Inkorporér 
feedback.

Afhold de planlagte vandringer og vær åben over for institutioner, 
organisationer eller virksomheder, der retter henvendelse. 
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FORANKRING

Opmærksomhedsområder

Forankringen indeholder en afdækning af forventninger om videreførelse 
af projektet, en evaluering og udarbejdelsen af en eventuel forankringsplan. 
Formålet er at sikre en ordentlig evaluering af forløbet og muligheden for, at 
projektet kan fortsætte. 

Alle, der har ydet en indsats, bør takkes.

Koordinator bør være opmærksomhed på boligområdets 
øvrige initiativer med henblik på, om en fortsættelse af projek-
tet harmonerer med eller kan tilpasses disse. 

Alle bør være opmærksomme på, at der efter et intenst pro–
jektforløb kan indtræde et tomrum.

Afhold evalueringsmøder med guider og samarbejdspartnere. 
Fokusér på, om projektet skal videreføres. 

Sørg for, at det fulde koordinationsoverblik overdrages til de guider 
og samarbejdspartnere, der eventuelt skal føre projektet videre. 

Skab klarhed omkring mulighederne og ansvaret for projektets 
fremtidige organisation.

Udarbejd en konkret forankringsplan i samarbejde med de involve-
rede.
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