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Introduktion til ABCD…



Hvad er ABCD?

• ABCD er en metode til udvikling af 
lokalsamfund

• ABCD er forkortelsen for Asset Based
Community Development

• Direkte oversat betyder det 
Ressourcebaseret Udvikling af 
Lokalområder

• Det særlige ved metoden er 
fokuseringen på ressourcer frem for 
problemer



Er glasset halvfyldt eller 
halvtomt?

JA!
• Der er altid en fyldt 

del og en tom del
• Mulighederne findes i 

den fyldte del
• Problemerne findes i 

den tomme del
• Gå efter 

mulighederne!





Risikoen ved 
problemorienteret tilgang…

• Det skaber tabere
• Det lokale ejerskab 

ødelægges
• Der er fokus på

penge og 
”kassetænkning”

• Det skaber 
håbløshed

• Helheden glemmes



Problemorienteret tilgang er god 
til gamle biler….

• Hvis en gammel bil skal repareres, skal 
man finde fejlen og udbedre den

• Det hjælper ikke at sætte ny pære i 
lygten, hvis det er bremsen, der er 
problemet

• I levende systemer er der ikke 
nødvendigvis logisk sammenhæng 
mellem problem og løsning…

• Et samfund er ikke en gammel bil, men 
et levende system!



HUSK, HVAD EN BUKET 
BLOMSTER KAN GØRE…



Ignorer problemerne!

• Spørg IKKE ”Hvad er problemet?”
• Spørg i stedet ”Hvordan kan vi 

opnå noget?”
• Det kaldes 

”UDVIKLINGSSPØRGSMÅL”!



5 ting der virker!

1.1. De lokale beboeres egne De lokale beboeres egne 
ressourcerressourcer

2.2. De frivillige foreningerDe frivillige foreninger
3.3. Institutioner/virksomhederInstitutioner/virksomheder
4.4. De fysiske omgivelserDe fysiske omgivelser
5.5. Udveksling og samspilUdveksling og samspil



Ressourcer kan være mange ting

• Landskabelige værdier
• Særlig viden og erfaring
• Lokale traditioner
• Kulturelle værdier
• Ildsjæle
• Netværk
• o.m.a.



Ressourcekortlægningen 

• Primære ressourcer er 
ressourcer i 
lokalområdet under lokal 
kontrol

• Sekundære ressourcer 
er ressourcer i 
lokalområdet, men ikke 
under lokal kontrol

• Potentielle ressourcer er 
ressourcer uden for 
lokalområdet



ABCD i 4 trin

• Find ud af, hvad I har af 
ressourcer!

• Formuler et udviklingsspørgsmål
• Find svarene på

udviklingsspørgsmålet med afsæt i 
jeres ressourcer

• Formuler projekter og søsæt dem i 
virkelighedens verden



VIRKELIG-
HED

PROJEKTER

VEJVEJ

???
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