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Om metodekataloget 

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden individuel brobygning og om, hvordan 

den anvendes i boligsociale aktiviteter målrettet børn, unge og voksne. 

 

Hvorfor beskrive arbejdsmetoder? 

I de boligsociale indsatser gennemføres en lang række aktiviteter, som adresserer de udfordringer, der 

findes i udsatte almene boligområder. I aktiviteterne anvendes forskellige arbejdsmetoder, som kende-

tegner den faglige praksis. Formålet med kataloget er at tage et første vigtigt skridt i forhold til at sætte 

fokus på, hvad der kendetegner de arbejdsmetoder, som anvendes i det boligsociale arbejde med at støtte 

børn, unge og voksne i udsatte positioner. Beskrivelsen af arbejdsmetoderne er dermed ikke fuldstændig 

eller udtryk for fast definerede metoder. Den foreløbige beskrivelse indeholder et teoretisk afsæt og en 

række kerneprincipper for hver af arbejdsmetoderne, der kan danne grundlag for den videre udfoldelse 

af arbejdsmetoderne. 

 

Intentionen med katalogerne er at synliggøre og beskrive arbejdsmetoderne, så der skabes et fælles 

afsæt for at drøfte og reflektere over, hvilke virksomme elementer i indsatsen, der konkret medvirker til 

at hjælpe beboere til en bedre trivsel og til at forbedre deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse. 

En bevidsthed om de virksomme elementer i arbejdsmetoden er samtidig en vigtig forudsætning for lø-

bende at kunne justere og tilpasse aktiviteterne, så børn, unge og voksne får det størst mulige udbytte 

af arbejdet. Det er derfor håbet, at kataloget kan give et afsæt for at reflektere over egne arbejdsmetoder 

i det boligsociale arbejde. 

 

Hvad er en arbejdsmetode? 

Som led i ’Evalueringen af Landsbyggefondens boligsociale indsatser’, finansieret af 2011-2014-midlerne, 

er det undersøgt nærmere, hvilke arbejdsmetoder der særligt anvendes i forskellige aktiviteter til mål-

grupperne i indsatsen, og hvad der kendetegner arbejdsmetoderne. 

 

 

ARBEJDSMETODER

Hvad er en arbejdsmetode?

Arbejdsmetoder betegner den måde, som en aktivitet gennemføres på og de 

konkrete værktøjer, der anvendes i aktiviteten. En arbejdsmetode bygger på 

nogle kerneprincipper, som afspejler forskellige elementer af arbejdsmetoden og indebærer 

konkrete greb og trin, der kan styrke brugen af arbejdsmetoden i den boligsociale indsats. 

Aktiviteten kan både have en enkelt arbejdsmetode som sit omdrejningspunkt, men 

aktiviteten kan også anvende flere arbejdsmetoder.
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Gennem kvalitative casestudier i udvalgte boligområder er der indkredset i alt fire arbejdsmetoder. Ar-

bejdsmetoderne anvendes på tværs af udvalgte aktivitetstyper og på tværs af temaer1 i de boligsociale 

indsatser. De fire arbejdsmetoder er kaldet: praksisnær læring, gruppebaseret læring, individuel brobyg-

ning og samskabelse2. Der bliver som led i evalueringen udarbejdet et metodekatalog for hver af arbejds-

metoderne. Arbejdsmetodekatalogerne er skrevet til de aktører, som arbejder med at planlægge og udføre 

boligsociale aktiviteter, det vil sige både projektledere, medarbejdere og frivillige. 

 

 

Hvad kan du læse om i metodekataloget? 

Hensigten med kataloget er at give inspiration til, hvordan individuel brobygning kan anvendes i boligso-

ciale aktiviteter målrettet børn, unge og voksne. Kataloget beskriver den individuelle brobygning som 

arbejdsmetode og fire underliggende kerneprincipper for arbejdet. Du finder konkrete eksempler på, hvor-

dan den individuelle brobygning og de fire kerneprincipper bliver bragt i spil i praksis og de virkninger, 

som de involverede medarbejdere oplever for målgrupperne.  

 

Hvilken viden bygger metodekataloget på? 

Kataloget bygger på viden, som er indsamlet gennem kvalitative interviews i 14 udvalgte helhedsplaner, 

hvor fokus har været på otte forskellige boligsociale aktiviteter: Lommepengeprojekter, fritidsjobaktivite-

ter, brandkadetaktiviteter, kreative læringsaktiviteter, netværksmødre-aktiviteter, projekt- og eventfor-

løb, familieindsatser og mentorforløb. Arbejdsmetoderne er dermed udledt og beskrevet ved at undersøge 

eksisterende praksis i aktiviteterne i de udvalgte områder. Samtidig er det udledt, hvilket teoretisk afsæt 

                                                
1 Skolegang og uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt forældrekompetencer og børns trivsel.  

2 Kataloget om arbejdsmetoden ’praksisnær læring’ er udgivet samtidig med dette katalog, mens de to andre kataloger udgives i 2019. 

DE FIRE ARBEJDSMETODER

Praksisnær læring: Metoden har fokus på, at den deltagende målgruppe får en anderledes læring 

ved at tage del i mere praktiske aktiviteter, som er koblet til en virkelighedsnær situation.

Gruppebaseret læring: Metoden tager afsæt i grupper, hvor der i et tillidsfuldt rum opbygges 
forskellige former for kompetencer hos  beboere i boligområdet, eksempelvis sundhed, håndtering af 
sociale problemer, skolegang og beskæftigelse.

Individuel brobygning: Metoden har gennem vejledning og brobygning til andre relevante aktører til 
formål at hjælpe den enkelte beboer med konkrete udfordringer i deres hverdag og i forhold til at 
skabe forandring og progression i deres liv. 

Samskabelse: Under metoden kan aktiviteten og målet hermed variere meget, mens det centrale er 
de udviklingsprocesser og den læring, som deltagerne får ved selv at skulle definere og gennemføre 
en aktivitet. 
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erfaringerne med arbejdsmetoden hviler på. Endelig er erfaringer med de oplevede virkninger for mål-

grupperne koblet til eksisterende forskningsviden på området i det omfang, der findes relevant viden. 

 

Hvordan kan arbejdsmetoderne anvendes? 

Arbejdsmetoderne skal ses som idealtyper, der i praksis arbejdes med mere eller mindre fokuseret. Der 

kan anvendes kerneprincipper fra en eller flere arbejdsmetoder i de enkelte aktiviteter. Imidlertid kan det 

være en hjælp at have øje for de enkelte arbejdsmetoder og kerneprincipper i tilrettelæggelsen af aktivi-

teterne for at få en fælles forståelse af, hvad der kendetegner den faglige praksis i arbejdet, og skærpe 

opmærksomheden på, hvilke arbejdsmetoder der er brugbare i indsatsen overfor målgrupperne. Det gæl-

der både, når nye aktiviteter skal planlægges og igangsættes, og når I arbejder med at reflektere over 

og videreudvikle igangværende aktiviteter.  

 

 

Sådan er metodekataloget opbygget 

Metodekataloget kan både læses i sin sammenhæng eller læses ved at udvælge kapitler, hvor du lader 

dig inspirere af ét eller flere kerneprincipper for arbejdsmetoden. Sidetal for katalogets kapitler om ar-

bejdsmetode og kerneprincipper finder du, som vist, herunder.   

 

Indledningsvis i kapitel 1 beskrives kort, hvorfor det er brugbart og relevant at have en bevidsthed om 

arbejdsmetoder i den 

boligsociale indsats. 

Dernæst kan du i kapitel 

2 læse om individuel 

brobygning som ar-

bejdsmetode efterfulgt 

af et kapitel om hver af 

de fire kerneprincipper: 

Vejledning (kapitel 3), 

Brobygning (kapitel 4), 

Én-til-en relation (kapi-

tel 5) samt Fleksibel og 

tilgængelig indsats (ka-

pitel 6).   

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til at arbejde med arbejdsmetoden:

• Hvilke arbejdsmetoder og kerneprincipper bygger vores aktivitet på? 

• Er der nogle arbejdsmetoder og kerneprincipper som vi med fordel kunne arbejde mere eller mindre med? 

• Hvordan holder vi fast i de arbejdsmetoder og kerneprincipper, som er vigtige for målgruppens udvikling? 

?

PRINCIP II

BROBYGNING
Side 19-22

INDIVIDUEL 

BROBYGNING
Side 9-13

PRINCIP III
ÉN-TIL-ÉN RELATION

Side 23-27

PRINCIP I

VEJLEDNING
Side 14-18

PRINCIP IV

FLEKSIBEL OG 
TILGÆNGELIG INDSATS

Side 28-31
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At arbejde metodisk og vidensbaseret 

De fire kataloger om arbejdsmetoder i det boligsociale arbejde er et første skridt i forhold til at definere 

og beskrive anvendte metoder. Dermed er beskrivelsen af metoder ikke fuldstændig eller udtryk for fast 

definerede og afgrænsede metoder, som efterlever alle kriterier til en veldefineret arbejdsmetode. De skal 

ses som et input til metodisk refleksion, ligesom de tilbyder et teoretisk fundament og mere konkrete 

værktøjer, der kan danne afsæt for videreudviklingen af lokale boligsociale aktiviteter. I takt med, at der 

indsamles mere viden om praksis, kan beskrivelsen af arbejdsmetoderne udfoldes og kvalificeres yderli-

gere.  

 

Indkredsningen af arbejdsmetoderne, der er beskrevet i katalogerne, har imidlertid trukket på kriterier 

for definitioner af metoder og indsatser på vejen til at styrke metodebevidstheden i det boligsociale ar-

bejde. Dette afsæt er beskrevet herunder. En øget metodebevidsthed i det boligsociale arbejde kan styrke 

kvaliteten af indsatserne. Her handler metodebevidsthed ikke alene om viden om sammenhænge mellem 

aktivitet og virkning, men i lige så høj grad om en bevidsthed om metodens teoretiske fundament, mål-

gruppeforståelse, veje til forandring og formål med aktiviteterne.  

 

Hvad er en arbejdsmetode? 

Med inspiration fra Socialstyrelsen og SFI’s fælles udgivelse om lovende praksis (Jensen et al., 2016) kan 

man sige, at metodebegrebet består af en indledende forståelse af målgruppe og et problem, der skal 

løses, antagelser om årsags- og virkningssammenhænge samt handlingsorienterede beskrivelser af me-

todens elementer. 

 

En veldefineret metode er dermed forankret i teorier, som skaber en særlig forståelse af de udfordringer 

og forandringer, som metoden er rettet mod. Det vil sige, at der som fundament for metoden ligger en 

beskrivelse af målgruppen og det problem, der skal løses, samt af årsags- og virkningssammenhænge 

mellem metode og resultater. Så vidt muligt er disse teorier baseret på forskning og/eller analyser og 

evalueringer. Styrken af vidensfundamentet i metoden afhænger af, om der er undersøgelser, som indi-

kerer, at metoden har en positiv virkning for målgruppen på et eller flere af de områder, der er sat som 

mål. 

 

En veldefineret metode indeholder også handlingsorienterede beskrivelser af metodens elementer og 

er så klart beskrevet, at den kan overføres til andre kontekster Blandt andet er metoden systematisk 

beskrevet, når det gælder, hvilken målgruppe den er rettet mod, hvilke aktiviteter den består i, og hvilke 

mål den har. Det kan dog være relevant, at der er en fleksibilitet og kontekstfølsomhed i metoden, således 

at den kan tilpasses den konkrete situation, og at der kan ske en vis grad af individuel tilrettelæggelse. 
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Med afsæt i de ovennævnte kriterier for arbejdsmetoder, er arbejdsmetoden individuel brobygning be-

skrevet i de følgende kapitler ud fra følgende elementer: 

• En målgruppe 

• En bagvedliggende forståelse af problemet, som arbejdsmetoden er rettet mod 

• Et teoretisk afsæt 

• En række kerneprincipper som tilsammen udgør arbejdsmetoden. 

 

Metodisk praksis 

Udover selve metodebegrebet er det også relevant at være opmærksom på, hvorvidt og hvordan metodisk 

refleksion og metodisk praksis sikres. Det drejer sig om, hvorvidt indsatsen løbende evalueres, og om der 

er opstillet klare mål og succeskriterier, som medarbejdere kan anvende til at følge op på deltagernes 

udvikling. Det drejer sig også om, hvorvidt der sker en løbende faglig refleksion i medarbejdergruppen, 

og om det sikres, at medarbejdere i indsatsen har en fælles praksis og forståelse for metoden. Endelig 

bør den løbende monitorering og faglige refleksion føre til, at der sker en justering af metoden i indsatsen, 

og at eventuelle relevante tilpasninger af praksis bliver gennemført. 

 

 

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Følgende refleksionsspørgsmål kan guide metodeanvendelsen og sikre en metodisk praksis: 

• Hvilken målgruppe arbejder vi med, og hvad kendetegner målgruppen?

• Hvad er det for et problem, der skal løses?

• Hvilke forandringer ønsker vi at skabe? 

• Skal metoden kombineres med andre metoder?

• Bygger praksis på relevant teori og viden samt relevante faglige tilgange?

• Er de rette kompetencer til stede i medarbejdergruppen?

• Hvilke tegn på succes kan vi kigge efter?

• Har vi sikret, at der sker en løbende monitorering og tilpasning af metoden?

• Er der en fælles forståelse af mål og metode i medarbejdergruppen?

•

?
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Individuel brobygning som arbejdsmetode 

Inden for arbejdsmetoden individuel brobygning arbejdes der med beboere enkeltvist. Her hjælper en 

medarbejder eller en frivillig i indsatsen beboeren til at styrke sin livsmestring og samfundsdeltagelse. 

Det foregår gennem vejledende samtaler eller andre former for aktiviteter, hvor beboeren udvikler kom-

petencer, motivation og selvtillid til at begå sig i samfundet. I den forbindelse skabes der forbindelser og 

brobygges til andre aktører og aktiviteter og til samfundet bredt set. Det kan være temaer som skolegang, 

uddannelse, beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse, der er fokus på. Det kan også være temaer som 

familieforhold og forældrerollen.  

 

I den individuelle brobygning ses medarbejderen eller en frivillig og beboeren på tomandshånd, og med-

arbejderen hjælper beboeren med forskellige problemstillinger. Den individuelle indsats kan bygge videre 

på eller ske i kobling til en gruppeorienteret indsats. I relation til en ung målgruppe kan rekruttering til 

den individuelle indsats for eksempel ske i en klub, hvor medarbejderne igennem de gruppeorienterede 

aktiviteter kan se, hvem af de unge der har brug for en tættere og individuel indsats. I forhold til en 

voksen målgruppe, som har brug for støtte til forældreopgaven, kan individuel brobygning bruges i kom-

bination med gruppeorienteret læring for eksempel på forældrekurser. 

 

Ud af de aktivitetstyper, som evalueringen har haft fokus på, anvendes arbejdsmetoden individuel bro-

bygning typisk i fritidsjob og mentorindsatser. Arbejdsmetoden anvendes også til tider i lommepengepro-

jekter, familiekurser og netværksmødre-aktiviteter typisk i samspil med arbejdsmetoden gruppebaseret 

læring og/eller praksisnær læring. 

 

Det teoretiske fundament for individuel brobygning 

Alt efter udfordringsgrad, tema og formål kan problemforståelsen inden for individuel brobygning tage 

afsæt i forskellige teoretiske tilgange. Særligt er teorier om social kapital og anerkendelse fremtrædende. 

 

Brobygningselementet kan i særlig grad kobles til teorier om social kapital. Begrebet social kapital sætter 

fokus på den betydning, netværk og relationer har for den enkelte beboers livschancer. Her ses social 

kapital som en styrke og som de muligheder og fordele, den enkelte har adgang til via sit netværk. Udover 

viden om de fordele, et stærkt netværk kan give beboeren – eller omvendt de ulemper der kan være 

forbundet med et svagt netværk – bidrager teori om social kapital til en forståelse af beboerens hand-

lingskapacitet. Det skal forstås som den enkeltes kompetencer til at handle og begå sig i forskellige sam-

menhænge, fx i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan et ungt menneske, der 

er vokset op i et udsat boligområde, og som ikke indgår i grupper, netværk eller systemer, hvor det er 

normen at gå på arbejde, muligvis have vanskeligere ved at begå sig på en arbejdsplads, ligesom den 

unge kan mangle social kapital til at hjælpe sig ind på arbejdsmarkedet. Når arbejdsmetoden individuel 
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brobygning er koblet op på en problemforståelse, som handler om manglende social kapital og udfordrin-

ger i forhold til at kunne begå sig i forskellige sammenhænge, så handler brobygningen om at styrke 

netværk, brobygge til de felter, som beboeren har en svag tilknytning til, og gennem vejledning og spar-

ring at blive stærkere til at agere i relevante felter, som de ellers ikke har erfaring med, fx på arbejds-

markedet eller i uddannelsessystemet. Der kan også arbejdes med at kompensere for eller udvikle den 

enkeltes sociale kapital og dermed understøtte dannelse af nye konstruktive relationer for den enkelte 

beboer.3  

 

En anden relevant tilgang, som individuel brobygning ofte bygger på, er styrke- og anerkendelsestilgan-

gen. Denne tilgang er baseret på en forståelse af, at der findes uudnyttede ressourcer blandt beboere, og 

at stigmatisering og manglende anerkendelse fører til selvtillids- og selvværdsproblemer samt manglende 

motivation og tro på egne evner. Det kan medføre forskellige former for sociale problemer såsom ensom-

hed, svage relationer, manglende skolegang og beskæftigelse. Når arbejdsmetoden individuel brobygning 

bygger på styrke- og anerkendelsestilgangen, så er der fokus på at opbygge beboerens selvtillid og hand-

lekompetencer ved at fokusere på beboerens styrker og succeser og ved at anerkende beboerens egne 

fortolkninger og drømme for livet. Målet er at hjælpe brugeren til at hjælpe sig selv.4 

 

Udover disse teoretiske fundamenter, som leverer bud både til problemforståelse og handling, så kan der 

være anden teori og forskning, som er relevant i forståelsen af de udfordringer, som den specifikke bo-

ligsociale aktivitet er rettet mod. Vi ser desuden en variation i, hvorvidt arbejdsmetoden hovedsageligt 

bygger på sociologiske, psykosociale eller vejledningsfaglige teorier. Endelig er der eksempler på, at ar-

bejdsmetoden individuel brobygning er bygget op omkring afprøvede greb såsom tilværelsespsykologi, 

narrativ coaching, motiverende samtaler eller kvalificeret medbestemmelse. Det kommer vi tilbage til.  

 

Fire kerneprincipper for den individuelle brobygning 

Individuel brobygning som arbejdsmetode indeholder fire kerneprincipper, som vi vil uddybe i det føl-

gende. Det drejer sig om: 

• Vejledning: Gennem vejledning og sparring hjælpes beboeren fx med beskæftigelse, uddannelse 

og skolegang eller i forhold til at ændre adfærdsmønstre. 

• Brobygning: Der brobygges til relevante netværk og aktører i og uden for området. Beboere med 

udfordringer, som kræver en indsats fra kommune, social psykiatri eller lignende, hjælpes også 

til få den relevante hjælp. 

• En-til-en relation: Indsatsen er individuel, og der skabes en relation mellem beboeren og med-

arbejderen eller en frivillig mentor. 

                                                
3 Dette afsnit er baseret på Bourdieus udgivelser. 

4 Perspektivet bygger på Goffmans teori om stempling og stigmatisering og på Honneths teori om anerkendelse. 
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• Fleksibel og tilgængelig indsats: Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkelte beboers behov, 

og medarbejderen er tilgængelig og kan tilbyde en tæt og støttende rolle for beboeren. 

 

Vi beskriver i det følgende kerneprincipperne. Det er vigtigt at have for øje, at kerneprincipperne i høj 

grad lægger sig op ad hinanden og er tæt forbundet. Samtidig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at 

betydningen af de fire principper varierer med karakteren og niveauet i målgruppens udfordringer. Såle-

des kan den individuelle brobygning have et afgrænset sigte om at hjælpe relativt velfungerende unge 

beboere i fritidsjob, eller den individuelle brobygning kan anvendes i forhold til mere komplekse problem-

stillinger hos beboere med mange udfordringer. Når der arbejdes med mange og komplekse udfordringer 

vil principperne om en-til-en relation og den håndholdte tilgang typisk have større betydning end i den 

mere afgrænsede indsats. Det betyder også, at anvendelsen af individuel brobygning kan være meget 

ressourcekrævende, hvis den anvendes over for særlig udsatte beboere med et bredt problemfelt. I den 

sammenhæng bør det nøje overvejes, hvorvidt det er de boligsociale medarbejdere og/eller andre vel-

færdsaktører, der varetager det tætte arbejde med beboeren. I disse tilfælde kan den individuelle bro-

bygning have som mål og fokus at hjælpe beboeren videre til andre aktører.  

 

Målgrupper for aktiviteter der anvender individuel brobygning 

Målgruppen for aktiviteter, der anvender individuel brobygning, er typisk unge og voksne beboere. Det er 

personer, som har brug for støtte til at komme videre og finde den rette vej i livet. Det er beboere, som 

mangler netværk, tætte positive relationer samt rollemodeller, og det er beboere, som mangler handle-

kapacitet, viden om muligheder og forståelse af og tro på egne evner.  

 

Problemfeltet for den enkelte beboer kan være rettet mod beskæftigelse, skolegang og uddannelse, kri-

minalitetsforebyggelse, familieliv, forældreskab og andre sociale problemer. I nogle tilfælde står beboeren 

i hele spektret af udfordringer. Her kan det være hjælp til at håndtere sociale problemer i familie og 

netværk og hjælp til at mestre hverdagslivet, der først arbejdes med. 

 

Problemfeltet kan altså både være tungt og komplekst såsom tunge sociale problemer, ensomhed mm., 

og det kan være mere enkeltstående udfordringer såsom manglende fritidsjob. Individuel brobygning i 

forhold til tunge komplekse problemer kræver typisk særlige medarbejderkompetencer inden for forskel-

lige former for sociale problemer og inden for relationsarbejde, samtale og coaching, ligesom det typisk 

vil være afgørende, at der samarbejdes med myndigheder. 

 

Oplevede virkninger og udbytte af den individuelle brobygning 

De boligsociale medarbejdere, beboere og samarbejdspartnere oplever flere positive virkninger for børn, 

unge og voksne ved at anvende den individuelle brobygning. De peger på: 
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• At der med den individuelle indsats er mulighed for at skabe en relation mellem beboer og med-

arbejder, og indsatsen kan tilpasses den enkelte beboer. Derudover kan medarbejderen få indsigt 

i beboerens potentialer og udfordringer og kan derfor i højere grad støtte beboeren i hverdagen. 

Det giver gode resultater for unge med bekymrende adfærd og for voksne med komplekse pro-

blemstillinger. Dette er i tråd med rapporter fra CFBU (Frederiksen et al., 2014) og Det Kriminal-

præventive Råd (Christiansen, 2012). 

 

• At det brobyggende princip i arbejdsmetoden fører til, at beboeren får den hjælp, hun har behov 

for, blandt andet fra det kommunale system, og i højere grad forstår de krav, der stilles til hende 

fra kommune, uddannelse eller arbejdsplads. Det giver beboeren bedre forudsætninger for at 

kunne blive en aktiv og deltagende medborger. 

 

• At en anerkendende og rummelig tilgang i den individuelle brobygning øger selvværd og selvtillid 

hos beboeren, og beboeren får motivation og mod til at ændre adfærd eller tage initiativ i forhold 

til job og uddannelse. Flere metastudier viser, at den motiverende samtale er særlig nyttig i for-

hold til at skabe motivation for forandring (Rosdahl, 2013). 

 

• At vejledning kan hjælpe beboeren til at få et realistisk billede af muligheder inden for job og 

uddannelse samt til at få bedre indblik i, hvad der kræves for at opnå job og uddannelse. Til det 

formål har medarbejdere i de boligsociale indsatser gode erfaringer med at anvende værktøjer 

inden for ”tilværelsespsykologien” og ”kvalificeret selvbestemmelse”.   

 

• At en håndholdt indsats og en langvarig støttende relation kan betyde, at beboeren bliver fastholdt 

i job, uddannelse eller andre ændringer, hun ønsker at skabe i sit liv. Den håndholdte og langva-

rige støtte kan også give beboeren et fast holdepunkt, som kan hjælpe hende igennem svære 

livsfaser. Det betyder på længere sigt, at der er større chance for, at beboeren skaber varige 

ændringer i sit liv og fastholder eller får overskud til at starte uddannelse eller job. At en fleksibel 

og håndholdt indsats virker i arbejdet med udsatte borgere, der kæmper med komplekse pro-

blemstillinger, bekræftes af en evaluering af ACT-metoden (Assertive Community Treatment), 

som VIVE og Rambøll har foretaget (Amilon et al., 2017). Her er målgruppen dog mere udfordret, 

end målgruppen for de boligsociale aktiviteter typisk vil være, og det er derfor uklart, præcis 

hvilken effekt en håndholdt indsats har for målgruppen i de boligsociale indsatser. 

 

De følgende kapitler beskriver hvert af de fire kerneprincipper. Under hvert kerneprincip beskrives, 

hvordan dette bliver sat i spil, og hvilke erfaringer de boligsociale medarbejdere har med princippet. 
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KERNEPRINCIP I 
 
VEJLEDNING 
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1. Kerneprincip I: Vejledning 

Et kerneprincip i arbejdsmetoden individuel brobygning er, at beboeren vejledes på forskellige 

måder. Det kan være om muligheder i forhold til beskæftigelse, uddannelse og skolegang, det 

kan være sparring i forhold til at ændre adfærdsmønstre, og det kan være med fokus på afkla-

ring og motivation. Det vil sige, at vejledningen både indeholder elementer af rådgivning og af 

sparring. 

 

Det er erfaringen fra casestudierne, at det kan styrke vejledningen, når der anvendes en specifik vejled-

ningsmetode eller samtaleteknik. Anvendelsen af sådanne teknikker kan blandt andet være med til at 

strukturere vejledningen og til at skabe overblik over beboerens udfordringer og styrker.   

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I fritidsjobaktiviteterne er vejledningen typisk relativt tematisk afgrænset og fokuserer på at øge beboe-

rens viden om jobmuligheder, ansøgningsproces og arbejdsgiveres forventninger. I disse aktiviteter er 

vejledningen et tilbud om information om relativt afgrænsede temaer. Vejledningen kan samtidig være 

koncentreret om at styrke beboerens motivation og blik for egne ressourcer. 

 

I mentoraktiviteter og lignende aktiviteter tager vejledningen ofte form af sparring og støtte i et bredere 

helhedsorienteret perspektiv. 

 

Vejledningens tilgang og brug af teknikker 

Det er erfaringen, at det er konstruktivt, når vejledningen i den individuelle brobygning bygger på en 

styrkebaseret og anerkendende tilgang. Det betyder, at medarbejder og beboer sammen forsøger at 

identificere de drømme, beboeren har, og de udfordringer, beboeren gerne vil arbejde med. Der arbejdes 

altså ud fra beboerens motivation, og det er det, der tages udgangspunkt i.  

 

I nogle indsatser finder medarbejderne inspiration i samtaleteknikker og pædagogiske greb, som læner 

sig op ad tilværelsespsykologi og begrebet om kvalificeret selvbestemmelse. Med udgangspunkt i disse 

greb opnår medarbejderen en systematik i den vejledende samtale, hvor der både er fokus på beboerens 

egne forventninger og kompetencer og på omgivelsernes muligheder og opfattelse af beboeren. På den 

måde er der i disse greb opmærksomhed på den dobbelthed, der kan ligge i beboerens ønsker, drømme 

og kompetencer på den ene side, og i de muligheder, der findes for at realisere drømmene på den anden 

side.  
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I en boligsocial indsats anvender man en samtaleteknik, som er udviklet af Preben Berthelsen fra Århus 

Universitet og er grundlagt med reference til den såkaldte tilværelsespsykologi. I tilværelsespsykologien 

arbejder man med at styrke tre overordnede grupper af tilværelseskompetencer, nemlig deltagelseskom-

petencer, realitetsafstemmende kompetencer og perspektiverende kompetencer. Samtaleteknisk anven-

der man inden for denne metode fem grundspørgsmål til at styrke tilværelseskompetencer og til at styrke 

beboeren i at skabe forandring og nå ønskede mål i deres liv. De fem grundspørgsmål er vist nedenfor.5  

 

 

 

I flere indsatser, som gør brug af den individuelle brobygning, har man også gode erfaringer med at bygge 

på eller finde inspiration i narrative tilgange i selve vejledningssituationen. I den narrative tilgang foku-

serer man på de fortællinger og den selvforståelse, beboeren har. Ved at få øje på, hvilken betydning 

beboerens selvforståelse har for beboerens handlingsmønstre, og ved at hjælpe med at skabe nye for-

tællinger, er det formålet med den narrative tilgang at udvide beboerens handlemuligheder.  

Et vigtigt greb i den narrative tilgang er eksternalisering. Det vil sige sprogligt at adskille problemet fra 

personen. Beboeren er ikke et problem, men kan være påvirket af eller kæmpe med et problem. Rent 

sprogligt gør man det ved at undlade at tale om, hvad beboeren er. I stedet forsøger man sammen med 

beboeren at finde en god betegnelse for problemet, og derefter taler man om problemet som en ting, der 

har indflydelse på beboerens liv - men som ikke er lig med beboeren. Denne måde at tale om problemet 

                                                
5 Se mere om ophavsretten og de fem grundspørgsmål i samtaleteknisk sammenhæng under: http://psy.au.dk/forskning/forskerwebsites/preben-bertel-

sen/tilvaerelsespsykologi/samtaleteknik-i-tp/ 

CASE

Vejledningssamtaler med inspiration fra tilværelsespsykologien

I en helhedsplan har man ansat mentorer fra området til at arbejde individuelt med unge beboere. Mentorerne 

har ikke nødvendigvis en pædagogisk eller socialfaglig baggrund, men i indsatsen bliver de introduceret til en 

metode, som tidligere er anvendt i de kriminalpræventive arbejde i den pågældende kommune. 

Mentorerne bruger metoden i deres individuelle arbejde og samtaler med de unge beboere i området. De får supervision i 

deres anvendelse af metoden, og det har også været nødvendigt at tilpasse metoden til den praktiske virkelighed i 

indsatsen.

Set indefra Set udefra

Vil: Hvad vil beboeren med tilværelsen? Hvad drømmer 
beboeren om, hvad stræber beboeren efter? (Hensigt og egen 
motivation).

Kan: Hvad kan beboeren selv gøre? Hvilke handlefærdigheder 
har beboeren? Hvilken viden og information har 
beboeren? (Mestrende selvtillid).

Ydre muligheder: Hvad er de ydre muligheder og 
betingelser? Hvilke mulighedsbetingelser foreligger i 
omgivelserne for at forme sin tilværelse? (Faktisk mulige 
tilværelsesbaner).

Blive mødt: Hvordan bliver beboeren mødt af andre? (Støtte, 
hjælp, anerkendelse).

Gør: Hvad får beboeren rent faktisk gjort? (Skridt i retning af realisering).

http://psy.au.dk/forskning/forskerwebsites/preben-bertelsen/tilvaerelsespsykologi/samtaleteknik-i-tp/
http://psy.au.dk/forskning/forskerwebsites/preben-bertelsen/tilvaerelsespsykologi/samtaleteknik-i-tp/


 

 

17/33 

 

på kan give bedre muligheder for at skabe forståelse for pro-

blemet og dermed også for at finde frem til handlemulighe-

der.  

 

Inden for den anerkendende tilgang findes der forskellige ret-

ninger og metoder. Fælles for flere af dem er, at man foku-

serer på de styrker og positive erfaringer, som beboeren har, 

og forsøger at tage udgangspunkt i disse for at hjælpe bebo-

eren til at ændre eventuelle negative handlemønstre eller for 

at finde motivation og mod til for eksempel at søge arbejde.  

 

I en fritidsjobindsats er det netop denne tilgang, der anvendes, når den boligsociale medarbejder vejleder 

unge beboere i jobsøgning. Her bruger medarbejderen den anerkendende tilgang til at hjælpe beboeren 

med at sætte ord på sine styrker og dermed finde frem til ting, der kan skrives ind i en jobansøgning og 

et cv. Den motiverende samtale ligger også inden for denne tilgang. I den motiverende samtale bruger 

man fire principper til at identificere og styrke beboerens motivation til handling. De fire principper er:  

1. Medarbejderen udtrykker empati for beboerens situation. Grundtanken her er, at accept fremmer 

forandring.  

2. Medarbejderen hjælper beboeren til at se, at der er en diskrepans mellem dennes handlemønstre 

og den person, som beboeren ønsker at være.  

3. Medarbejderen præsenterer beboeren for andre måder at forstå situationen på eller alternative 

handlemuligheder - men pådutter ikke beboeren disse.  

4. Medarbejderen understøtter beboerens mestringsforventning. Det vil sige, at medarbejderen 

hjælper beboeren til at finde troen på egne evner til at gennemføre den ønskede forandring 

(Kongsgaard, 2017). 

 

 

CASE

Vejledende samtaler med inspiration fra narrativ coaching og den anerkendende tilgang

I en boligsocial indsats kan beboere komme til de boligsociale medarbejdere for at få en samtale. I samtalerne 
tager medarbejderne udgangspunkt i beboerens egne oplevelser af udfordringer og muligheder, og de trækker 
på metoder inden for narrativ coaching og motiverende samtaler. En medarbejder fortæller, at det særlige ved 
denne tilgang blandt andet er, at hun ikke optræder som eksperten og heller ikke har en forudbestemt dagsorden 
eller et bestemt sted, hun gerne vil føre beboeren hen. I stedet er det beboeren, der er ekspert på eget liv og som 

finder svar og veje, mens det er medarbejderens opgave at hjælpe med at skabe overblik, refleksion og læring: ”Det er i 
fællesskab, vi finder en vej og skaber en forandring."

Den boligsociale medarbejder bruger ofte tavle i trivselssamtalerne, hvor hun skriver op, hvad beboerne selv fortæller om 
deres situation. Det hjælper til at skabe overblik og refleksion, og det hjælper både medarbejderen og beboeren selv med at 

finde ud af, hvad der rør sig hos beboeren. Det er netop med inspiration i motiverende interviews og narrativ coaching, at 
den boligsociale medarbejder oplever, at beboerne har størst mulighed for at være agent i eget liv. Det er medarbejderens 
erfaring, at det virker bedst på lang sigt at trække på beboerens succeser og positive erfaringer og at støtte den enkelte i at 
blive stærkere og mere handlekraftig.
•

”Den narrative tilgang [..] fortæller os, at 

vejen til at udvide menneskers 

handlerepertoire går igennem en udvidelse 

af deres selvforståelse og af de fortællinger, 

de har om det, der sker i deres liv.” 

Leif Tøfting Kongsgaard: Multiteoretisk 

praksis i socialt arbejde. 2017: 117.
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Sådan bliver vejledning bragt i spil 

Når kerneprincippet om vejledning anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra de 

udvalgte helhedsplaner, at følgende to pejlemærker kan styrke implementeringen:  

 

 

 

Da det varierer i aktiviteterne, hvorvidt der kan vejledes inden for afgrænsede temaer, eller om vejled-

ningen kan have et bredere helhedsorienteret sigte, og da det også varierer, hvor meget tid der kan af-

sættes til vejledning af den enkelte beboer, er det en fordel, at medarbejderen er tydelig omkring tema 

og omfang af vejledning. Erfaringerne viser, at anvendelsen af særlige samtaleteknikker kan styrke vej-

ledningen. Samtidig kræver en god anvendelse af samtaleteknikker, at medarbejdere eller frivillige i ak-

tiviteten får den rette kompetenceudvikling og supervision. En stærk anvendelse af samtaleteknikker 

forudsætter altså at medarbejderne har de rette kompetencer, og at der afsættes tid og ressourcer til 

metodisk refleksion og eventuel kompetenceudvikling. 

 

Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om det kan styrke 

praksis yderligere, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes på et fremtidigt møde: 

 

 

  

PEJLEMÆRKER FOR EN GOD VEJLEDNING

✓ Tag samtaleteknikker i brug

Bevidst brug af samtaleteknikker, der passer til 

problemfelt, målgruppe og aktiviteten, kan styrke 

vejledningen. 

✓ Vær tydelig i forhold til, hvad der kan vejledes 

om

En klar forventningsafstemning for, om vejledningen 

er afgrænset og har fokus på et foruddefineret tema, 
eller om vejledningen kan have et bredere sigte. 

1

2

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet med vejledning: 

• Har vi et vejledningselement i vores brobyggende arbejde?

• Hvad er formålet med vejledningen?

• Hvilke teknikker anvender vi i vejledningen?

• Er der andre tilgange og teknikker, vi kan lade os inspirere af i vejledningen?

• Er der nogle vejledningskompetencer, vi savner?

•

?
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KERNEPRINCIP II 

 
BROBYGNING 
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2. Kerneprincip II: Brobygning 

Et formål med den individuelle brobygning er at hjælpe beboeren til at være aktiv medborger, 

herunder aktiv i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Derfor er det 

et kerneprincip i den individuelle brobygning, at der brobygges til relevante aktører i og uden-

for området. Beboere med udfordringer, som kræver en indsats fra kommune, social psykiatri 

eller lignende, kan også hjælpes til få den relevante hjælp via individuel brobygning. 

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I fritidsjobaktiviteter kommer princippet om brobygning hovedsageligt til udtryk ved, at medarbejderen 

bygger bro til arbejdsmarkedet ved at hjælpe beboeren i kontakt med virksomheder.  

 

I mentoraktiviteter sker brobygningen typisk til et bredere felt af aktører. Her kan det både dreje sig om 

at brobygge til arbejdsmarked og uddannelsesområdet, og det kan dreje sig om at bygge bro til andre 

arenaer eller relevante aktører, som kan hjælpe beboeren videre i livet. 

 

 

Brobygning til skole, uddannelse og arbejdsmarkedet 

I brobygningen til uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, idrætsforeninger og andre relevante aktører 

kan der både ligge hjælp til den konkrete kontaktetablering og støtte til at forstå forventninger og spille-

regler. Dermed kan der være fokus på at hjælpe beboeren til at få overblik over muligheder fx i forhold 

til uddannelser og fritidsjob, hjælp til at søge ind på uddannelser eller til at søge job.  

 

I nogle tilfælde er hjælpen til den konkrete kontaktetablering ikke nok til at sikre beboerens fastholdelse 

i job eller uddannelse. Her skal der en længerevarende støtte til, hvor medarbejderen står til rådighed for 

beboeren og hjælper med at forstå spilleregler og forventninger og kan arbejde med beboerens motiva-

tion, hvis det bliver svært at holde fast i uddannelse eller arbejde.  

 

I nogle tilfælde er et element af brobygningen, at medarbejderen, inden der etableres kontakt til en 

arbejdsplads eller lignende, gennem samtaler klæder beboeren på til så vidt muligt at kunne leve op til 

de forventninger, arbejdsgiveren har. I brobygningen til arbejdsmarkedet kan der også ligge en konkret 

hjælp til at aktivere en NemKonto, således at overgangen til at være aktiv på arbejdsmarkedet lettes. I 

CASE

Brobygning til andre velfærdsaktører

I flere helhedsplaner er der i løbet af de senere år blevet etableret professionelle netværk på tværs af fag-

grænser og aktører. Deltagere i netværkene er fx politi, skolelærere, uu-vejledere, AKT-konsulenter, 

sundhedsplejersker og boligsociale medarbejdere. Typisk mødes netværkene jævnligt, og det er erfaringen, 

at det gør det lettere at samarbejde omkring målgruppen. Et tværprofessionelt netværk gør det også lettere for de 

boligsociale medarbejdere at bygge bro mellem beboere og relevante velfærdsaktører.

•
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forhold til at hjælpe beboeren til et aktivt fritidsliv kan brobygningen bestå i, at medarbejderen hjælper 

beboeren til at finde en relevant fritidsaktivitet og måske følger beboeren (eller en gruppe af beboere) til 

aktiviteten de første gange. 

 

Brobygning til systemet, andre aktører og hjælpeforanstaltninger 

I nogle tilfælde vil de boligsociale medarbejdere komme i kontakt med beboere, som ikke kan hjælpes i 

den boligsociale indsats. Det kan være beboere, som har behov for en tæt og socialfaglig støtte, der ligger 

udover det, der kan tilbydes i den boligsociale indsats. Her består brobygningen i at få etableret kontakt 

til andre aktører, som kan hjælpe beboeren. I en helhedsplan har man fx i en fritidsjobindsats hovedsa-

geligt mulighed for at vejlede de unge, som er tæt på selv at kunne indgå på en arbejdsplads. I denne 

indsats brobygger man til en kommunal mentorordning, hvis beboeren har behov for yderligere støtte.   

 

 

 

I andre boligsociale indsatser arbejder man med en tættere form for brobyggende støtte. For beboere, 

som har behov for yderligere støtte fra kommune og andre aktører, kan den individuelle brobygning bestå 

i, at medarbejderen agerer bindeled og indtager en støttende rolle for beboeren. Nogle beboere er vant 

til, at der er mange forskellige aktører inde over deres liv, og at de enkelte aktører kan hjælpe med 

CASE

Brobygning til arbejdsmarkedet

I en fritidsjobindsats bygger den boligsociale medarbejder bro mellem unge beboere og virksomheder. Den 

boligsociale medarbejder har etableret et netværk af en række virksomheder i lokalområdet og har lavet aftaler 

med disse virksomheder om at tage nogle af de unge, hun arbejder med, i fritidsjob for en kortere periode. Den 

boligsociale medarbejder finder frem til de unge, der matcher virksomheden, og klæder dem på til at varetage fritidsjobbet. 

Hun taler med dem om de forventninger, arbejdsgiveren har til dem, og hjælper dem med at få styr på NemKonto mm. 

Arbejdsgiveren i virksomheden kan også hente hjælp hos den boligsociale medarbejder, hvis der opstår udfordringer med 

den unge i fritidsjobbet. Medarbejderen fortæller: 

”Vores rolle er at skabe kontakten og lave aftalen. Vi skal sende dem afsted på en måde, så de ved, hvad der forventes af 

dem. Klæde dem lidt på til opgaven. Vi følger også lidt op på dem og tager en snak med dem undervejs. Der har været 

enkelte, hvor der var behov for nogle flere snakke undervejs – og somme tider skal vi både tale med virksomhed, den unge 

og forældre for, at den unge husker at komme til tiden osv.”

•

CASE

Brobygning til det kommunale system

I en boligsocial indsats bygger medarbejderen bro til kommunen, hvis beboeren er særligt udfordret eller har 

vanskeligt ved at orientere sig i det kommunale system. Medarbejderen i den boligsociale indsats har et godt 

kendskab til relevante medarbejdere i det kommunale system og kan finde frem til den medarbejder i kommunen, 

som kan hjælpe beboeren. Den boligsociale medarbejder har lagt mange kræfter i at opbygge et godt netværk blandt 

kommunale medarbejdere på social-, familie- og beskæftigelsesområdet. Medarbejderne i kommunen kender hende, og er 

derfor efterhånden blevet nemmere at brobygge beboere til kommunale medarbejdere. 

Hvis beboeren er utryg overfor kommunen, kan den boligsociale medarbejder være med til at forklare medarbejderen, 

hvordan det kommunale system virker. Det kan betyde, at beboeren får lettere ved at navigere i det kommunale system og 

at beboeren får større tillid til kommunen. 
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afgrænsede problemstillinger såsom job, uddannelse, bolig, økonomi samt psykiske og fysiske lidelser. 

Her kan medarbejderen være den, der samler trådende og guider beboeren i et, for nogen, uoverskueligt 

system. Her er det en stor fordel, hvis medarbejderen har et godt kendskab til og overblik over det 

kommunale system og ved, hvem man skal henvende sig til. Det er også en god idé at have et etableret 

samarbejde med de vigtigste samarbejdspartnere fx UU, jobcenter, SSP eller socialforvaltning. 

 

Sådan bliver brobygning bragt i spil 

Når kerneprincippet om brobygning anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra de 

udvalgte helhedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen. Det er værd at være 

opmærksom på, at brobygningen både kan være ressourcekrævende og ressourcelet. Dette afhænger af, 

hvor tæt den boligsociale medarbejder følger beboeren i brobygningen og dermed også hvor tidligt i 

processen, at brobygningen afsluttes, og andre aktører tager over.  

 

 
 

Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om det kan styrke 

praksis yderligere, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes på et fremtidigt møde: 

 

  

PEJLEMÆRKER FOR BROBYGNING

✓ Vær opmærksom på, om der er andre, der 

kan hjælpe

Brug dit netværk til hurtigt at hjælpe beboeren i 

kontakt med relevante aktører. 

2

✓ Støt beboeren igennem brobygningen

Brobygning kan også ske ved, at medarbejderen 

følger beboeren til møder eller hjælper beboeren til 

at forstå kommunikationen med andre aktører. 

3

✓ Skab dig et netværk af professionelle, som er 

relevant for din målgruppe

Det er tidskrævende at opbygge et godt netværk 

af professionelle, som sammen kan supplere 
hinanden i arbejdet med målgruppen, men 

erfaringer viser, at det kan styrke brobygningen. 

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet med brobygning: 

• Hvori består brobygningen i vores indsats?

• Hvilken form for brobygning er der behov for i vores indsats? En tæt eller mere afgrænset?

• Hvilke beboere kan vi selv arbejde med, og hvilke beboere skal vi brobygge til andre aktører? Har vi tilstrækkelig 

stor viden om, hvem vi kan brobygge til?

• Har vi en etableret relation med de aktører, vi gerne vil brobygge til? 

•

?
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KERNEPRINCIP III 

 
ÉN-TIL-EN RELATION 
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3. Kerneprincip III: Én-til-én relation 

Et kerneprincip for den individuelle brobygning er, at indsatsen er individuel, og at der skabes 

en relation mellem beboeren og medarbejderen eller en frivillig mentor. Relationen bør være 

baseret på gensidig tillid, og det er vigtigt, at beboeren kan bruge relationen til at arbejde med 

udvalgte udfordringer.  

 

Erfaringerne peger på, at en tillidsfuld relation kan give beboeren en støtte til at komme videre i livet eller 

til at håndtere svære livsvilkår og sociale problemer. For beboeren kan det at have en person, som han 

eller hun kender godt og har tillid til, give en tryghed i hverdagen. Denne person kan både være en frivillig 

mentor eller en medarbejder i den boligsociale indsats. Det er dog ikke altid, at relationsarbejdet er 

afgørende for, at målet nås. Hvis den individuelle brobygning er rettet mod et afgrænset tema, kan me-

toden godt anvendes, uden at der lægges mange ressourcer i relationsopbygning. 

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

Den individuelle tilgang, hvor indsatsen foregår en til en, anvendes i vejledningsaktiviteter og mentorak-

tiviteter. Hvor centralt kerneprincippet om en tæt relation står varierer dog. Den tætte en-til-en relation, 

hvor indsatsen i særlig høj grad er baseret på relationsarbejde, er særligt fremtrædende i mentoraktivi-

teter eller i mentor-lignende aktiviteter, hvor beboere og medarbejder/mentor mødes jævnligt over en 

længere periode. Når der arbejdes med beboere med komplekse problemer og beboere, som har dårlige 

erfaringer med hjælpeforanstaltninger, er det særlig centralt, at indsatsen bygger på en tæt relation. 

 

I nogle helhedsplaner arbejdes der med frivillige mentorer. Det gør man blandt andet, fordi det giver 

nogle særlige vilkår for relationsdannelse. For nogle beboere har det stor betydning, at der er et menne-

ske, som gerne vil være sammen med dem, og at relationen ikke er professionel. Det kan gøre det lettere 

for nogle beboere at stole på mentor, samtidig med at det giver større lyst til at lytte til og lade sig 

inspirere af mentoren.  

 

I andre helhedsplaner er det medarbejdere i den boligsociale indsats, som varetager mentorrollen. En 

fordel ved dette, er at medarbejderen har den faglige ballast til at kunne guide beboeren. Samtidig kan 

medarbejderen trække på samtalemetodiske værktøjer og har et kendskab til andre aktører, fx kommune 

og socialpsykiatri, som beboeren kan drage nytte af. Når der arbejdes med beboere med meget svære 

problemer, er det erfaringen fra casestudierne, at det er bedst at lade professionelle medarbejdere indtage 

mentorrollen, eller alternativt at medarbejdere giver en omfattende faglig og personlig støtte til den fri-

villige mentor. For nogle beboere er det trygt, at relationen er professionel, så længe det er en tillidsfuld 

og respektfuld relation. 
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Der findes også helhedsplaner, hvor mentorerne er deltidsansatte beboere fra området. I nogle boligso-

ciale indsatser oplever man, at der er fordele ved at have beboere ansat i indsatsen. Det er dog samtidig 

vigtigt at pointere, at der kan være en del udfordringer forbundet med det. Blandt andet bør man være 

påpasselig med, hvilke oplysninger den ansatte beboer har om andre beboere i området. Det er også helt 

centralt, at den ansatte beboer optræder som en positiv rollemodel i boligområdet - også når han ikke er 

på arbejde. Endelig er det afgørende, at den ansatte beboer ikke får ansvar for sårbare beboere eller 

tunge problematikker i området, og at den ansatte beboer får en stærk faglig støtte fra de andre medar-

bejdere i indsatsen.  

 

 

I nogle fritidsjobaktiviteter er én-til-én relationen også vigtig. Det drejer sig særligt om vejledninger, hvor 

unge med adfærdsvanskeligheder eller manglende selvtillid søger hjælp til at finde et fritidsjob. Her viser 

erfaringerne, at det kan være lettere at hjælpe den unge, styrke selvtillid og korrigere adfærd, hvis der 

først er opbygget en god relation mellem medarbejder og beboer.  

 

 

En god relation 

Evalueringens casestudier viser, at både medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og beboerne selv 

oplever, at beboerens tillid til medarbejder eller den frivillige er afgørende for, at relationen kan bruges 

CASE

Den faglige støtte er vigtig, når beboere ansættes i helhedsplanen

I en helhedsplan har man ansat unge beboere, som er i gang med en uddannelse eller i 

beskæftigelse. Her giver det særlige forudsætninger for relationsdannelse, at beboeren 

oplever, at mentoren forstår dennes situation. Samtidig kan mentoren optræde som rollemodel, 

og dermed kan relationen virke motiverende for beboeren. Erfaringer fra casestudierne viser, at det i 

denne model er vigtigt, at mentoren tydeligt optræder som en positiv rollemodel, og at mentorerne følges 

tæt og får faglig sparring fra faguddannede medarbejdere. 

CASE

Én-til-én relation i de boligsociale arbejde

I en af de boligsociale helhedsplaner er der gode erfaringer med, at en boligsocial medarbejder 
i vejledningen opbygger relation til den enkelte deltager ved at være nysgerrig og ikke-
dømmende i sin tilgang. Erfaringen er, at denne tilgang til den enkelte deltager, skaber en 
tryghed og tillid i relationen.  

Derudover peger den boligsociale medarbejder på, at et vigtigt aspekt i tilgangen til arbejdet er, at 
deltagerne altid føler sig velkomne og oplever at blive set, når de kommer i huset. Derfor er de 
boligsociale medarbejdere meget bevidste om, altid at hilse deltagerne velkomne personligt, se dem i 
øjnene og sige pænt farvel, når de tager hjem. En boligsocial medarbejder fortæller:

”Her er der tid til at få sat ord på, og der ikke er nogen, der er dømmende eller siger ”du bliver nød til…”. 
Jeg tænker, det er lidt nænsomt og respektfuldt. Jeg bidrager også med min viden, men forsigtigt og som 
et tilbud.”
•
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til at hjælpe beboeren i hverdagen eller til at udvikle sig i en positiv retning. Det understøttes af andre 

analyser på området. For at relationen kan blive tillidsfuld, og for at relationen kan være med til at skabe 

forandring for beboeren, er der en række forhold, som casestudierne viser, har betydning.  

 

For det første er det vigtigt, hvordan beboeren bliver mødt og set. Her er det vigtigt, at beboeren oplever 

at blive set som et helt menneske, og at medarbejderen viser respekt for beboeren og beboerens udfor-

dringer. I stedet for at være dømmende eller for hurtig til at kategorisere beboeren og dennes udfordrin-

ger, er det vigtigt, at medarbejderen er nysgerrig og forsøger at forstå beboerens situation og handlinger. 

Det vil sige, at det er vigtigt, at beboeren bliver mødt med rummelighed, respekt, nysgerrighed og imø-

dekommenhed. 

 

For det andet er det vigtigt for beboerne, at de kan mærke medarbejderens oprigtige interesse for dem. 

Mange beboere har været udsat for svigt i deres liv og har været i berøring med mange pædagoger og 

sagsbehandlere. Det er derfor vigtigt for dem at opleve, at de ikke bare er et nummer i køen for medar-

bejderen. Dette engagement kan fx komme til udtryk ved, at beboeren kan mærke, at medarbejderen 

viser ægte interesse for beboerne og sit arbejde. 

 

For det tredje er det vigtigt for beboerne, at de kan se mennesket i medarbejderen eller den frivillige. Det 

vil sige, at det er vigtigt, at medarbejderen er autentisk og tør vise og stå inde for sine holdninger. I den 

forbindelse er det også vigtigt, at medarbejderen ikke lover mere, end han eller hun kan holde, og at 

medarbejderen er tydelig omkring vilkårene i relationen og arbejdet. Det er også vigtigt, at medarbejde-

ren er tydelig omkring eventuelle bekymringer for beboeren og fortæller, hvis han finder det nødvendigt 

at indberette til kommunen eller på anden måde inddrage andre personer i beboerens udfordringer.  

 

For det fjerde er det vigtigt, at både medarbejder og beboer er indforståede med, at relationen er en 

hjælpe-relation. Det betyder, at selvom medarbejderen er rummelig, imødekommende og viser sit enga-

gement i beboeren, så er det ikke en almindelig venskabsrelation. Medarbejderen eller den frivillige skal 

forsøge at hjælpe beboeren og i den sammenhæng kan det ofte være relevant at hjælpe beboeren til at 

ændre på egne adfærdsmønstre. Medarbejderen skal kunne stille spørgsmål, guide og skubbe til beboe-

ren, således at uhensigtsmæssige handlemønstre bliver ændret. Medarbejderen skal også kunne hjælpe 

til, at beboeren får reflekteret over sin egen eventuelle uhensigtsmæssige adfærd. Det kan ofte være 

nødvendigt, at medarbejderen stiller krav til, at beboeren overholder aftaler, og at beboeren forsøger at 

arbejde videre med de ting, som medarbejderen og beboeren laver aftaler om.  

 

Sådan bringes en-til-en relation i spil 

Når kerneprincippet om én-til-én relation anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne 

fra de udvalgte helhedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  
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Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om det kan styrke 

praksis yderligere, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes på et fremtidigt møde: 

 

 
  

PEJLEMÆRKER I ÉN-TIL-ÉN RELATIONEN

✓ Skab en tillidsfuld relation

For at skabe en tillidsfuld relation er det vigtigt, at 

beboeren bliver mødt med respekt, rummelighed og 

anerkendelse. For at skabe en tillidsfuld relation er det også 
en fordel, at beboeren oplever oprigtig interesse fra 

medarbejder eller mentor. 

2

✓ Fokus på at bruge relationen til noget

En tillidsfuld relation kan ikke stå alene. I den individuelle 

brobygning er det afgørende, at relationen bliver brugt til at 

hjælpe eller skabe forandring i beboerens liv. Derfor kan det 
også til tider være nødvendigt, at der stilles krav til beboeren. 

Husk at relationen i bund og grund er en hjælpe-relation.

3

✓ Frivillig eller professionel relation

Overvej, om det er bedst for jeres 

målgruppe og indsatsens formål, at 

relationen er professionel eller frivillig. 
Uanset er en faglig tilgang og støtte vigtig.

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet én-til-én relationer: 

• Er det vigtigt eller nødvendigt for vores indsats, at vi har en individuel relation til beboeren?

• Hvordan sikrer vi, at relationen er tillidsfuld?

• Hvordan sikrer vi, at vi samtidig kan bruge relationen til at hjælpe beboeren til at skabe forandring i deres liv?

•

?
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KERNEPRINCIP IV 
 
FLEKSIBEL OG TILGÆNGELIG 

INDSATS 
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4. Kerneprincip IV: Fleksibel og tilgængelig indsats  

Kerneprincippet om fleksibel indsats i individuel brobygning er betydningsfuld både i forhold 

til at opbygge en god og produktiv relation mellem medarbejder og beboere og i forhold til at 

kunne give den bedste vejledning og støtte til beboeren. At indsatsen er håndholdt betyder, at 

den tilrettelægges ud fra den enkelte beboers behov, og at medarbejderen er tilgængelig og 

kan tilbyde en tæt og støttende rolle for beboeren. Indsatsen vil dog typisk være tage udgangs-

punkt i et foruddefineret tema.  

 

Det er erfaringen, at de boligsociale vejledningsindsatser og mentoraktiviteter har gode muligheder for at 

være fleksible og håndholdte. I nogle af disse aktiviteter er der mulighed for at arbejde helhedsorienteret 

med den enkelte beboer eller at tage udgangspunkt i de udfordringer, beboeren har størst motivation for 

at arbejde med. Der er også mulighed for at arbejde med beboeren over en længere tidshorisont, således 

at det sikres, at de forandringer, der sker, fast-

holdes.  

 

I casestudierne er der flere kommunale sam-

arbejdspartnere, der peger på, at det er en 

støtte i deres arbejde at samarbejde med bo-

ligsociale indsatser, som kan have den langva-

rige og håndholdte indsats med beboere. 

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I mentoraktiviteter kommer fleksibiliteten til udtryk ved, at det ikke er foruddefineret, hvilke temaer der 

arbejdes med. Her tages der typisk udgangspunkt i beboerens livssituation. I nogle mentorrelationer er 

der derudover fleksibilitet, i forhold til hvor og hvornår mentor og beboer mødes, og hvornår beboeren 

kan kontakte mentor.  

 

I nogle fritidsjobaktiviteter kommer kerneprincippet om en håndholdt indsats til udtryk ved, at medarbej-

deren på baggrund af en vurdering af beboerens kompetencer og mulighed for støtte i forhold til fritidsjob 

afgør, hvordan og hvor tæt indsatsen skal være.    

 

Tilgængelighed 

Casestudier i evalueringen viser, at det betyder meget for beboere, at medarbejder eller mentor er flek-

sibel med hensyn til, hvor og hvornår de mødes. Det er særlig vigtigt, at beboeren oplever at kunne få 

fat i medarbejderen, lige når beboeren står i en vanskelig situation eller i det øjeblik, beboeren er moti-

”Den boligsociale indsats er et sted, hvor man 

godt kan designe sammen. Det, vi fra kommunen 

kommer med, er ofte i kasser. I den boligsociale 

indsats kan man få en platform, hvor man kan 

tænke i nye muligheder og kreative løsninger.”

Kommunal samarbejdspartner
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veret til at handle. Tilgængeligheden er dermed vigtig både i forhold til de svære situationer, hvor bebo-

eren føler sig helt alene, og i forhold til de situationer, hvor beboeren er motiveret for, at der skal ske 

noget nyt. Motivationen kan hurtigt forsvinde igen.  

 

Det styrker både beboerens tillid til medarbejderen og indsatsens gennemslagskraft, at beboeren oplever, 

at medarbejderen er villig til at stå til rådighed - somme tider også udover de normale arbejdstider - og 

gribe bolden i en vanskelig situation. Det kræver samtidig, at medarbejder eller mentor selv formår at 

skabe nogle rammer og grænser for, hvornår og hvordan beboeren må kontakte ham, så relationen ikke 

bliver belastende for medarbejder eller mentor. 

 

I det boligsociale arbejde, arbejdes der ud fra nogle særligt gunstige vilkår i forhold til tilgængelighed. I 

og med, at medarbejderen typisk opholder sig meget i boligområdet, er det nemt for beboeren at få 

kontakt til medarbejder. Medarbejderen er dermed til stede i beboerens hverdag og kan lære beboeren 

at kende gennem aktiviteter på dennes hjemmebane, og deres møder er dermed ikke begrænset til at 

foregå på et kontor, som det er tilfældet med mange andre aktører. 

 

Udgangspunkt i beboeren 

Med en håndholdt indsats tages der udgangspunkt i beboerens livssituation og de udfordringer og 

drømme, beboeren har. Dermed er der en vis fleksibilitet i, hvad det er for nogle tematikker og mål, der 

arbejdes med, hvor intensiv og langvarig indsatsen er over for den enkelte beboer, og i hvordan der 

arbejdes med beboeren. Nogle beboere har alene behov for hjælp til at få et fritidsjob. Andre kæmper 

med komplekse problemstillinger og har behov for en tæt støtte og for at arbejde med flere problemstil-

linger over en længere periode. I fleksibiliteten ligger dermed også en mulighed for at arbejde helheds-

orienteret og for fx at starte med at arbejde med hverdagslivsmestring for derefter at hjælpe med at 

komme i beskæftigelse eller uddannelse. 

 

Med muligheden for en fleksibel og håndholdt indsats tilpasses tilgangen den enkelte beboers udfordrin-

ger. Hvor nogle kan klare mange ting selv og udelukkende har brug for en guidende hånd, så er der andre, 

der har brug for at blive hjulpet ud af hjemmet og fulgt hen til diverse aktører. I fleksibiliteten ligger også 

en mulighed for en meget understøttende tilgang, hvis der er behov for det. Det vil sige, at i den indivi-

duelle brobygning tager medarbejderen udgangspunkt i den enkelte beboer og tilpasser indsats og tilgang 

efter denne. 

 

Sådan bringes princippet om fleksibel og tilgængelig indsats i spil 

Når kerneprincippet om fleksibel og tilgængelig indsats anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser 

erfaringerne fra de udvalgte helhedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  
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Det er erfaringen, at det kan være givtigt at tænke helhedsorienteret og tage udgangspunkt i beboerens 

egne oplevelser af, hvilke udfordringer der først skal løses, og dermed have en fleksibel tilgang i arbejdet 

med beboeren. Det er også erfaringen, at en håndholdt og tæt indsats styrker udsatte beboere i forhold 

til beskæftigelse og generel livsmestring. I de fleste tilfælde har de boligsociale aktiviteter dog et over-

ordnet formål, som er tematisk afgrænset inden for fx beskæftigelse, skolegang eller forældreskab. Typisk 

er der også afgrænsede mængder af ressourcer, som medarbejderen kan bruge på en tæt og håndholdt 

indsats over for enkelte beboere. Derfor er det vigtigt, at der er tydelighed omkring, hvor fleksibel ind-

satsen kan være og om, hvor tæt beboeren kan følges og i den forbindelse, hvor mange ressourcer med-

arbejderen kan bruge på en håndholdt støtte til enkelte beboere. Denne tydelighed er både relevant 

mellem medarbejder og leder, og mellem medarbejder og beboer.  

 

Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om det kan styrke 

praksis yderligere, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes på et fremtidigt møde: 

 

 

  

PEJLEMÆRKER FOR EN FLEKSIBEL OG HÅNDHOLDT INDSATS

✓ Vær tilgængelig

Det er godt at stå til rådighed og være 

tilgængelig i boligområdet. 

2

✓ Følg beboeren og giv den nødvendige støtte. 

Nogle gange kan en håndholdt støtte, hvor medarbejderen 

følger beboeren, og deltager i konkrete aktiviteter som fx 

at aflevere en jobansøgning, at møde op på arbejdet eller 
at tage til møde hos en sagsbehandler, være det, der gør, 

at beboeren kommer afsted.

3

✓ Tag udgangspunkt i beboeren

Spørg ind til beboernes opfattelse af udfordringer og 

motivation for forandring, og tag udgangspunkt i det, 

når der lægges en plan for indsatsen. 

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold den fleksible og tilgængelige indsats: 

• Hvor, hvordan og hvornår er vi tilgængelige over for beboerne?

• Hvordan sikrer vi os, at indsatsen er relevant for og tilpasset beboeren? 

• Er der grænser for, hvor fleksible vi kan være i vores indsats?

• Hvor håndholdt kan og skal indsatsen være? 

• Har vi fundet den rette balance mellem at hjælpe beboeren og lade beboeren hjælpe sig selv? 

•

?
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