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Om metodekataloget
I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden praksisnær læring 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 kendetegner 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 løbende 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 målgrupperne 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 identificeret i alt fire arbejdsmetoder. Arbejdsmetoderne anvendes på tværs af udvalgte aktivitetstyper og temaer1 i de boligsociale indsatser. De
fire arbejdsmetoder er kaldet: praksisnær læring, individuel brobygning, gruppebaseret læring og samskabelse2. Der bliver som led i evalueringen udarbejdet et metodekatalog for hver af arbejdsmetoderne.
Arbejdsmetodekatalogerne er skrevet til de aktører, som arbejder med at planlægge og udføre boligsociale
aktiviteter, dvs. både projektledere, medarbejdere og frivillige.

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.
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.
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.
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.

Hvad kan du læse om i metodekataloget?
Hensigten med kataloget er at give inspiration til, hvordan praksisnær læring kan anvendes i boligsociale
aktiviteter målrettet børn, unge og voksne. Kataloget beskriver den praksisnære læring som arbejdsmetode og fire underliggende kerneprincipper for arbejdet. Du finder konkrete eksempler på, hvordan den
praksisnære læring 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, fritidsjobaktiviteter, brandkadetaktiviteter, kreative læringsaktiviteter, netværksmødre-aktiviteter, projekt- og eventforløb, 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 ’individuel brobygning’ er udgivet samtidig med dette katalog, mens de to andre kataloger udgives i 2019.
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erfaringerne med arbejdsmetoden hviler på. Endelig er erfaringer med de oplevede virkninger for målgrupperne 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 aktiviteterne 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 gælder både, når nye aktiviteter skal planlægges og igangsættes, og når I arbejder med at reflektere over
og videreudvikle igangværende aktiviteter.

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?

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 arbejdsmetode 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 praksisnær læring som arbejdsmetode efterfulgt af et kapitel om hver
af de fire kerneprin-
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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 yderligere.
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 arbejde. 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, målgruppeforståelse, 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 metodens 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 indikerer, 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 praksisnær læring beskrevet
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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?

PRAKSISNÆR LÆRING
SOM ARBEJDSMETODE
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Praksisnær læring som arbejdsmetode
Praksisnær læring som arbejdsmetode tager afsæt i, at deltagere i boligsociale aktiviteter får en anden
læring end i deres skolegang eller på arbejdsmarkedet ved at tage del i og lære gennem mere praktiske
aktiviteter. Med afsæt i praksisnære aktiviteter tilrettelagt i virkelighedstro situationer, fx brandmandsaktiviteter på en brandstation, lærer deltagerne at begå sig gennem motivation og klare rammer for
deltagelse. Her lærer deltagerne eksempelvis, hvad det vil sige at gå på arbejde, at være en del af et
projekt eller at skulle tage ansvar for sine omgivelser og medmennesker. Ved at indgå i en praksisnær
situation får beboeren en læring i at agere i forskellige roller og under forskellige rammer, som eksempelvis en arbejdsplads eller i et nyt socialt fællesskab.
En kortlægning af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser til udsatte unge viste, at indsatserne,
herunder boligsociale indsatser, blandt andet var kendetegnet ved, at deltagerne fik mulighed for at prøve
sig selv af i en praktisk sammenhæng i et virksomhedsforløb. Det kunne eksempelvis være i forbindelse
med en virksomhedspraktik eller fritidsjobaktiviteter. Her indgår de unge i dagligdagen og fællesskabet
på en arbejdsplads og får erfaringer med konkrete arbejdsopgaver. Kortlægningen peger samtidig på, at
der gennem de senere år er kommet et større fokus på at bruge netop virksomheder som arena for sociale
indsatser målrettet uddannelse og beskæftigelse. Det tyder samtidig på, at de unge kan profitere af indsatser, der gør brug af praksisnære elementer, da det kan give en tro på egne ressourcer og motivation
for at uddanne sig (CABI på vegne af Rockwoolfonden, 2014).

Det teoretiske fundament for praksisnær læring
Brugen af praksisnær læring i de undersøgte aktiviteter hviler implicit på et læringsteoretisk fundament.
Det vil sige en forståelse af, hvordan deltagerne lærer og udvikler sig ved at prøve sig selv af i nye roller
og i en praktisk sammenhæng.
I en læringsteoretisk tilgang til socialt arbejde er fokus rettet mod den enkeltes adfærd og handlinger i
relation til de omgivelser, som deltageren indgår i. Det vil sige, at deltagernes adfærd anses for at være
formet i samspillet mellem den enkelte og omgivelserne. Det bliver derfor vigtigt at forstå, hvad der i
dette samspil former og ikke mindst opretholder en uhensigtsmæssig adfærd (Hutchinson & Oltedal, 2006;
Antczak, 2013). Hensigten med det sociale arbejde er at skabe læring af ny adfærd med henblik på, at
deltagerne bliver bedre til at mestre deres situation og forhold til omgivelserne. På den måde handler det
om at understøtte den enkelte i nye handleformer og forbedre mestring.
Ud fra de undersøgte aktiviteter tyder det på, at den læringsteoretiske tilgang særligt er inspireret af
teorien om situeret læring (Lave & Wenger, 2003). Situeret læring betyder, at læring sker ved at deltage
i sociale praksisfællesskaber. Med andre ord finder læring ikke kun sted i en skolemæssig sammenhæng,
men også i andre kontekster, man indgår i. Læring er en integreret del af daglige aktiviteter. Det er i

10/30

denne forståelse derfor centralt at støtte målgrupperne i at deltage i og blive en del af nye praksisfællesskaber i hverdagen. Samtidig kan situeret læring også knyttes til “Mesterlære-princippet”, hvor læring
bl.a. handler om, hvordan den nye deltager tilegner sig identitet gennem deltagelse i et socialt praksisfællesskab. De erfarne viser de nye deltagere, hvordan man skal gøre. Gennem gentagelser og ved at
iagttage, imitere og lære ved at gøre opnår de nye deltagere større erfaring, nye færdigheder, positionerer
sig i nye roller og opbygger ´ekspertise´. Endelig er feedback også en vigtig del af mesterlære-princippet.
Deltagerne lærer ved kontinuerligt af få feedback på de resultater, de opnår (Nielsen & Kvale, 1999).

Fire kerneprincipper for den praksisnære læring
Erfaringerne peger på, at praksisnær læring særligt dækker over fire kerneprincipper i den boligsociale
indsats. Hvert kerneprincip afspejler forskellige sider af den praksisnære læring. De fire kerneprincipper
er:
•

Positionering i nye roller: Deltagerne får mulighed for at få en ny positiv rolle ved at indgå i nye
fællesskaber og anderledes rammer, end de er vant til.

•

Faste strukturer og rutiner: Aktiviteten tager udgangspunkt i en række faste strukturer og rutiner,
som typisk gælder i praksis på eksempelvis en arbejdsplads.

•

Involvering af faguddannede3: De boligsociale aktiviteter udføres af eller i tæt samarbejde med
faguddannede, eksempelvel kokke eller brandmænd.

•

Tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd: Deltagerne anerkendes for deres præstationer i aktiviteterne, og omvendt er der en konsekvens, hvis en deltager eksempelvis ikke møder
op til sit arbejde i den boligsociale aktivitet.

Kerneprincipperne lægger sig i høj grad op ad hinanden og er typisk tæt forbundet. De faste rutiner vil
eksempelvis fremstå mere virkelighedstro, hvis de er præsenteret ved en faguddannet, såsom en brandmand eller butiksejer, og hvis butiksejeren udviser en tydelig anerkendelse og klare forventninger til
adfærd, kan det yderligere fremme deltagernes engagement i den virkelighedstro kontekst.

Målgrupper for aktiviteter med brug af praksisnær læring
Den praksisnære læring bliver især bragt i spil i de boligsociale indsatsers arbejde med børn og unges
skolegang og uddannelse og i indsatsen for at hjælpe unge og voksne i beskæftigelse. Derudover anvendes praksisnær læring til at understøtte arbejdet med kriminalitetsforebyggelse i boligområdet. Den praksisnære læring bringes typisk i spil, hvor deltagerne indgår i et fællesskab på eksempelvis en arbejdsplads
eller det sociale fællesskab i aktiviteten, men hvor der tages hensyn til den enkelte deltagers behov og
udfordringer.

3

I løbet af kataloget nævnes begrebet ’faguddannede’. Herved forstås personer, som er udlært eller uddannet i forhold til en konkret funktion, såsom

brandmænd, håndværkere eller butiksansatte.
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Praksisnær læring indgår i flere af de undersøgte boligsociale aktiviteter: brandkadetaktiviteter, fritidsjobaktiviteter, kreative læringsaktiviteter, lommepengeprojekter, netværksmødre-aktiviteter og projektog eventforløb.
Erfaringerne fra helhedsplanerne er, at den praksisnære læring særligt kan bruges i arbejdet med målgruppen af børn og unge, der savner faste strukturer i deres fritid, støtte fra en kompetent voksen og
som et positivt alternativ til at indgå i uhensigtsmæssige aktiviteter i gademiljøet. Særligt for de unge,
der ikke altid har det fagligt nemt i skolen, kan det være en hjælp at blive mødt i nye roller, møde
faguddannede og indgå i andre rammer og fællesskaber, end de er vant til.
Erfaringerne er også, at den praksisnære læring kan støtte unge og voksne beboere, som har brug for at
styrke sine kompetencer og færdigheder til at finde beskæftigelse. Når der arbejdes med praksisnær
læring, indgår deltagerne i en virkelighedstro arbejdssituation, hvor læringen er at agere i forskellige
roller, som afspejler praksis. Ved at indgå i situationer, som minder om et ’rigtigt arbejde’, lærer beboerne,
hvad det vil sige at indgå på en arbejdsplads, og hvordan de løser konkrete arbejdsopgaver. Samtidig kan
de tilegne sig nye kompetencer, de kan skrive på deres CV.
Oplevede virkninger og udbytte af den praksisnære læring
De boligsociale medarbejdere oplever flere positive virkninger for børn, unge og voksne ved at anvende
den praksisnære læring. De peger på:
•

at den praksisnære læring kan give deltagerne en succesoplevelse og en følelse af at kunne bidrage med noget i aktiviteterne. Det er blandt andet med til at give dem større selvværd og
styrket selvtillid. Dette er i tråd med erfaringer fra internationale forskningsstudier, som netop
viser, at børn og unge, der deltager i beslægtede lokalsamfundsindsatser, opnår styrket selvværd
og selvtillid (Nelson et al. 2012, Anthony et al., 2009).

•

at den praksisnære læring kan bidrage til, at deltagerne får øjnene op for nye uddannelses- og
beskæftigelsesmuligheder. Samtidig kan den praksisnære læring være en inspirations- og motivationskilde for deltagerne til at uddanne sig og komme i beskæftigelse og øge deres tilknytning
hertil.

•

at deltagerne i flere af aktivitetstyperne får joberfaring, som de kan skrive på deres CV, og forbedrer deres kompetencer i forhold til at kunne begå sig på en arbejdsplads. Hertil viser forskningsresultater fra andre indsatser målrettet mænds arbejdsmarkedsparathed, at deltagerne forbedrer deres beskæftigelsesrelaterede færdigheder, samtidig med at antallet af deltagere i beskæftigelse øges efter indsatsen (Schroeder et al., 2004; Smith et al., 2014).
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•

at deltagerne udvikler nye kompetencer og færdigheder i forhold til den opgave, der er omdrejningspunkt for aktiviteten. Det bidrager til, at deres syn og tro på sig selv bliver styrket både
under aktiviteten, men også i andre sammenhænge, fx i skolen. Med deres styrkede selvforståelse
oplever nogle boligsociale medarbejdere og interessenter, at deltagerne får en øget trivsel i deres
hverdag. Forskning viser ligeledes, at relaterede efter-skole-indsatser, der ikke er decideret skolerettede, kan styrke børn og unges faglige og kognitive kompetencer, som de kan bruge i en
skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng (Anthony et al., 2009).

De følgende kapitler beskriver hvert af de fire kerneprincipper. Under hvert kerneprincip beskrives,
hvordan kerneprincippet bliver sat i spil, hvilken målgruppe, det særligt henvender sig til, og hvilke erfaringer de boligsociale medarbejdere har med princippet.
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KERNEPRINCIP I
FOKUS PÅ POSITIONERING I
NYE ROLLER
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1. Kerneprincip I: Fokus på positionering i nye roller
Det første kerneprincip i praksisnær læring handler om at støtte deltagerne i at positionere sig i nye positive roller. I de undersøgte aktiviteter påtager beboerne sig en
rolle i fællesskabet og får en oplevelse af at bidrage med noget.
Erfaringerne peger på, at positioneringen i nye roller hjælper til, at deltagerne i de boligsociale aktiviteter
træder ud af deres vante – og måske negative rolle - og får mulighed for at være noget andet og mere
for andre. Med deres nye rolle bliver de set af andre og sig selv som personer, der kan noget, som man
ikke havde forventet, at de kunne – både i deres nære fællesskab og i boligområdet som helhed. Det kan
være at bidrage til at slukke en ildebrand, være kasseekspedient eller at lave et måltid mad til 80 mennesker.
Erfaringer med kerneprincippet i praksis
Positionering i nye roller er særligt anvendt i forbindelse med uddannelses- og beskæftigelsesrettede
aktiviteter under de boligsociale helhedsplaner samt under kriminalitetsforebyggende indsatser. Kerneprincippet anvendes typisk i lommepengeprojekter, brandkadetaktiviteter, projekt- og eventforløb og delvist under netværksmødre-aktiviteter.
I Netværksmødre-aktiviteter er der fokus på, at voksne kvinder indtager nye positioner. Med aktiviteten
arbejder nogle helhedsplaner med at give kvinderne kompetencer og ny viden, som skal støtte dem i at
indtage en ny positiv rolle, hvor de er noget for andre kvinder.

CASE
Netværksmødre positioneres i nye positive roller
En af de besøgte helhedsplaner har med netværksmødreaktiviteterne fokus på at styrke kvinder fra området,
der på forskellig vis savner tilhørsforhold og føler sig ekskluderet fra omverdenen. I aktiviteten bliver kvinderne
uddannet med viden om det danske samfund, og de får kompetencer til at hjælpe andre kvinder.
En deltager fortæller: ”Når vi går i byen og hjælper andre, giver det os noget. Min søn tror, jeg arbejder. Han siger: ’Min mor
arbejder som bydelsmor’. Så det gør også mig til et forbillede, og ikke bare én med ondt i ryggen, der går derhjemme.”
Med deres positionering i rollen som netværksmødre får kvinderne en positiv oplevelse af at være at noget for andre, som
har brug for dem, og af at kunne deltage i samfundet som en aktiv medborger, der støtter sit lokalsamfund.

•
Under
lommepengeprojekter, brandkadetaktiviteter samt projekt- og eventforløb bliver børn og unge po-

sitioneret i en ny positiv rolle, hvor de oplever, at de kan løse opgaver, bidrage til boligområdet og måske
ligefrem varetage et job, arrangere et event i boligområdet eller være en del arbejdet på en brandstation.
Erfaringerne viser, at helhedsplanerne har fokus på, at børnene og de unge skal være stolte over og glade
for deres nye rolle. Dette oplever de boligsociale medarbejdere har betydning for, at ikke kun omverdenen
ser deltageren i nye sammenhænge, men også at deltagerne ser andre positive sider af sig selv.
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Fokus på positionering i nye roller anvendes især over for unge og voksne i målgruppen
Kerneprincippet om fokus på positionering i nye roller bliver særligt bragt i spil over for unge og voksne i
målgruppen. Den kontekst, som aktiviteten foregår i, og det nye fællesskab, som deltagerne indgår i, kan
bidrage til, at deltagerne påtager sig nye positive roller. Samtidig kan de nye kompetencer, de udvikler
undervejs i aktiviteten, give dem en oplevelse af at kunne bidrage med noget nyt og bevæge sig væk fra
en negativ rolle.
Overfor de unge og voksne i målgruppen kan fokus på positionering i nye roller fremmes ved at give
deltagerne ansvar i aktiviteten. Det kan eksempelvis være i et projekt- og eventforløb, hvor en deltager
udvælges til at være ansvarlig for en opgave, som
skal løses i en mindre gruppe. For de yngste børn
er der i højere grad et behov for, at en boligsocial
medarbejder går forrest og har ansvaret for at aktiviteten lykkes. For børnene i målgruppen handler
det derfor i højere grad om at tilegne sig nye kompetencer til at løse konkrete opgaver, som de ikke
troede, de kunne løse.

”Når de kommer herned, har vi set, at bøllerne har
ændret rolle. Vi har en, som har ‘stepped up’ og
været en hjælp for os. Han brugte sin autoritet til
at sige, at de andre skulle tie stille, fordi jeg talte.”
Projektansvarlig i et projekt- og eventforløb.

Sådan bliver positionering i nye roller bragt i spil
Når kerneprincippet om positionering i nye roller anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra de udvalgte helhedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:

PEJLEMÆRKER FOR OPBYGNINGEN AF NYE POSITIVE ROLLER

✓ Lad den nye rolle adskille sig fra hverdagen
Det er en god idé, at den nye rolle giver andre
oplevelser end deltagerne får i hverdagen. Det
kan blandt andet være mere fysiske aktiviteter
eller ved at give deltagerne ansvar i aktiviteten.

1

2
✓ Hjælp deltagerne ind i et nyt fællesskab
En vigtig del af positionering i nye roller er at
hjælp deltagerne ind i et positivt fællesskab.
Det er vigtigt, at deltagerne går ind i
fællesskabet med en følelse af, at det er muligt
at træde væk fra eventuelle negative roller.

3
✓ Lad aktiviteten foregå i en ny kontekst
For at skabe fokus på positionering i nye roller kan det være
en fordel, at aktiviteten foregår i nye rammer end fx skolen,
hvor deltagerne har deres daglige gang. Sceneskiftet kan
gøre det nemmere for deltagerne at træde ud af de
eksisterende roller og påtage sig nye positive roller.
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I arbejdet med positionering i nye positive roller er det vigtigt, at de udførende medarbejdere har sociale
og personlige kompetencer, der kan motivere deltagerne til at tro på, at de kan indgå i deres nye rolle.
Medarbejderne skal være vedholdende og have en tålmodighed i forhold til, at de deltagende børn og
unge ofte ikke har en stor selvtillid eller tro på, at de
kan bidrage med noget. Det er både de boligsociale
medarbejdere og faguddannede, der indgår som samarbejdspartnere, som kan støtte deltagerne. Det er
blandt andet en styrke, at faguddannede stiller forventninger og krav, som de også ville gøre i deres
egen hverdag, og på den måde viser, at de tror på
deltagerne. Samtidig kan boligsociale medarbejdere
arbejde med børnenes og de unges motivation undervejs i aktiviteterne, så de i stigende grad føler sig til-

”Uniformen får dem til at ranke
ryggen og gør dem bevidste om,
at der forventes noget af dem.”
Projektmedarbejder om det virkelighedsnære element i brandkadetaktivteter

pas i den nye rolle.
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:

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet med positionering i nye roller:
• Arbejder vi med positionering nye roller? Hvornår og over for hvem?

• Er der aktiviteter, hvor vi i højere grad kan tænke i at hjælpe beboerne ind i nye roller?
• Vil nogle beboergrupper have særligt glæde af positionering i nye roller?
• Hvordan kan vi konkret sætte kerneprincippet i spil i vores nuværende og kommende aktiviteter?

•
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KERNEPRINCIP II
FASTE STRUKTURER OG
RUTINER
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2. KERNEPRINCIP II: FASTE STRUKTURER OG RUTINER
Et bærende kerneprincip for den praksisnære læring er, at aktiviteterne foregår i
strukturerede rammer med faste rutiner. Erfaringerne er, at de faste strukturer og
rutiner kan styrke indsatsen for unge og voksne, der har brug for kontinuitet, og at
der stilles klare forventninger til dem i deres hverdag.
Kerneprincippet om faste strukturer og rutiner under den praksisnære læring tager afsæt i strukturerede
rammer, som nogle deltagere eksempelvis kan savne i deres fritid uden for skolen. De faste strukturer og
rammer kommer blandt andet til udtryk i klare og tydelige forventninger til, hvordan deltagerne indgår i
aktiviteten, og hvilke opgaver der skal løses. Boligsociale medarbejdere oplever, at de faste strukturer og
rutiner kan give deltagerne en tryghed i aktiviteterne, der gør det nemt for målgruppen at forholde sig til
deres rolle.
Erfaringer med kerneprincippet i praksis
De faste rutiner bidrager til arbejdet under helhedsplanerne med børn og unges uddannelseschancer,
unge og voksnes vej til arbejdsmarkedet og forebyggelsen af kriminalitet i boligområdet. Kerneprincippet
indgår særligt som en del af brandkadetaktiviteter, fritidsjobsaktiviteter og lommepengeprojekter i den
boligsociale indsats.
Under fritidsjobs- og lommepengeaktiviteterne bringes de faste rutiner i spil ved, at deltagerne får mulighed for at lære de spilleregler, der gør sig gældende på en arbejdsplads. Aktiviteterne gennemføres så
vidt muligt ud fra de rammer og holdepunkter, der vil være på et formelt arbejde. Det betyder blandt
andet, at deltagerne har faste mødetider, som de skal overholde, og det bliver forventet, at de kan varetage bestemte arbejdsopgaver. Nogle boligsociale medarbejdere oplever, at det kan være nemmere for
nogle deltagere at overholde de faste strukturer og rammer i de boligsociale aktiviteter end i skolen. Det
skyldes eksempelvis, at nogle deltagere har nemmere ved at løse de mere praktiske opgaver sammenlignet med skolens boglige aktiviteter.
I brandkadetaktiviteter er de faste rutiner eksempelvis en del af arbejdet på en brandstation. Børnene og
de unge bærer hver gang uniform, og der er regler for, hvordan de samarbejder, kommunikerer og påtager sig et ansvar for fællesskabet, så de bliver en del af arbejdet på brandstationen.
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CASE
Faste rutiner i fritidsjobaktiviteter
I en helhedsplan er der gode erfaringer med, at unge fra boligområdet får et fritidsjob i et lokalt
supermarked. De unge lærer om at være på en arbejdsplads, og den lokale uddeler efterstræber, at
aktiviteten skal ligne de rammer, som gælder for andre ansatte i supermarkedet:
”De skal meddele, hvis de er syge, og de skal møde til tiden. Der skal være en stabilitet fra deres side, og de skal
løse deres arbejdsopgaver, for ellers får de ikke penge. Og næste skridt er så at lære dem, at de også skal lave
noget, når de er her. Det skal ligne den måde, andre unge mennesker ansættes i fritidsjob, så vidt muligt.”
Den praksisnære læring og kerneprincippet om faste rutiner bidrager til, at de unge lærer af fritidsjobbet, så de får
erfaring med at indgå på en arbejdsplads og varetage de opstillede arbejdsopgaver inden for de givne rammer.
•

Deltagernes alder kan have betydning for brugen af faste rutiner
De faste rutiner og strukturer bliver særligt bragt i spil over for unge beboere. I arbejdet med børn er der
typisk ikke lige så faste rutiner og strukturer, fordi oplevelsen er, at børn i højere grad har brug for at
kunne udforske rammerne og være spontane uden i samme grad at skulle tage højde for regler.
Omvendt skaber den faste struktur en tryghed for de unge, som ikke normalt er vant til lige så klare
forventninger uden for skolen. De unge sætter pris på, at der bliver stillet forventninger til dem, og det
kan give et løft, at de får mulighed for at prøve sig selv af inden for nogle tilrettelagte rammer i fritiden.
Sådan bliver faste rutiner og struktur bragt i spil
Når kerneprincippet om faste rutiner skal anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne
fra udvalgte helhedsplaner, at det kan være en god idé at følge de tre pejlemærker, der er beskrevet
herunder.

PEJLEMÆRKER I ETABLERINGEN AF FASTE RUTINER
2

1
✓ Skab en klar struktur
Deltagerne skal opleve, at der er en klar
struktur i aktiviteten, som går igen, hver
gang de mødes. Strukturen skaber vigtige
holdepunkter i løbet af aktiviteten, der gør
adfærden til en vane.

✓ Stå fast på de valgte rammer og rutiner
De aktivitetsansvarlige er tydelige om, at rutiner og
rammer gælder for alle, og det er ikke noget, der kan
vælges fra. Det kan bl.a. tydeliggøres ved, at deltagerne
oplever positive eller negtive konsekvenser, alt efter om
de følger de fastsatte rutiner og rammer for aktiviteten.

3
✓ Lad rutiner følge den normale kontekst
Det virker bedst, når de faste rutiner er en fast og indgroet
del af aktiviteten. Når aktiviteten sker på en arbejdsplads,
giver det derfor god mening, at rutinerne afspejler de
daglige rutiner, som andre medarbejdere også efterlever.
Dette giver de faste rutiner en større betydning.
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I etableringen af faste rutiner er det samtidig væsentligt at bringe fagkompetencer i spil, særligt i forhold
til rollen som arbejdsgiver. Med rollen som arbejdsgiver skal den faguddannede være med til at skabe en
arbejdskultur for deltagerne, hvor de faste rutiner er en vigtig del af kulturen. Tydeligheden om forventninger og aftaler i relationen mellem en arbejdsgiver og den unge arbejdstager skaber en gensidig forståelse af de forventninger, der er til den unge.
De boligsociale medarbejdere oplever, at rummelighed og pædagogisk forståelse fra de udførende aktivitetsmedarbejdere kan imødekomme de børn og unge, der har vanskeligt ved at indgå i de faste rutiner.
Her kan den boligsociale medarbejder supplere de faguddannede ved at arbejde tæt med de unge, så de
får en glidende overgang og bliver trygge ved de faste rutiner. Især i starten af aktiviteten kan de boligsociale medarbejdere have en tæt dialog med de faguddannede og de unge om, hvordan den unge tager
imod de faste rutiner.
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:

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet med faste strukturer og rutiner:
• Arbejder vi i den daglige praksis med at skabe faste strukturer og rutiner? Hvornår og over for hvem?

?

• Er der aktiviteter, hvor vi med fordel kan indtænke en mere tydelig struktur og klare rutiner?
• Vil nogle beboergrupper have særligt glæde af de faste strukturer?
• Hvor kan vi se et potentiale for at sætte kerneprincippet i spil i vores nuværende og kommende aktiviteter?

•

21/30

KERNEPRINCIP III
FAGUDDANNEDE ER
INVOLVERET
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3. Kerneprincip III: Faguddannede er involveret
Kerneprincippet om, at faguddannede er involveret, er centralt i den praksisnære læring, da aktiviteterne gerne tager afsæt i konkrete arbejdsopgaver, som forudsætter
faglige kompetencer og færdigheder.
Ved praksisnær læring tager aktiviteterne typisk udgangspunkt i, at læring sker i tilknytning til en konkret
arbejdsopgave. Læringen er fokuseret på at oparbejde færdigheder og kompetencer, der bringer målgruppen tættere på at kunne varetage et ’rigtigt arbejde’ og at kunne deltage i sociale fællesskaber.
Typisk understøttes dette ved, at aktiviteten gennemføres i samarbejde med faguddannede personer,
eksempelvis brandmænd, ejendomsfunktionærer eller kokke. Faguddannede kan vise andre måder at
arbejde på, fx med sine hænder eller med sin kreativitet. Når det er en person, der brænder for faget,
har det en positivt afsmittende effekt på børnene og de unge.
Erfaringer med kerneprincippet i praksis
Kerneprincippet understøtter de udvalgte helhedsplaners arbejde med målgruppens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Kerneprincippet indgår særligt som en del af brandkadetaktiviteter, fritidsjobsaktiviteter, lommepengeprojekter, projekt- og eventforløb, samt kreative læringsaktiviteter i den boligsociale indsats. I de forskellige aktiviteter kan faguddannede være involveret i større eller mindre grad.

CASE
Involvering af faguddannet i en kreativ læringsaktivitet
I en helhedsplan er der gode erfaringer med at involvere en faguddannet i en madlavningsaktivitet. Her
er det en kok, der faciliterer aktiviteten gennem instruktioner og vejledning til madlavning og
spilleregler i køkkenet. I forløbet fokuseres der dog på andet end madlavning og den faguddannede
bruger også sine pædagogiske kompetencer:

”De får instruktioner men aldrig opskrifter. Tanken er, at de ikke kan lave noget forkert. De skal eksperimentere.
De lærer noget grundlæggende om smage osv. Jeg vil gerne have at de lærer at lytte, at være disciplinerede,
hygiejniske, tænke ud af boksen og være kreative. I princippet er maden sekundært for disse ting ”.
Den faguddannede understøtter herigennem udviklingen af deltagernes sociale kompetencer og deres kreative
evner, hvilket deltagerne kan anvende i andre sammenhænge - eksempelvis i skolen eller på en arbejdsplads.

•

I brandkadet- og fritidsjobsaktiviteter, samt i lommepengeaktiviteter spiller faguddannede ofte en central
rolle, da aktiviteten typisk finder sted på deres arbejdsplads og tager udgangspunkt i nogle af deres
konkrete arbejdsopgaver. I de kreative læringsaktiviteter bliver den praksisnære læring typisk understøttet ved involveringen af faguddannede, der har kompetencer inden for eksempelvis madlavning, dans,
musik og sangskrivning.
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Forskellige faglige kompetencer er centrale for målgruppen
Blandt de udførende medarbejdere varierer det, hvilke kompetencer, der er centrale, alt efter om det er
børn, unge eller unge voksne, der arbejdes med. De boligsociale medarbejdere oplever, at pædagogiske kompetencer er centrale i arbejdet med den yngre del af målgruppen.
Arbejdet med unge og unge voksne trækker i højere grad
på faglige kompetencer, som er relateret til den konkrete
opgave, der skal løses i aktiviteten.

”Den faguddannede kan også vise, at han
brænder for det helt specifikke. Det kan
være i arbejde med hænderne – arbejde
på noget andet end det boglige”.
Projektleder om involveringen af en
faguddannet i kreative læringsaktiviteter

Sådan involveres faguddannede i indsatsen
Når kerneprincippet om at involvere faguddannede anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra helhedsplaner at det kan være en god idé at følge tre pejlemærker:

PEJLEMÆRKER I INVOLVERING AF FAGUDDANNEDE
2

1
✓ Faguddannedes kompetencer er
omdrejsningspunktet for aktiviteten
I brandkadetaktiviteter er det brandmandsfærdigheder,
i fritidsjobaktiviteter er det færdigheder forbundet med
de opgaver deltagerne skal løse, og i kreative
læringsforløb er det eksempelvis færdigheder indenfor
madlavning, dans eller musik.

✓ Fagligheden skal spille sammen med de
pædagogiske kompetencer
Tilpas aktiviteten til alder og behov. Især de
yngste børn og unge kan have behov for en
pædagogiske støtte i aktiviteten. Sampillet
mellem det pædagogiske og faglige sikrer en
god og motiverende kontakt til deltagerne.

3

✓ Aktiviteten foregår i den faguddannedes vante
omgivelser
Aktiviteten foregår i den faguddanedes vante omgivelser,
eksempelvis på en brandstation eller i et køkken. Det giver
deltagerne en god fornemmelse af den faguddannedes
hverdag og de gældende normer på stedet.

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:

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
Refleksionsspørgsmål i forhold til involvering af faguddannede:
• Har vi i vores daglige arbejde faguddannede engagerede? Hvornår og overfor hvilke beboere?
• Hvor kan vi se et potentiale for at engagere faguddannede i vores nuværende og kommende aktiviteter?
• Hvilke faguddannede har vi i vores nærområde, som kan indgå i vores aktiviteter?

• Vil nogle beboergrupper have særligt have glæde af involveringen af faguddannede?

•
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KERNEPRINCIP IV
TYDELIG ANERKENDELSE OG
KLARE FORVENTNINGER TIL
ADFÆRD
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4. Kerneprincip IV: Tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd
Det fjerde kerneprincip for praksisnær læring handler om tydelig anerkendelse og
klare forventninger til deltagernes adfærd i aktiviteterne. De anerkendes for deres
indsats og oplever konsekvenser, hvis de ikke efterlever de krav, der stilles.
I den praksisnære læring er tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd et centralt kerneprincip.
Kerneprincippet bygger på, at der anvendes en anerkendende tilgang overfor deltagerne og at deltagerne
oplever tydelige konsekvenser. Den anerkendende tilgang kommer bl.a. til udtryk gennem ros og mundtlig
værdsættelse for deltagernes aktive deltagelse i aktiviteterne eller overraskelse af et diplom ved aktivitetens afslutningen. De tydelige konsekvenser kan bidrage til, at deltagerne får en forståelse for, at der
er nogle klare forventninger til, hvordan man agerer i forskellige sammenhænge.
Erfaringer med kerneprincippet i praksis
Kerneprincippet om at arbejde med tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd anvendes især
i helhedsplanernes arbejde med målgruppens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Kerneprincippet er fremtrædende i brandkadetaktiviteter, fritidsjobsaktiviteter, lommepengeprojekter, kreative læringsaktiviteter samt i projekt- og eventforløb.
I fritidsjob- og lommepengeaktiviteterne knytter den tydelige anerkendelse sig især til, at deltagerne får
løn for deres arbejde. Omvendt er der konsekvenser i form af manglende løn eller afskedigelse, hvis de
ikke møder op. På tværs af aktivitetstyper kommer kerneprincippet typisk til udtryk gennem en anerkendende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes styrker og ressourcer. Anerkendelsen handler
også om at deltagerne mødes, som den, de er. Deltagerne anerkendes for deres indsats i aktiviteten og
projektmedarbejderne italesætter deltagernes sejre.
Der er samtidig eksempler på, at de boligsociale
medarbejderne italesætter konsekvenserne af ikke at
efterleve fælles aftaler for at gøre det tydeligt, at det

”De får stor ros i andres påhør, og det betyder
rigtig meget. Det får dem til at tro på sig selv.
Det er en styrke, at finde ud af, at man kan
nogle ting, man ikke troede man kunne”
Projektmedarbejder om brugen af anerkendelse
i form af ros

påvirker fællesskabet negativt. I forbindelse med et arrangement under et projekt- og eventforløb overholdte deltagerne ikke de aftaler, der var lavet mellem deltagerne selv og aktivitetsmedarbejderne i forhold til betaling for drikkevarer i baren. Efter arrangementet fortalte aktivitetsmedarbejderen, at deltagerne nu havde færre penge til at gennemføre deres aktivitet, da betalingen netop skulle bidrage hertil.
Målet var her at give deltagerne en bedre forståelse af, at de valg, de træffer, kan have konsekvenser.
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Den tydelige anerkendelse kan også indarbejdes mere formelt i aktiviteterne ved, at deltagerne får et
diplom som bevis på deres tilegnede kompetencer ved afslutningen af forløbet. Det er også muligt at
anerkende deltagerne for deres tilegnede kompetencer i forbindelse med hver mødegang, som eksemplet
herunder beskriver.

CASE
Synlig belønning i en madlavningsaktivitet
I en helhedsplan er der gode erfaringer med at inddrage synlig belønning til børnene i en madlavningsaktivitet.
Her får børnene stjerner efter hver undervisningsgang, så de kan se, hvordan de har klaret sig på forskellige
områder. I løbet af aktiviteten kan deltagerne blive ‘forfremmet’ til at varetage cateringopgaver.

Den praksisnære læring og kerneprincippet om synlig belønning kan dermed virke motiverende for målgruppen, da det giver
dem noget at arbejde hen imod og en anerkendelse af deres indsats i den konkrete aktivitet. Det kan samtidig bidrage til at
give deltagerne en større selvtillid, som kan give dem mod på at prøve kræfter med nye udfordringer uden for aktiviteten.
•

Brugen af tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd skal tilpasses målgruppen
Tydelig anerkendelse anvendes i de undersøgte aktiviteter over for alle målgrupper. Det kan være en stor
motivationsfaktor for deltagerne og give dem større selvtillid og selvværd at blive anerkendt med eksempelvis ros eller modtage et bevis som anerkendelse for deres indsats.
Deltagernes alder har betydning for, hvilken type af tydelig anerkendelse, der virker mest motiverende.
For børn kan ros og en vurdering af deres præstation, eksempelvis ved brug af stjerner, være en motivationsfaktor. For den ældste del af målgruppen kan et bevis eller en udtalelse på deres tilegnede kompetencer være motiverende, da de kan bruge det
aktivt i deres jobsøgning.
Kerneprincippet om klare forventninger til adfærd og tydelige konsekvenser bliver ofte bragt
i spil over for den ældste del af målgruppen. De
ældste unge indgår ofte i mere virkelighedstro
aktiviteter, som fritidsjobaktiviteter, hvor de
klare forventninger og konsekvenserne er en

”Det fedeste var klart afslutningen, fordi folk
kom og så én, og så det man havde lært. Og
så det med, at man fik diplom, som hvis man
havde gennemført et svært spil eller noget”.
Deltager i en brandkadetaktivitet

naturlig del af det at være på en arbejdsplads.
I arbejdet med børnene og de yngste unge stilles der færre krav til at kunne afkode en situation og
vurdere, hvad der er passende adfærd. For denne målgruppe er det derfor især den tydelige anerkendelse,
som anvendes.

27/30

Sådan bliver tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd bragt i spil
Når kerneprincippet om tydelig anerkendelse og klare forventninger til adfærd bringes i spil i en konkret
boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra helhedsplaner, at det kan være en god idé at følge de tre
pejlemærker herunder:

PEJLEMÆRKER FOR TYDELIG ANERKENDELSE OG KLARE FORVENTNINGER TIL ADFÆRD
2

1
✓ Indarbejd synlig belønning som et
fast element i aktiviteten
Deltagerne belønnes for deres indsats i
aktiviteten. Det kan være med et bevis
eller diplom ved afslutning af forløbet eller
i forbindelse med de enkelte mødegange.

✓ Ros deltagerne for deres indsats
Deltagerne får styrket selvtillid og stolthed, hvis
de modtager ros og anerkendes for deres indsats
og kompetencer i aktiviteten. Det kan samtidig
virke som en stor motivationsfaktor.

✓ Brug konsekvenser i virkelighedstro situationer
Deltagerne oplever samme konsekvenser som andre
medarbejdere eller personer, som indgår i fællesskabet på
eksempelvis arbejdspladsen eller i en projektgruppe. Det kan
være ved manglende løn eller italesættelse af de konsekvenser,
deres handlinger kan medføre. Det kan give deltagerne en
forståelse for de gældende normer og regler på stedet.

3

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:

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet med anerkendelse og forventninger til adfærd
• Arbejder vi i dag med anerkendelse og klare forventninger til adfærd? Hvornår og over for hvem?
• Kan vi i nuværende og kommende aktiviteter indtænke en synlig anerkendelse og belønning?
• Er der aktiviteter, hvor vi kan være mere klare og tydelige omkring forventninger til adfærd? Hvordan?
• Vil nogle beboergrupper tage særlig godt imod anerkendelse og klare forventninger til adfærd?

•
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