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Om metodekataloget 

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden gruppebaseret 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 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 deltagerne i de boligsociale aktiviteter til en bedre trivsel samt muligheder for uddannelse og 

beskæftigelse. En bevidsthed om de virksomme elementer i arbejdsmetoden er samtidig en vigtig forud-

sætning 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 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 identificeret i alt fire arbejdsmetoder. Ar-

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

fire arbejdsmetoder er kaldet: gruppebaseret læring, praksisnær læring, individuel brobygning og sam-

skabelse2. 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.  

 

 

 

Hvad kan du læse om i metodekataloget? 

Hensigten med kataloget er at give inspiration til, hvordan gruppebaseret læring kan anvendes i boligso-

ciale aktiviteter målrettet børn, unge og voksne. Kataloget beskriver den gruppebaserede læring som 

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

dan den gruppebaserede læring og de tre 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 ’individuel brobygning’ 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  beboerne 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 hverdagen og i forhold til at skabe forandring og 

progression i beboerens 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. Indledningsvis i kapitel 1 beskrives kort, 

hvorfor det er brugbart og 

relevant at have en be-

vidsthed om arbejdsmeto-

der i den boligsociale ind-

sats. Dernæst kan du i ka-

pitel 2 læse om gruppeba-

seret læring som arbejds-

metode efterfulgt af et ka-

pitel om hver af de tre ker-

neprincipper for metoden: 

Facilitere læring (kapitel 

3), aktivere deltagernes er-

faring (kapitel 4) samt 

etablere positive gruppe-

dynamikker (kapitel 5).  

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? 

?

GRUPPEBASE-

RET LÆRING
Side 9-13

PRINCIP II

AKTIVERE DELTAGERNES 
ERFARING

Side 19-22

PRINCIP I

FACILITERE LÆRING
Side 14-18

PRINCIP III

ETABLERE POSITIVE 
GRUPPEDYNAMIKKER

Side 23-26
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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 social praksis (Jensen et al., 

2016) kan man sige, at metodebegrebet består af en indledende forståelse af målgruppen 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 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 gruppebaseret læring beskre-

vet 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 understøttes. Det drejer sig om, hvorvidt indsatsen løbende evalueres, og 

om der er opstillet klare mål og succeskriterier, som medarbejderne kan anvende til at følge op på delta-

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

gruppen, og om det sikres, at medarbejderne 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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Gruppebaseret læring som arbejdsmetode 

Gruppebaseret læring tager afsæt i et fagligt indhold, hvor deltagerne i boligsociale aktiviteter opnår 

læring og erfaring med et emne eller konkrete opgaver ved at indgå i sociale fællesskaber. De boligsociale 

medarbejdere vil typisk facilitere gruppens læring gennem faglige oplæg, erfaringsudveksling og dialog i 

gruppen. For at skabe læring og dialog mellem deltagerne vil de boligsociale medarbejdere ofte have 

fokus på at skabe et tillidsfuldt rum, hvor deltagerne føler sig trygge ved at byde ind og dele deres 

erfaringer. I den gruppebaserede læring er det centralt, at læringen sker ved, at deltagerne i gruppen 

kan sparre og udveksle erfaringer med hinanden.  

 

Læringen vil altid rette sig mod et fælles fagligt indhold, som har en relevans for deltagernes situation. 

Det kan eksempelvis være børneopdragelse, regler og gode vaner i en jobsituation eller demokrati. Sam-

tidig er der typisk en bagvedliggende problemforståelse, som er med til at sætte retningen for den grup-

pebaserede læring. Det kan eksempelvis være et ønske om at styrke den deltagende gruppes selvtillid, 

at arbejde med deres selvforståelse, eller at give dem faglige og sociale kompetencer, der giver dem nye 

handlemuligheder i dagligdagen. Det vil variere for den enkelte målgruppe, hvilken problemstilling, der 

er i fokus, men det er en fællesnævner i den gruppebaserede læring som arbejdsmetode at styrke delta-

gerne i gruppen samlet, så de bliver i stand til at håndtere udfordringer og problemstillinger i deres 

hverdagsliv. Der er således et fokus på den enkelte deltager, men den ønskede forandring skal ske med 

udgangspunkt i gruppen. 

 

Det teoretiske fundament for gruppebaseret læring 

Den gruppebaserede læring i den boligsociale indsats i de undersøgte aktiviteter hviler implicit på et 

læringsteoretisk fundament.  Det vil sige en forståelse af, hvordan deltagerne lærer og udvikler sig gen-

nem gruppen. Ud fra de boligsociale medarbejderes beskrivelser af, hvordan de arbejder med at støtte 

deltagere i aktiviteten, er der blevet udledt aspekter af det bagvedliggende teoretiske fundament, som 

arbejdsmetoden trækker på. 

 

Overordnet kan læring defineres som tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ofte ved en arbejdspro-

ces, som den enkelte selv har indflydelse på og er medansvarlig for (Varming, 2019). Nyere læringsteorier 

har dertil fokus på, at læring sker i samspil med andre og i en bestemt kontekst.   

 

Ud fra de undersøgte aktiviteter tyder det på, at læringsforståelsen i gruppebaseret læring særligt er 

inspireret af teorien om situeret læring (Lave & Wenger, 2003). Denne peger mod, at det er i det sociale 

fællesskab og gennem interaktionen og samspillet med andre, at deltagerne lærer (Lave & Wenger, 2003). 

Der opstår også en kollektiv læring, som skaber et fælles referencerum mellem deltagerne. Læring for-

udsætter derfor i denne forståelse social inklusion, hvilket vil sige, at den enkelte bliver en del af et socialt 

fællesskab, som giver adgang til læring. Dette perspektiv indikerer, at læring dermed ikke er ’noget man 
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fylder på´ det enkelte menneske, men noget der sker i aktivt og dynamisk samspil med andre (Herman-

sen, 2001). Ved at møde mennesker, som har andre erfaringer og oplevelser, kan den enkelte lære og 

tilegne sig viden ved at udveksle perspektiver med modparten. 

 

Gruppebaseret læring trækker samtidig tråde til teorien om kooperativ læring, der bygger på en tanke-

gang om, at læring netop er en social proces, som sker i samarbejdet mellem deltagerne (Kagan & Sten-

lev, 2006) For at skabe en lærerig interaktion er det en fordel at etablere heterogene grupper, hvor 

deltagerne i gruppen har forskellige vidensniveauer eller ressourcer. En ressourcestærk deltager kan 

hjælpe en mindre ressourcestærk deltager mod sin nærmeste udviklingszone, og samtidig kan den stær-

kere deltager udvikle sig ved at videregive erfaringer. Dette kan også spejles i ´peer-læring’, hvor delta-

gerne kan byde med viden og input inden for bestemte tematikker, som de giver videre til andre deltagere 

(Mazur, 1997). Peer-læring bygger interaktionen mellem to eller personer, der underviser hinanden, og 

samtidig er ansvarlige for, at de udviser respekt for de andres færdigheder og bidrag i arbejdsprocessen. 

I peer-læring er deltagerne lige, men kan byde ind med forskellige vigtige erfaringer og på den måde løfte 

hinanden.  

 

Tre kerneprincipper for den gruppebaserede læring 

I de undersøgte boligområder bliver den gruppebaserede læring særligt bragt i spil i den boligsociale 

indsats med udgangspunkt i tre kerneprincipper. Kerneprincipperne lægger sig op ad hinanden og er tæt 

forbundne. Hvert kerneprincip afspejler forskellige sider af gruppebaseret læring. De tre principper er: 

 

1. Facilitere læring: Den boligsociale medarbejder faciliterer gruppens læring gennem dialog og ved 

at tilpasse det faglige indhold i aktiviteten til deltagernes interesser, baggrund og vidensniveau. 

2. Aktivere deltagernes erfaring: Deltagerne deler erfaringer med de andre deltagere om det ind-

hold, som aktiviteten centrerer sig om.  

3. Etablere positive gruppedynamikker: Positive dynamikker mellem deltagerne giver deltagerne 

mod på at engagere sig i gruppen og gennemgå en positiv socialisering. 

 

 

DEFINITION AF SOCIALISERING OG GRUPPEDYNAMIKKER  

I kataloget bliver begreberne socialisering og gruppedynamikker brugt flere steder. 

• Socialisering betegner en proces, der former og danner individet. Dette udvikler de 

kompetencer, der skal til for at kunne mestre det samfund, som individet er en del af (Frønes, 2002).

• Gruppedynamikker er de dynamiske processer og betingelser, der er på spil, når der sker ændringer i 

sociale grupper: Når gruppen opstår, formes, udvikles, forandres eller opløses (Kuschel, 2019).

•

!



 

12/27 

 

Målgrupper for aktiviteter med brug af gruppebaseret læring 

Den gruppebaserede læring bliver anvendt overfor alle aldersgrupper i de boligsociale indsatser. Dette 

gælder i arbejdet med børn og unges uddannelseschancer, unge og voksnes vej til arbejdsmarkedet, 

forebyggelsen af kriminalitet i boligområdet samt i forhold til at styrke børns trivsel og forældrekompe-

tencer. Den gruppebaserede læring bringes ofte i spil i arbejdet med at styrke gruppens fælles normer 

eller deres sociale kompetencer og overfor beboere, der savner et netværk.  

 

Gruppebaseret læring indgår i flere af de undersøgte boligsociale aktiviteter: brandkadetaktiviteter, fami-

lieindsatser, kreative læringsaktiviteter, netværksmødre-aktiviteter, projekt- og eventforløb og i nogle 

tilfælde i fritidsjobaktiviteter. Den konkrete udmøntning af den gruppebaserede læring varierer i forhold 

til den konkrete målgruppes alder, baggrund og problemstillinger. 

 

Arbejdsmetoden bliver blandt andet brugt til at arbejde med børn og unge, som oplever, at det er svært 

i andre gruppesammenhænge, eksempelvis i skolen. Erfaringerne fra boligområderne indikerer, at den 

gruppebaserede læring kan bidrage til at styrke deltagernes fælles normer og deres sociale kompetencer. 

Det kan eksempelvis være børn og unge i en kreativ læringsaktivitet, der skal lære at begå sig i et køkken, 

hvor der er særlige retningslinjer for adfærd, som ikke nødvendigvis er kendt af deltagerne på forhånd, 

og hvor arbejdet kan kræve en holdindsats og dialog for at nå i mål med opgaven. 

 

Erfaringerne fra boligområderne viser også, at den gruppebaserede læring kan bruges med den voksne 

målgruppe. Metoden anvendes særligt til at opbygge sociale kompetencer og skabe et netværk for bebo-

erne. Det kan eksempelvis være i en netværksmødre-aktivitet, hvor der er fokus på, at kvinderne skal 

danne netværk, ikke kun mellem deltagerne, men også med andre beboere i boligområdet. Med afsæt i 

den gruppebaserede læring kan de boligsociale medarbejdere både tilbyde læring og samtidig give delta-

gerne mulighed for at udveksle erfaringer på tværs og stifte nye bekendtskaber.  

 

Oplevede virkninger af den gruppebaserede læring 

De boligsociale medarbejdere i de undersøgte boligområder oplever flere positive virkninger for børn, 

unge og voksne ved at anvende den gruppebaserede læring3. De peger på, at:  

 

• Den gruppebaserede læring kan give deltagerne øget tro på egne evner både i forhold til den aktivitet, 

som de deltager i, men også i andre sammenhænge, fx i skolen. Med en mere positiv selvforståelse 

oplever nogle boligsociale medarbejdere og samarbejdspartnere, at deltagerne får en øget trivsel i 

deres hverdag (Foldgast, Sonne-Frederiksen & Mygind, 2016).  

 

                                                
3 Se mere i følgende rapporter: ’ Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder’, ’ Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale 

indsatsers bidrag’, ’ En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser’ (VIVE, Rambøll & Naboskaber, 2018) 
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• Den gruppebaserede læring kan bidrage til, at deltagerne får øjnene op for nye uddannelses- og 

beskæftigelsesmuligheder og bliver motiveret til at lære yderligere. Eksempelvis viser en undersø-

gelse en tendens til, at deltagere i netværksmødre-aktiviteter efter et afsluttet forløb i højere grad 

søger ind på en uddannelse4. 

 

• Deltagerne får styrkede faglige, sociale og personlige kompetencer. De faglige kompetencer vil typisk 

styrkes i form af ny viden eller færdigheder i forhold til et specifikt emne eller en opgave, som har 

været omdrejningspunktet for aktiviteten. Samtidig opbygger deltagerne sociale kompetencer og der-

igennem bedre samarbejdsevner. De lærer at forhandle med andre om opgaveløsningen, indgå kom-

promisser, argumentere, sætte andres og egne styrker i spil og ved behov søge støtte i forbindelse 

med opgaveløsningen. De personlige kompetencer, som deltagerne udvikler, knytter sig især til hver-

dagsmestring, forstået som evnen til at planlægge og håndtere hverdagen.  

 
• Den gruppebaserede læring giver deltagerne mulighed for at indgå i nye, positive gruppesammen-

hænge. Projektledere, boligsociale medarbejdere og samarbejdspartnere vurderer, at deltagerne får 

mulighed for at træde ind i en anden rolle, når de indgår i ny gruppe, hvor de ikke bliver fastholdt i 

negative og uhensigtsmæssige vaner. Samtidig giver det deltagerne mulighed for at skabe nye net-

værk og lære fra andre deltagere.  

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

hvordan kerneprincippet bliver sat i spil i praksis, og hvilke erfaringer de boligsociale medarbejdere har 

med at arbejde med princippet i boligsociale aktiviteter.  

                                                
4 Se særligt ’En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser’ (VIVE; Rambøll & Naboskaber, 2018) 
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KERNEPRINCIP I 
 
FACILITERE LÆRING 
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1. Kerneprincip I: Facilitere læring  

Det første kerneprincip i gruppebaseret læring handler om at facilitere læring. Facili-

tering af læring indebærer at sikre et fagligt indhold, der både giver deltagerne ny 

viden og samtidig tilpasses deltagernes interesser, baggrund og vidensniveau.  

 
Ved gruppebaseret læring tager aktiviteterne afsæt i et fagligt indhold, der skal styrke deltagernes kom-

petencer og forudsætninger for at mestre deres hverdag. Det vil typisk være en boligsocial medarbejder 

der står for at facilitere læringen, men det kan også være en fagperson, som bidrager med centrale faglige 

perspektiver. Ligeså kan deltagerne selv få ansvar for at facilitere dele af læringen. At facilitere læring er 

en didaktisk øvelse, som handler om at sætte rammer og indhold for forløbet, samt at lede dialogen, så 

alle deltagere får mulighed for at byde ind. Når de boligsociale medarbejdere faciliterer læring, inviterer 

de deltagerne til at involvere sig i egen læring, således at der ikke blot er tale om en envejskommunika-

tion. Facilitering indebærer at inddrage deltagerne, deres forventninger og deres behov, så de oplever at 

være medvirkende og aktive i den gruppebaserede læring og derved føler et ejerskab. Det er således 

centralt, at det faglige indhold i aktiviteten tilrettelægges med udgangspunkt i deltagernes interesser, 

baggrund og vidensniveau.  

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

At facilitere læring bidrager til flere dele af den boligsociale indsats. Kerneprincippet indgår særligt som 

en del af projekt- og eventforløb, kreative læringsaktiviteter, brandkadetaktiviteter, familieindsatser samt 

aktiviteter i relation til netværksmødre i den boligsociale indsats. 

 

Princippet bliver bragt i spil til at understøtte læring for børn, unge og voksne i boligområdet. Facilitering 

af læring er blandt andet en styrke i forhold til børn og unge, som har brug for at danne nogle positive 

læringsoplevelser. I dette er det vigtigt at facilitere et læringsrum, som motiverer børn og unge til at 

deltage aktivt og engagerer dem i deres læreprocesser. Samtidig skal den boligsociale medarbejder bi-

drage med et fagligt indhold, der bidrager med viden og faglige og sociale kompetencer, som kan styrke 

børn og unge i deres skolegang og fritid.  

 

Facilitering af læring bringes også i spil, når de boligsociale medarbejdere arbejder med at styrke foræl-

drekompetencer. Med kerneprincippet kan de boligsociale medarbejdere skabe rammerne for, at forældre 

til småbørn bliver styrket i forældrerollen. Det er her centralt, at den boligsociale medarbejder sikrer et 

relevant faglig indhold, der møder forældrene i den situation, som de befinder sig i med deres barn. Det 

faglige indhold skal kunne favne de forskellige forudsætninger og erfaringer, som forældrene har med sig. 

Den boligsociale medarbejder skal derfor kunne justere og tilpasse den gruppebaserede læring i sin faci-

litering. Det kan eksempelvis være i en familieindsats, hvor der tages udgangspunkt i en konkret pro-

blemstilling, som deltagerne er stødt på i deres hverdag, så den viden, de får, kobles til en specifik 
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situation. Deltagerne kan herefter indgå i dialog om de handlemuligheder, der kunne være i den konkrete 

situation.  

 

 

På tværs af aktivitetstyper faciliteres læring ofte ved, at den boligsociale medarbejder har et tydeligt fokus 

på at skabe dialog mellem deltagerne i aktiviteten. Det kan eksempelvis være i en kreativ læringsaktivitet, 

hvor deltagerne skal løse en opgave i fællesskab, eksempelvis lave et måltid, eller i en familieindsats, 

hvor deltagerne skal drøfte en problemstilling i gruppen.  

 

De boligsociale medarbejdere forsøger at skabe et tillidsfuldt 

rum, hvor deltagerne er trygge ved at indgå i dialog og dele 

deres tidligere oplevelser, så de aktivt kan bidrage til den læring, 

som aktiviteten sigter mod af opnå i gruppen. I en familieindsats 

bruger den boligsociale medarbejder eksempelvis den første mø-

degang til at understrege, at store og små problemstillinger, som 

bliver delt mellem deltagerne i aktiviteten, ikke deles med andre. 

 

I projekt- og eventforløb, kreative læringsforløb og familieindsatser ses der også eksempler på, at 

deltagerne aktivt inddrages i at facilitere læringen, hvor de eksempelvis er med til at beslutte indholdet i 

aktiviteten og nogle gange facilitere dele af læringen. 

 

 

CASE

Dialogbaseret læring i en netværksmødre-aktivitet

I et boligområde er der gode erfaringer med at facilitere læring, så den er dialogbaseret og tilpasset 

deltagernes vidensniveau. De boligsociale medarbejdere har et gennemgående fokus på at øge 
kvindernes opmærksomhed og deres forståelse for emnet. En metode er eksempelvis at tage udgangs-

punkt i en konkret case, som kvinderne selv kan byde ind med, eller at tegne situationer relateret til emnet.

Formålet med princippet at skabe en større interesse for den nye viden og derved et ønske om at få nye 

kompetencer, som kan hjælpe kvinderne i deres hverdag. Ved at tilpasse indholdet i undervisningen til deltagernes 
vidensniveau bliver indholdet mere vedkommende for deltagerne, samtidig med at det øger deres motivation og 

muligheder for at tilegne sig ny viden.

CASE

Deltagerne bidrager til at facilitere læring i et projekt- og eventforløb

I et boligområde er der fokus på, at deltagerne i et projekt- og eventforløb selv er med til at facilitere 

læringen. Forløbet starter med, at deltagerne sammen beslutter sig for, hvilket projekt de vil arbejde 
med. Samtidig får deltagerne tildelt ansvarsområder; det kan eksempelvis være budget- eller 

PR-ansvarlig på det projekt, gruppen har valgt at arbejde med. Her skal de ansvarlige aktivt bidrage til 

at facilitere læringen i mindre grupper ved at præsentere sit arbejde for de andre deltagere og involvere 

dem efter behov.

Formålet med at brede ansvaret for facilitering ud er at motivere deltagerne til at tage ansvar for gruppens læring. 

I et bredere perspektiv skal det løfte deltagernes selvtillid og motivere dem til at tage ansvar i deres hverdag.

”Man kan spørge til ting uden 

fordomme, og det er OK at stille 

spørgsmål om alt muligt.” 

- Deltager i en familieindsats
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Sådan bliver kerneprincippet om at facilitere læring bragt i spil 

Når kerneprincippet om at facilitere læring bringes i spil i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfarin-

gerne fra de udvalgte boligområder, at det kan være en god idé at følge de tre pejlemærker herunder:  

 

 

 

I arbejdet med at facilitere læring er de udførende medarbejderes relationelle og didaktiske kompetencer 

vigtige. De relationelle kompetencer er en styrke i forhold til at skabe et tillidsfuldt rum, hvor deltagerne 

oplever en tryghed og tillid, som motiverer dem til at indgå aktivt i dialogen og læringen. De didaktiske 

kompetencer er vigtige, når den boligsociale medarbejder skal udvælge og tilpasse et fagligt indhold til 

målgruppen. Samtidig skal de kunne arbejde med undervisningsmetoder, som understøtter deltagerne i 

at omsætte viden til egen hverdag. Dertil spiller de udførende medarbejdere en vigtig rolle i forhold til at 

skabe en positiv stemning og god omgangstone iblandt gruppens deltagere.  

 

I kan drøfte følgende refleksionsspørgsmål, når I skal vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i jeres 

lokale praksis, og om det kan styrke praksis yderligere: 

 

  

PEJLEMÆRKER FOR FACILITERING AF LÆRING

✓ Skab dialog mellem deltagerne

Det er vigtigt at arbejde med undervisnings-

metoder, der giver plads til dialog og sparring 

mellem deltagerne. Det giver mulighed for, at 
deltagerne kan udveksle gode ideer og få nye 

perspektiver på de problemstillinger, de oplever.

2

✓ Udvælg et faglig relevant indhold

Det er væsentligt, at læringen har afsæt i et fagligt 

indhold, som kan give deltagerne ny viden og 

kompetencer. For at gøre indholdet relevant er det 
vigtigt at tage udgangspunkt i deltagernes interesser og 

tilpasse indholdet til deltagernes vidensniveau.

3

✓ Etabler et tillidsfuldt rum

Det er en god idé at skabe et tillidsfuldt rum i 

aktiviteten, så deltagerne føler sig trygge ved at 

dele og byde ind. Det kan blandt andet ske ved, 
at den boligsociale medarbejder selv deler ud af 

egne erfaringer.

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til at facilitere læringen: 

• Arbejder vi i dag med at facilitere læring? Hvornår og overfor hvem?

• Hvem er målgruppen for aktiviteten, og er der behov for at gøre særlige tiltag for at facilitere læringen?

• Har deltagerne tidligere stiftet bekendtskab med de opgaver eller temaer, som tages op?

• Hvordan kan vi konkret sætte kerneprincippet i spil i vores nuværende og kommende aktiviteter? 

•

?
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KERNEPRINCIP II 
 
AKTIVERE DELTAGERNES 

ERFARINGER 
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2. Kerneprincip II: Aktivere deltagernes erfaringer 

Det andet kerneprincip i den gruppebaserede læring som metode handler om at 

bringe deltagernes erfaringer i spil som en aktiv del af læringsprocessen. I de under-

søgte aktiviteter spejler deltagerne sig i hinandens erfaringer. Det giver en oplevelse 

af ikke at være alene om sine problemstillinger og at kunne byde ind.  

 
Erfaringer fra de undersøgte boligområder indikerer, at erfaringsudveksling styrker deltagelses- og læ-

ringsmuligheder for deltagerne. Den boligsociale medarbejder vil typisk arbejde med at aktivere delta-

gernes egne erfaringer med konkrete situationer og problemstillinger. Herigennem bliver det nemmere 

for deltagerne at relatere sig til de emner, der tages op, og at omsætte viden og indsigter til egen hverdag. 

Samtidig er det at aktivere deltagernes erfaringer med til at vise, at de kan bruge disse erfaringer på en 

positiv måde. I den sammenhæng er det en styrke, at læringen foregår i grupper, da det er i den fælles 

udveksling og spejling, at deltagerne får mulighed for gøre deres erfaringer brugbare og relevante. 

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I boligområderne aktiveres deltagernes erfaringer særligt i forbindelse netværksmødre-aktiviteter og i 

nogle familieindsatser.  

 

Der er flere formål med at aktivere deltagernes erfaringer. Kerneprincippet kan bidrage til, at unge og 

voksne bliver bevidste om, at deres erfaringer kan bruges på en positiv måde. Dette er særligt gavnligt 

for deltagere, som ikke er vant til at kunne byde positivt ind. Det kan være deltagere, som har en lavere 

grad af selvtillid eller deltagere, der har svært ved at se, hvordan de kan bidrage til gruppen og mere 

bredt set i deres hverdag. Ved at bringe deres erfaringer i spil i aktiviteten kan deltagerne få en større tro 

på sig selv – dette i forhold til deres arbejdsliv og jobsøgning samt i deres rolle som forældre.  

 

Under netværksmødre-aktiviteterne er der fokus på, at de deltagende kvinder skal spejle deres egne 

erfaringer i de aktiviteter og tematikker, som de oplever i deres undervisningsforløb. Her kan de relatere 

deres erfaringer til den viden, som de får om det danske samfund, og til de kompetencer, som de tilegner 

sig. Senere hen kan det også støtte netværksmødrenes peer-to-peer-funktion overfor kvinder i området, 

at de evner at bringe egne erfaringer i spil. 

 

I familieindsatser bliver der arbejdet med at aktivere deltagernes erfaringer med fx opdragelse, forældre-

nes samarbejde med barnets dagtilbud eller erfaringer med at lave madpakker til barnet. De deltagende 

forældre kan bringe overvejelser, spørgsmål og erfaringer ind i dialogen i gruppen. Derved får de mulighed 

for at søge en læring, der giver dem nye handlemuligheder som forældre. Samtidig erfarer de, at andre 

deltagere kan lære af deres oplevelser, og at andre kender til deres problemstillinger.  
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Sådan bliver deltagernes erfaringer bragt i spil 

Når kerneprincippet anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra de udvalgte bolig-

områder, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  

 

 

 

For at kunne sætte deltagernes erfaringer i spil er de boligsociale medarbejderes personlige og relationelle 

kompetencer centrale. Fortællinger fra boligområderne indikerer, at det er en styrke, når medarbejderne 

har personlige kompetencer, som vækker tillid og er tryghedsskabende. Det gør det nemmere for delta-

gerne at fortælle om deres problemstillinger og egne erfaringer. Det drejer sig om, at den boligsociale 

medarbejder kan skabe et tillidsfuldt rum ved at vise tålmodighed og en tro på deltagerne. Dette gør de 

på den ene side ved indledende at være tilbageholdende med deres egen faglige vurdering og give plads 

til, at deltagerne kan fortælle om deres overvejelser og erfaringer. På den anden side kan den boligsociale 

medarbejder også fortælle om sine egne personlige oplevelser for netop at åbne op for et rum, hvor 

CASE

Deltagernes erfaringer som en vigtig del af familieindsatsen

I et boligområde er der fokus på, at familieaktiviteter gennemføres med en løbende inddragelse af 

deltagernes erfaringer. Den ansvarlige familiemedarbejder fortæller, at inddragelsen af deltagernes
egne erfaringer er et væsentligt element i den gruppebaserede læring: 

”Det skaber et større engagement fra deltagernes side, og så får beboerne også en oplevelse af, at deres 

erfaringer og oplevelser er en styrke. Det giver med dem også en vished om, at de har medindflydelse på 

aktiviteten.”

Erfaringsudvekslingen har et kapacitetsopbyggende sigte, da den giver beboerne en større tro på sig selv. Ved at 

inddrage de deltagende forældres erfaringer er det målet, at de får lyst til at deltage aktivt i aktiviteten. Samtidig 

er det en forhåbning, at det større engagement kan smitte positivt af på deres handlekompetence udenfor 

aktiviteten.

•

PEJLEMÆRKER I AKTIVERING AF DELTAGERNES ERFARINGER

✓ Deling af erfaringer på tværs

Det er gavnligt at skabe plads til, at deltagerne kan 

udveksle erfaringer om noget, de har til fælles, udenfor 

aktiviteten. Det giver deltagerne mod at byde ind, når de 
kan spejle i andre beboeres erfaringer. Samtidig giver det 

deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende. 

2

✓ Erfaringer skal aktiveres inden for en ramme

Det er vigtigt, at den boligsociale medarbejder udstikker 

en klar faglig ramme, som deltagerne kan forholde sig 

til. Der skal stadig være et fagligt fokus, så aktiviteten 
ikke blot bliver på deltagernes præmisser, men også 

sætter fokus på vigtige emner.

3

✓ Gør deltagernes erfaringer relevante

Deltagerne kan være usikre på, om de kan 

byde ind med noget. Derfor er det vigtigt 

at tale ind i deres hverdag og anerkende 
deres erfaringer, så deltagerne oplever 

deres erfaringer som relevante

1
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deltagerne tør byde ind. Det kan eksempelvis være egne erfaringer med at blive forælder, som også har 

været en ny oplevelse for medarbejderen. Det er her vigtigt, at den boligsociale medarbejder fortæller, 

at det er egne erfaringer og ikke nødvendigvis det mest fagligt rigtige, så deltagerne oplever en ligevær-

dighed i dialogen.  

 

Samtidig er de relationelle kompetencer vigtige for at skabe engagement blandt alle deltagerne. Det er 

centralt, at de boligsociale medarbejdere tager en meget aktiv rolle og netop sikrer, at alle deltagere får 

lyst til at dele deres egne erfaringer. I den sammenhæng viser erfaringerne fra boligområderne, at en 

ressourcebaseret tilgang hjælper til at fremhæve det positive ved deltagernes erfaringer. Dette indebærer, 

at medarbejderne har fokus på deltagernes ressourcer i den løbende dialog og gør en indsats for, at 

deltagerne kan bruge deres erfaringer undervejs i aktiviteten.  

 

I kan drøfte følgende refleksionsspørgsmål, når I skal vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i jeres 

lokale praksis, og om det kan styrke praksis yderligere: 

 

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til aktivering af deltagernes erfaringer: 

• Arbejder vi med aktivering af beboernes erfaringer i vores aktiviteter? Hvornår og med hvem?

• Er der aktiviteter, hvor vi i højere grad kan sætte beboernes erfaringer i spil? Hvordan? 

• Vil nogle beboergrupper have særligt glæde af erfaringsudveksling med andre beboere?

•

?
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KERNEPRINCIP III 

 
ETABLERE POSITIVE 

GRUPPEDYNAMIKKER 
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3. Kerneprincip III: Etablere positive gruppedynamikker 

 

Det tredje og sidste kerneprincip handler om at fremme positive dynamikker i grup-

pen, som skaber engagement og interesse for læring. Gruppens sammensætning og 

omgangsform er central for at kunne udvikle deltagerne gennem den socialisering, 

der finder sted ved deltagelse i gruppen. 

 

Under den gruppebaserede læring er det et centralt kerneprincip at etablere positive gruppedynamikker. 

Kerneprincippet indebærer, at de boligsociale medarbejdere har øje for at skabe en positiv stemning og 

omgangsform i gruppen af deltagere. Det er vigtigt, at der opstår positive dynamikker mellem deltagerne, 

således at de får mod på at engagere sig i gruppen og dele erfaringer på tværs. En negativ gruppedynamik 

kan omvendt gøre det vanskeligt at fastholde målgruppen i de boligsociale aktiviteter. Derfor indebærer 

kerneprincippet også, at de boligsociale medarbejdere gør sig nøje overvejelser ud fra deres beboerkend-

skab, om hvordan grupper sammensættes i de boligsociale aktiviteter. Det er både vigtigt at bryde med 

negative roller og dynamikker, der kan være mellem nogle deltagere, og samtidig er det væsentligt at 

deltagerne indgår med forskellige ressourcer og erfaringer, som supplerer hinanden.  Samlet understøtter 

princippet fastholdelse og motivation, en styrket læring og netværksdannelse.  

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

Etableringen af positive gruppedynamikker gør sig gældende på tværs af de boligsociale fokusområder. 

Særligt viser erfaringerne dog, at der er fokus på gruppedynamikker i arbejdet med kriminalitetsforebyg-

gelse samt med målgruppens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.  

  

Under brandkadet-aktiviteterne er der fokus på at give de unge 

oplevelser med at indgå i sociale fællesskaber, der bærer præg af 

en positiv gruppedynamik. Dertil kræver opgaverne et tæt samar-

bejde og en klar forståelse af hvert enkelt deltagers rolle. Medar-

bejderne arbejder derfor med netop at styrke en positiv kultur og 

omgangsform i gruppen. Der er gode erfaringer med at bruge ak-

tiviteten til at regulere eller påvirke de gruppedynamikker, der kan 

være på spil blandt deltagerne, og som kan være et udtryk for dy-

namikker eller en kultur blandt børn og unge i hele boligområdet. 

 

I de kreative læringsaktiviteter arbejder de boligsociale medarbejdere også med at skabe en god dynamik 

i gruppen, hvor børn og unge bliver mødt med en mere uformel tilgang, end de er vant til i skolen. Den 

mere uformelle ramme i aktiviteterne giver en nærhed, og medarbejderne får mulighed for at snakke med 

de unge på en anden måde. 

”De unge bliver mødt af en anden tilgang 

og med en åbenhed og nærhed. Det 

giver en ramme, som de kan socialisere 

sig inden for.” 

- Projektmedarbejder om positive 

gruppedynamikker.
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I netværksmødre-aktiviteter og familieindsatser er der et fokus på at sikre den rigtige sammensætning af 

deltagere med forskellige udfordringer og ressourcer. Først kan det være positivt, at nogle af de mere 

udsatte deltagere har rollemodeller i gruppen, som de kan lære af og spejle sig i. Den rette gruppedynamik 

kan medvirke til en positiv socialisering, hvor deltagerne igennem deres deltagelse i gruppen får mere tro 

på sig selv og i højere grad tør deltage. Dertil kan det være positivt, at deltagere med flere ressourcer ser 

deltagere i mere udsatte positioner i nye roller og situationer. Omvendt er der også erfaringer fra bolig-

områderne, som peger mod, at spændet mellem mere og mindre ressourcestærke beboere ikke må være 

for stort. I et boligområde har medarbejderne i en familieindsats nemlig erfaret, at de mere ressource-

stærke kan miste motivationen, hvis niveauet bliver for lavt som følge af et hensyn til de mindre ressour-

cestærke deltagere. 

 

 

Sådan etableres positive gruppedynamikker 

Når kerneprincippet anvendes i en konkret boligsocial aktivitet, viser erfaringerne fra de udvalgte bolig-

områder, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  

 

 

CASE

Positivt samvær under netværksmødre-aktivitet

I et boligområde er der fokus på at bruge den gruppebaserede læring som et afsæt for at styrke 

deltagere, der normalt er mere usikre og tilbageholdende. Den ansvarlige medarbejder fortæller, at 
gruppesammensætningen er afgørende for, at kvinderne tør byde ind. Det er nemlig væsentligt, at 

kvinderne møder andre, der har en lignende problemstilling, men som samtidig tør dele og indgå aktivt i dialogen. 

Når kvinderne oplever et positivt samvær med andre, som lytter og forstår dem, giver det positive resultater:

”Generelt får de øget selvværd, og de lærer, at alle har ”gaver”. I gruppen får de følelsen af, at de kan bidrage 
med noget, og de får lysten til at udleve drømme. Vi havde én, som i starten ingen viden eller selvværd havde til 

at opdrage på sine børn. I starten gik hun langs væggen og gemte sig, men til sidst deltog hun aktivt og indtog 

lokalet med rank ryg.”

I netværksmødre-aktiviteten forsøger de boligsociale medarbejdere både at give ny viden og input til deltagerne, 
og samtidig er det målet, at de lærer af at være sammen med andre og socialiseres til at tro på sig selv. 

PEJLEMÆRKER FOR AT ETABLERE POSITIVE GRUPPEDYNAMIKKER

✓ Motivér deltagernes socialisering

Deltagelse i gruppen kan bidrage til, at deltagerne 

socialiseres med hinanden. Gennem erfarings-

udveksling får deltagerne lyst til at åbne sig og 
deltage mere. Det er derfor vigtigt, at den 

boligsociale medarbejder motiverer deltagerne til 

at være imødekommende og lære af hinanden. 

✓ Sæt retning for de positive dynamikker

Det er centralt, at de boligsociale medarbejdere 

skaber rammerne for en positiv dynamik. Dette 

ved både at have regler i aktiviteten, men også 
ved at give plads til en uformel omgang. 

Aktivitetsmedarbejderne skal selv vise retningen 

ved at møde deltagerne med en åbenhed.

32

✓ Sammensæt grupper med forskellighed

Grupper med forskellige kompetencer, ressourcer og udfordringer 

giver mulighed for skabe nye vaner og en anden kultur, end 

deltagerne er vant til fra deres hverdag. Det er derfor vigtigt, at 
grupper ikke bare sammensættes vilkårligt, men med blik for 

deltagernes eksisterende roller og interne dynamikker. 

1
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Erfaringerne fra boligområderne er, at de boligsociale medarbejdere spiller en vigtig rolle i at etablere en 

positiv gruppedynamik. Først og fremmest har de boligsociale medarbejdere ofte et kendskab og en rela-

tion til deltagerne. De ved således, hvordan den enkelte deltager indgår i grupperinger i området, og 

hvilke relationer der er på spil. Derfor kan de også arbejde aktivt med at påvirke disse dynamikker i de 

boligsociale aktiviteter, som arbejder med en gruppebaseret læring.  

 

Derudover kalder etableringen af positive gruppedynamikker på et anerkendende og ressourcebaseret 

menneskesyn. De boligsociale medarbejdere trækker derfor på sociale og personlige kompetencer, der 

kan motivere deltagerne til at indgå i gruppen på en ny og positiv måde. Ved at være åbne og tålmodige 

overfor deltagerne kan de boligsociale medarbejdere motivere deltagernes engagement og skabe en po-

sitiv dynamik i gruppen.  

 

I kan drøfte følgende refleksionsspørgsmål, når I skal vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i jeres 

lokale praksis, og om det kan styrke praksis yderligere: 

 

  

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til at etablere positive gruppedynamikker

• Oplever vi i dag positive gruppedynamikker i vores aktiviteter? Hvornår, og hvornår gør vi ikke?

• Kan vi i nuværende og kommende aktiviteter gøre noget for at skabe en mere positiv dynamik?

• Er der aktiviteter, hvor det kan være vanskeligt at ændre på gruppedynamikkerne? Hvorfor?

• Vil nogle beboergrupper have særligt glæde af nye og positive gruppedynamikker?

•

?
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