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Om metodekataloget 

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden samskabelse og om, hvordan den anven-

des 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 beboerne til en bedre trivsel og til at forbedre deres muligheder for uddannelse og beskæfti-

gelse. 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 ar-

bejdsmetoder 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: praksisnær læring, individuel brobygning, gruppebaseret læring og samskabelse2. 

Der bliver som led i evalueringen udarbejdet et metodekatalog for hver af arbejdsmetoderne. Arbejdsme-

todekatalogerne er skrevet til de aktører, som arbejder med at planlægge og udføre boligsociale aktivite-

ter, dvs. både projektledere, medarbejdere og frivillige.  

 

 

Hvad kan du læse om i metodekataloget? 

Hensigten med kataloget er at give inspiration til, hvordan samskabelse kan anvendes i boligsociale akti-

viteter målrettet børn, unge og voksne. Kataloget beskriver samskabelse som arbejdsmetode og fire un-

derliggende kerneprincipper for arbejdet. Du finder konkrete eksempler på, hvordan samskabelse og de 

fire kerneprincipper bliver bragt i spil i praksis og de virkninger, som de involverede medarbejdere oplever 

for målgrupperne. 

 

Hvilken viden bygger metodekataloget på? 

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

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

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

løb, familieprogrammer og mentorforløb. Arbejdsmetoderne er dermed udledt og beskrevet ved at under-

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

                                                
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 deres hverdag og i forhold til at 
skabe forandring og progression i deres liv. 

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

målgrupperne perspektiveret til eksisterende forskningsviden på området i det omfang, der findes rele-

vant 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 bevidsthed om arbejdsmetoder i den boligsociale indsats. 

Dernæst kan du i kapitel 2 læse om samskabelse som arbejdsmetode efterfulgt af et kapitel om hver af 

de fire kerneprin-

cipper for meto-

den: Høj grad af 

beboerinvolvering 

(kapitel 3), Bredde 

rammer og mål 

(kapitel 4), Fokus 

på beboernes res-

sourcer (kapitel 5), 

og Medarbejder 

som facilitator (ka-

pitel 6).  

 

  

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til at arbejde med arbejdsmetoden:

• Hvilke arbejdsmetoder og kerneprincipper bygger vores aktivitet på? 

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

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

?

PRINCIP II

BREDE RAMMER OG MÅL
Side 19-22

SAMSKABELSE
Side 9-14

PRINCIP III

FOKUS PÅ BEBOERS 
RESSOURCER

Side 23-26

PRINCIP I

HØJ GRAD AF 
BEBOERSTYRING

Side 15-18

PRINCIP IV

MEDARBEJDERE SOM 
FACILITERENDE

Side 27-30



 

6/32 

 

   

METODEBEVIDSTHED 
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At arbejde metodisk og vidensbaseret 

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

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

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

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

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

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

gere.  

 

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

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

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

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

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

gruppeforståelse, veje til forandring og formål med aktiviteterne.  

 

Hvad er en arbejdsmetode? 

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

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

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

todens elementer. 

 

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

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

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

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

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

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

mål. 

 

En veldefineret metode indeholder også handlingsorienterede beskrivelser af metodens elementer og 

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

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

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

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

SOM TILGANG 

SAMSKABELSE SOM 

ARBEJDSMETODE 
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Samskabelse som arbejdsmetode 

Samskabelse er en arbejdsmetode til udvikling og gennemførelse af løsninger, der styrker velfærd og 

trivsel i boligområderne. I arbejdsmetoden er der stor vægt på tæt og ligeværdigt samarbejde mellem 

medarbejdere, beboere og andre aktører omkring beboerne.  

 

Samskabelse kan anvendes på flere niveauer i det boligsociale arbejde. For det første kan samskabelse 

være en tilgang, som anvendes på et strategisk niveau i forbindelse med udvikling og gennemførelse af 

indsatser funderet i tværsektorielt samarbejde. Projektledere og projektmedarbejdere i de boligsociale 

indsatser påtager sig en koordinerende og faciliterende rolle for at styrke samarbejdet mellem centrale 

aktører omkring beboerne. Det kan både være i forbindelse med udvikling og innovation af aktiviteter, og 

det kan være i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter. For det andet kan samskabelse anvendes 

som arbejdsmetode på et mere praktisk udførende niveau i samspillet med beboerne. Her handler det 

om, at beboerne får centrale og aktive roller i udvikling og gennemførelse af aktiviteter og i at skabe de 

mål, som aktiviteten er rettet mod. I dette arbejdsmetodekatalog koncentrerer vi os hovedsageligt om 

samskabelse med beboerne.  

 

Indenfor samskabelse er det helt centralt, at beboerne involveres. Selve aktiviteten kan variere, mens 

det centrale er processen og den læring, som deltagerne får ved selv at være med til at definere en 

aktivitet eller ved at være udførende og påtage sig en aktiv rolle ift. at skabe en ønsket udvikling. Indenfor 

samskabelse bliver den enkelte beboer opfattet som en aktiv ressource, og de boligsociale medarbejdere 

fokuserer på styrker hos beboerne, som samskabelsen kan bygge på. I og med at boligsociale medarbej-

dere i samskabelsen lægger stor vægt på beboerinvolvering og beboerstyring, er det centralt for samska-

belsen, at der er fleksible rammer i aktiviteten, så det er muligt for beboerne at få reel indflydelse. Det 

betyder, at medarbejderen i mindre grad bliver styrende for aktiviteten og i højere grad påtager sig en 

støttende og faciliterende rolle. 

 

Samskabelse anvendes i varierende grad i en stor del af de boligsociale indsatser. Af de undersøgte akti-

vitetstyper er det særligt i kreative læringsforløb, projekt- og eventforløb, netværksmødre-aktiviteter, 

familieindsatser og i mentor- og vejledningsaktiviteter, at samskabelsen står stærkt.  

 

Samskabelse kan således både anvendes i individuelt orienterede aktiviteter og i gruppeaktiviteter. I 

gruppeorienterede aktiviteter er samskabelsen typisk rettet mod planlægning og gennemførelse af akti-

viteten. Her får deltagerne en aktiv rolle, indflydelse og ansvar for, hvordan aktiviteten planlægges. I 

individorienterede aktiviteter bruges samskabelse som metode til at inddrage den enkelte beboer i løs-

ningen af egne udfordringer, og beboeren er med til at definere vejen og tage skridtene hen imod de mål, 

der er for aktiviteten.  
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Det teoretiske fundament for samskabelse 

Begrebet ’samskabelse’ betyder, at offentlige medarbejdere udvikler og producerer velfærd sammen med 

fremfor for borgerne (Agger og Tortzen 2015). Derudover kan der identificeres en række kerneelementer, 

som går igen i store dele af forskningen i samskabelse. For det første er samskabelse baseret på en 

antagelse om, at “almindelige borgere” har værdifuld viden, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af 

de offentlige services. For det andet ses brugere som aktive medborgere med ressourcer fremfor passive 

forbrugere. For det tredje sker der i samskabelsen en aktiv involvering af borgere baseret på partnerska-

ber og fælles ansvar (Agger og Tortzen 2015 og 2018). 

 

Det teoretiske fundament for samskabelse er også relateret til en særlig problemforståelse. Med samska-

belse sættes der typisk fokus på komplekse problemstillinger, og det er opfattelsen, at der ikke findes 

standardløsninger på disse former for problemstillinger. Det betyder, at når man i en boligsocial aktivitet 

fx ønsker at hjælpe en beboer i job eller uddannelse, så kan det være nødvendigt at arbejde helhedsori-

enteret med beboeren, og at undersøge beboerens opfattelse af situationen og bud på løsninger. På et 

mere overordnet niveau opfattes det sociale liv i et boligområde også som en kompleks størrelse, hvor 

det er nødvendigt at inddrage mange forskellige perspektiver på udfordringerne for at finde frem til de 

gode løsninger. 

 

Co-production og co-creation 

I den engelsksprogede litteratur om samskabelse, findes en række forskellige tilgange og begreber for 

samskabelse. Her vil vi blot skelne mellem de to begreber; co-creation og co-production.  

 

Hovedvægten i co-creation ligger på udviklingen af nye løsninger og aktiviteter, hvor der kan være tale 

om både kort- og langvarige udviklingsprocesser. Et formål med denne form for samskabelse er at udvikle 

nye løsninger til udfordringer i boligområdet.  

 

I co-production er der i højere grad tale om en langvarig fælles opgaveløsning, hvor beboerne eller andre 

samskabende aktører har en aktiv rolle i den løbende velfærdsproduktion i de boligsociale indsatser. Et 

formål med denne form for samskabelse er at skabe langsigtede resultater som fx øget livskvalitet, nye 

relationer og empowerment af svage grupper. Boligsociale aktiviteter bygger hovedsageligt på denne form 

FOKUS PÅ SAMSKABELSE MED BEBOERE

I dette arbejdsmetodekatalog har vi fokus på samskabelse med beboere. Samskabelse anvendes

også ofte som tilgang på det mere strategiske niveau i de boligsociale indsatser. Her inddrages 

aktører fra flere sektorer og med forskellige kompetencer til at i samarbejde at udvikle og gennemføre tiltag i 

boligområderne. Ofte er boligsociale projektledere og koordinatorer initiativtagere til den type af samarbejde. 

!
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for samskabelse, og empowerment er dermed et centralt teoretisk begreb for metoden. Empowerment er 

her relateret til handlekapacitet og til muligheden for at øve indflydelse. Her kan empowerment både 

omhandle det individuelle niveau i form af, at den enkelte oplever øget kontrol over sin egen situation og 

det kollektive niveau, hvor grupper eller lokalsamfund opnår øget mulighed for selvstyring (Agger og 

Tortzen 2015 og 2018).   

 

 

 

Fire kerneprincipper for samskabelse 

Samskabelse som arbejdsmetode indeholder fire kerneprincipper, som vil blive uddybet i det følgende. 

Det drejer sig om:  

1. Høj grad af beboerstyring: Den høje grad af beboerinvolvering og beboerstyring i de samskabende 

aktiviteter betyder, at skel mellem målgrupper, brugere, frivillige og aktive beboere udviskes. Med 

andre ord er beboerne både brugere og aktive udførende på forskellige niveauer.  

2. Brede rammer og mål: For at skabe rum for beboernes indflydelse og tilpasning til beboernes behov 

og ressourcer er rammerne og målene for aktiviteten relativt bredt defineret. Det betyder ikke, at der 

ikke er defineret overordnede mål med aktiviteten, men at beboerne har mulighed for at være med 

til at prioritere og afgrænse delmålene og vejen derhen.  

3. Fokus på beboernes ressourcer: I samskabende aktiviteter tager medarbejderne beboernes viden 

og ressourcer i form af tid, engagement, motivation, netværk og kompetencer alvorligt, og disse 

bringes i spil og udvikles gennem aktiviteten.  

4. Medarbejdere som faciliterende: Samskabelse stiller krav til, at medarbejderne lægger en portion 

kontrol og styring fra sig og kan indtage rollen som faciliterende vært snarere end styrende koordi-

nator.   

 

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

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

betydningen af de fire principper varierer med karakteren og niveauet i beboernes udfordringer og med 

de rammevilkår og muligheder, der er for beboerstyring i de enkelte aktiviteter. Således vil der være 

aktiviteter, hvor muligheden for fleksibilitet i rammer og mål er begrænset, ligesom der kan være beboere, 

CO-CREATION CO-PRODUCTION 

Beboere inddrages som ligeværdige 

ressourcer i udviklingen af nye (innovative) 

løsninger eller aktiviteter, som er målrettet 

udfordringer i boligområdet og/eller i de 

enkelte beboeres eget liv eller familie. 

Beboere er aktive ressourcer i gennemførlsen af 

aktiviteter og/eller i det løbende arbejde med at 

skabe trivsel for dem selv og deres familie. 
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der har svært ved at påtage sig ansvaret og en styrende rolle i aktiviteter, og hvor beboerinvolveringen 

nødvendigvis må have en anden karakter. Det er derfor også vigtigt at overveje, om samskabelse som 

metode er relevant og nyttig ift. en given aktivitets rammevilkår og de deltagende beboere, og om man 

som medarbejder er klar til og har kompetencerne til at påtage sig en faciliterende snarere end en sty-

rende rolle.  

 

Målgrupper for aktiviteter med brug af samskabelse 

Samskabelse kan være relevant, når der arbejdes med komplekse problemstillinger. Det kan fx være 

ensomhed, trivsel og naboskab blandt beboerne i et boligområde. Det kan også være rettet mod enkelte 

beboeres vej i job eller uddannelse. Her er det særligt ift. de beboere, som har udfordringer udover 

ledighed, og hvor der er sammensatte årsager til ledighed.  

 

Samskabelse kan også være relevant for enkelte eller grupper af beboere, som har behov for at få styrket 

selvtillid og handlekompetencer til at tage kontrol over deres egen situation. Samtidig kræver en aktiv 

deltagelse i en samskabelsesproces et vist overskud og energi. Derfor skal form og niveau i samskabelsen 

afstemmes de enkelte deltageres muligheder og kompetencer.  

 

I de boligsociale aktiviteter anvendes samskabelse i aktiviteter for og med både børn, unge og voksne, 

og kerneprincipperne er grundlæggende de samme for alle tre aldersgrupper, mens måden, hvorpå de 

bringes i spil, kan variere. Når målgruppen er børn, kan der være behov for, at medarbejderen spiller en 

større rolle, og at der skrues ned for fleksibiliteten i aktivitetens rammer.  

 

Samskabelsen anvendes både i individorienterede og gruppeorienterede aktiviteter. I individorienterede 

aktiviteter, fx mentoraktiviteter og vejledningsaktiviteter, er der særligt fokus på at anvende samskabelse 

til at sikre, at beboeren føler ejerskab og kan se relevansen i aktiviteten. Her kan samskabelsen være 

med til at støtte beboeren i en empowerment-orienteret udvikling, hvor beboeren opnår større kontrol i 

eget liv. I de gruppeorienterede aktiviteter, fx netværksmødre, kreative læringsforløb og familieindsatser, 

er der derudover også typisk fokus på at øge netværk og fællesskab. Her viser erfaringer fra de boligso-

ciale aktiviteter og resultater af andre evalueringer, at det kan være nyttigt at blande gruppen af delta-

gere, så der er en variation i, hvordan og i hvilken grad deltagerne kan bidrage samskabende. 

 

Oplevede virkninger og udbytte af samskabelse 

Som nævnt er det hovedsageligt den empowerment-orienterede og co-producerende samskabelse, der 

anvendes i de boligsociale aktiviteter. Derfor er det hovedsageligt virkninger i form af empowerment, 

selvtillid og handlekapacitet, vi har observeret i aktiviteterne. Det skal dog nævnes, at nogle medarbej-

dere og (hovedsageligt kommunale) samarbejdspartnere vurderer, at samskabelse på et strategisk og 

tværsektorielt niveau kan føre til nye og innovative løsninger.  
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På baggrund af evalueringen suppleret med anden forskning om samskabelse har vi identificeret følgende 

tendenser til virkning og forhold af betydning for virkning: 

 

• Når samskabelse indgår som arbejdsmetode i boligsociale aktiviteter, styrkes beboernes engagement 

og motivation for at deltage og gøre en forskel, ligesom deres ejerskab til aktiviteternes mål og 

fremgangsmåde øges (underbygges af Sigurd m.fl. 2012).  

 

• Når der tages udgangspunkt i beboernes ressourcer, og når der er mulighed for at veksle mellem 

roller - modtager og aktiv - styrkes beboernes lyst til og tro på egne evner ift. at kunne handle 

og gøre en forskel i området og i eget liv (underbygges af Agger og Tortzen 2018). 

 

• Beboere, som bliver støttet i at være aktive og tage ansvar for beboeraktiviteter, udvikler kompe-

tencer til at handle og koordinere og får bedre indblik i mulighederne i boligområdet. Forskningen 

peger ligeledes på, at deltagelse i sig selv øger borgernes selvtillid (Agger og Tortzen 2018). 

 
• Når der i den boligsociale indsats skabes rammer for, at beboerne selv kan tage initiativ til at gen-

nemføre aktiviteter, bliver der mere liv og fællesskab i boligområdet. Gennem samskabende ak-

tiviteter styrkes boligområdets samlede sociale kapital - både i form af styrket kendskab og netværk 

mellem beboerne og i form af styrket handlekapacitet (underbygges af Sigurd m.fl. 2012).  

 

• Det er vigtigt for virkningen af samskabelse, at boligsociale medarbejdere er dygtige til og opmærk-

somme på at understøtte samskabelsen aktivt. Nogle beboere har behov for støtte for at kunne træde 

ind i samskabende aktiviteter. Her viser forskningen, at en opsøgende og understøttende indsats fra 

medarbejdernes side kan hjælpe borgere, der har vanskeligt ved eller mangler lysten til at deltage, 

over ’tærsklen’ til deltagelse (Verschuere et al. 2018).  

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

hvordan kerneprincippet bliver sat i spil, og hvilke erfaringer de boligsociale medarbejdere har med prin-

cippet. 
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KERNEPRINCIP I 
 
HØJ GRAD AF BEBOERSTYRING 
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1. Kerneprincip I: Høj grad af beboerstyring 

Et helt afgørende princip for arbejdsmetoden samskabelse er, at beboerne er invol-

veret i og påtager sig en styrende rolle i aktiviteten. Det kan ske på forskellige måder 

og i forskellig grad, fx ved at beboerne har en aktiv rolle i udvikling og/eller gennem-

førelsen af en aktivitet.  

 
Formål med beboerinvolvering kan være at få beboernes viden og behov inddraget i aktivitetsudvikling, 

at beboerne i højere grad tager ejerskab og ansvar for aktiviteten, eller at styrke beboernes selvtillid og 

handlekapacitet. Hvilket formål, beboerinvolveringen har, har betydning for, hvordan og hvilke beboere 

der involveres, og i den sammenhæng hvilken grad af involvering der er relevant og mulig i de enkelte 

tilfælde. 

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I de boligsociale indsatser har vi identificeret en række forskellige former for beboerstyring. De er listet 

nedenfor, hvor den højeste grad af beboerstyring er øverst:  

 

 

 

BEBOERENES 

ROLLE

MEDARBEJDERES 

ROLLE
AKTIVITET

Tager initiativ 
og er 

drivkræfter
Støtter 

Initiativet til en aktivitet tages af beboere - og medarbejdere 

i den boligsociale indsats hjælper beboere med at få skabt 

de rette samarbejder og med at gennemføre aktiviteten.

Er drivkræfter
Rammesætter og 

støtter

Den boligsociale indsats eller afdelingsbestyrelsen skaber 

rammerne for, at beboere kan igangsætte egne aktiviteter 

(fx ved at have en form for beboerpulje og ved at en 

medarbejder hjælper med idéudvikling og gennemførelse).

Er aktive i 
udvikling af 
aktiviteter

Tager initiativ og 
rammesætter

Den boligsociale medarbejder inviterer beboere til at komme 

med input til udviklingen af nye aktiviteter, som den 

boligsociale indsats kan gennemføre evt. i samarbejde med 

beboere.

Spiller central 
rolle i 

opgaveløsning
Leder 

Aktiviteten er relativt fast defineret og ledes af en 

medarbejder i indsatsen, mens beboere varetager centrale 

opgaver og roller i aktiviteten.

Varetager 
enkelte 

foruddefinerede 
opgaver

Leder og styrer

Medarbejderen har ansvaret for, at aktiviteten gennemføres, 

mens beboere løser mindre og afgrænsede opgaver, som 

medarbejderen definerer.

MEGET 
HØJ 

GRAD

GRAD AF 
BEBOERSTYRING

HØJ 

GRAD

LAV 

GRAD

NOGEN 

GRAD
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I nogle aktiviteter kan det variere, hvilken rolle de enkelte beboere indtager. Graden af involvering af-

hænger nemlig også af, hvilke roller og opgaver de enkelte beboere kan påtage sig. Hvor nogle beboere 

umiddelbart kan indgå i samskabelse og påtage sig et stort ansvar og engagement, er der andre, der er 

mere udfordret, og som kan have svært ved at indgå aktivt i samskabelsen. For at sikre involveringen af 

beboere, som er særligt udfordrede ift. netværk og handlekapacitet, kan det være nødvendigt, at en 

medarbejder eller en mere erfaren frivillig beboer inviterer og støtter disse beboere i aktiviteten. Erfarin-

ger fra flere boligsociale aktiviteter viser også, at det er befordrende for beboerinvolveringen, at den 

enkelte beboer kan indtage forskellige roller alt efter ”dagsformen”. Dvs. at beboeren kan veksle mellem 

nogle gange at påtage sig opgaver og ansvar og andre gange at være mere passiv i deltagelsen. Det 

underbygges af forskning om samskabelse med udsatte borgere, at denne afveksling kan være nyttig 

(Hygum et al. 2018).  

 

 

 

Sådan bliver beboerinvolvering bragt i spil 

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

hedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  

 

CASE

Beboere som initiativtagere og drivkræfter – medarbejdere som støttende

I et boligområde tog forældre til unge (typisk teenagere) initiativ til at samle en gruppe forældre. 

Idéen opstod, da der havde været en opblusning af konflikter mellem nogle bander i området, og 
forældrene havde svært ved at finde ud af, hvordan de skulle håndtere situationen. Forældrene 

henvendte sig til en boligsocial medarbejder, som tilbød at hjælpe med at organisere initiativet og 

arrangere oplæg fra bl.a. politi og SSP, der kunne give dem faglig sparring i forhold til deres bekymring for, at 

deres børn skulle havne i kriminalitet. Dermed var forældrene initiativtagere og drivkræfter i tiltaget, mens 

medarbejderne støttede og hjalp.

CASE

Beboere spiller en central rolle i opgaveløsning – medarbejdere faciliterer og leder aktiviteten

I en familieindsats har boligsociale medarbejdere indgået et samarbejde med den lokale skole og to 

lokale daginstitutioner om en aktivitet, der er bygget op omkring det testede forældreprogram: 
HippHopp. Forældreprogrammet forløber over knap et år op til skolestart og har til formål at styrke 

børns skoleparathed. Det sker hovedsageligt gennem at styrke forældrenes kompetencer og motivation 

ift. at styrke deres børn fagligt og socialt. I denne aktivitet er det medarbejderne, der sætter rammen for 

aktiviteten, mens forældrene indgår aktivt og man skaber et samarbejde med forældrene om at hjælpe børnene til 

en god skolestart og en god skolegang. Dermed spiller forældrene en central rolle i aktiviteten, mens boligsociale 
og kommunale medarbejdere leder og faciliterer.
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Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om det kan styrke 

praksis yderligere, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes: 

  

  

PEJLEMÆRKER FOR HØJ GRAD AF BEBOERSTYRING

✓ Skab rammer for beboerinvolvering

Sørg for, at forudsætningerne for 

beboerinvolveringen er til stede og, at rammer, 

muligheder og forventninger er tydelige for alle 
involverede. 

2

✓ Tilpas beboerinvolvering til beboerne

Undersøg, hvad der skal til for, at beboerne har lyst til at 

involvere sig, og hvilke typer af opgaver og ansvar de 

kan påtage sig. Tilpas hvis muligt involveringen til den 
enkelte beboer, og vær opmærksom på at sikre, at 

motivationen bibeholdes. 

3

✓ Tag stilling til formen for beboerinvolvering

Overvej og tag stilling til, hvad formålet med at 

involvere beboere er, og i den forlængelse 

hvilke(n) type(r) beboerinvolvering, der er 
relevant i det konkrete tilfælde. 

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til høj grad af beboerstyring: 

• Hvorfor vil vi gerne involvere beboere?

• Hvilken form for beboerinvolvering vil vi gerne skabe/facilitere?

• Hvilken grad af beboerstyring kan vi tillade? Kan vi fx reelt give beboere indflydelse på aktivitetens 

udformning?

• Er der forhold hos beboerne i aktiviteten, som skaber særlige forudsætninger for beboerinvolvering?

•

?
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KERNEPRINCIP II 

 
BREDE RAMMER OG MÅL 
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2. KERNEPRINCIP II: Brede rammer og mål 

Når man anvender samskabelse som arbejdsmetode, er det vigtigt, at der er en vis 

bredde i rammerne og målene for aktiviteten. Det sikrer, at der er et råderum, hvor-

indenfor beboerne kan have indflydelse på delmål og metoder, ligesom det giver mu-

lighed for, at beboere kan være involveret på forskellige måder. 

 
Empowerment-orienteret samskabelse anvendes i aktiviteter, hvor det er et centralt mål at styrke bebo-

ernes handlekompetencer, indflydelse og selvtillid. Derfor er processen og måden, der samarbejdes på, 

ligeså vigtig som selve aktiviteten. Der skal være rum for indflydelse, og der skal være en sådan grad af 

fleksibilitet, at aktiviteten kan bevæge sig i en retning, som giver mening for beboerne, og som tager 

udgangspunkt i deres forståelse af situationen og i de ressourcer, de kan lægge i aktiviteten. Det kan 

være vanskeligt at finde rum for samskabelse, hvis målene på forhånd er defineret snævert, og hvis 

rammerne for indflydelse og mulighed for tilpasning er små.  

 

Samtidig er det vigtigt at påpege, at der på trods af brede rammer må være et afgrænset råderum. I 

nogle aktiviteter er der et tema eller et overordnet mål, som udstikker et råderum. Det er dermed indenfor 

råderummet, at de mere specifikke delmål og rammer er fleksible. Det er vigtigt for processen og for 

beboeres oplevelse af samskabelsen, at medarbejderen er tydelig omkring råderummet.  

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

En måde at skabe rammer for beboerinitiativ er ved at have beboerpuljer eller aktiviteter, som er helt 

afhængige af beboeres initiativ, og hvor det er beboere, som indholdsudfylder aktiviteten. Det sker fx i 

projekt- og eventforløb, hvor aktiviteten går ud på at lade beboere tage initiativ, formulere mål og indhold 

i en aktivitet og efterfølgende gennemføre den. Her er det typisk medarbejderens opgave at facilitere 

idéudvikling, at støtte op om rekruttering og om evt. at søge midler til aktiviteten, mens det er beboere, 

som har hovedansvaret og lederrollen i aktiviteten. 

 

 

 

I andre aktiviteter, fx i familieindsatser, netværksmødre-aktiviteter og lommepengeaktiviteter, er de over-

ordnede temaer og mål på forhånd defineret. Samtidig kan beboere i nogle af disse aktiviteter have 

CASE

Eksempel på aktivitet med brede rammer

I et boligområde er der etableret en pulje, som beboere kan søge til at lave aktiviteter for andre beboere. 

Muligheden for at søge puljen levner plads til, at beboere, der har idéer og motivation til at gennemføre 

en aktivitet, kan få hjælp til det. Rammerne og målene for puljen er relativt åbne og pengene kan derfor 
give liv til mange forskellige idéer. Dog har puljens bestyrelse nogle retningslinjer for behandling af 

ansøgninger: Aktiviteten skal være åben for alle, der skal være bred interesse for den, og den skal have 

potentiale ift. at skabe netværk mellem beboere. Den boligsociale medarbejder vejleder beboere, som 

ønsker at søge puljen.
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indflydelse på indholdet og vægtningen af temaer og mål for aktiviteten. Det sker fx ved, at gruppen af 

deltagere enten ved opstarten af en aktivitet bidrager til sammensætningen af programmet for forløbet 

eller løbende spiller ind med idéer til indhold i aktiviteten. I familieindsatser og netværksmødre-aktiviteter, 

vil det typisk handle om, hvilke temaer man ønsker at fokusere særligt på, og hvem man gerne vil have 

til at komme med faglige indlæg. I lommepengeprojekter handler det i højere grad om de unges indfly-

delse på, hvilke opgaver de skal løse, og hvordan de bedst løser dem.  

 

 

 

I individorienterede aktiviteter kan brede rammer og mål komme til udtryk fx i vejledningsaktiviteter og 

i mentoraktiviteter, hvor beboeren får stor grad af frihed til at sætte retning for, hvilke temaer og udfor-

dringer i beboerens liv, der skal arbejdes med. Hvis man ønsker en samskabende tilgang i disse aktivite-

ter, er det centralt at tage udgangspunkt i beboeres motivation, virkelighedsforståelse og ressourcer, og 

derfor er det vigtigt, at rammer og delmål ikke er foruddefineret for snævert, så det faktisk bliver muligt 

at tilpasse og justere forløbet til den enkelte beboer. 

 

 

Endelig er der i nogle boligsociale indsatser meget opmærksomhed på at skabe nogle fleksible rammer 

for beboernes involvering, så de kan involvere sig på forskellige måder og spille forskellige roller i aktivi-

teterne. For den enkelte beboer er der også fleksibilitet ift. at beboeren kan lægge den energi i det, som 

beboeren aktuelt har. Her er der mulighed for, at beboeren kan trække sig fra den udførende rolle og i 

højere grad blive modtagende i perioder, hvor beboeren er særligt sårbar, og indgå mere aktivt, når 

energiniveauet og livssituationen tillader det. 

 

Sådan bliver brede rammer og mål bragt i spil 

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

hedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  

CASE

Eksempel på rammer for samskabelse i gruppeorienterede aktiviteter

I en forældreskole, hvor programmet er defineret på forhånd, og hvor formålet er at give forældrene en 

specifik information om et afgrænset tema, er relevansen af og mulighederne for at anvende 

arbejdsmetoden samskabelse begrænsede. Er der derimod mulighed for at sammensætte programmet 
sammen med deltagerne, og er der plads til, at forskellige holdninger og erfaringer kan bringes i spil, er 

rammerne for samskabelse bedre. 

CASE

Eksempel på rammer for samskabelse i individorienterede aktiviteter

I en individorienteret beskæftigelsesaktivitet, hvor forløbet er kort, og hvor fokus ligger snævert på 

beskæftigelse, er der ikke tid og mulighed for at arbejde helhedsorienteret med eventuelle sammensatte

årsager til manglende beskæftigelse hos beboeren. Derfor er rammerne for samskabelse begrænsede. 
Er der derimod mulighed for en længere indsats, hvor man kan lade beboeren være med til at afgøre, 

hvilke hindringer ift. at komme beskæftigelse, der skal arbejdes med, er samskabelse mere relevant. 
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Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om der er behov for at 

styrke kerneprincippet i praksis, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes: 

 

 
 

  

PEJLEMÆRKER I BREDE RAMMER OG MÅL

✓ Undgå unødigt stramme rammer for en 

aktivitet

Tag fra start stilling til, hvor foruddefinerede 

rammer og mål for aktiviteten skal være, og 
undersøg, om der er rammer, der kan løsnes op for. 

2

✓ Lad måderne og graden for beboernes deltagelse 

være fleksibel

så det kan tilpasses den enkelte beboers ressourcer og 

behov. Arbejd i den forbindelse med at finde en god 
balance mellem at ansvarliggøre beboerne og samtidig 

lade deres involvering variere med deres overskud. 

3

✓ Vær tydelig omkring råderummet

for en aktivitet, så beboerne ved, hvor meget 

indflydelse de reelt har. Hvis der ikke er mulighed 

for indflydelse og tilpasning, bør man vælge en 
anden arbejdsmetode end samskabelse. 

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til brede rammer og mål

• Hvor brede kan rammer og mål være i den konkrete aktivitet?

• Er der mulighed for at øge bredden, og vil det være givtigt i det konkrete tilfælde?

• Er det tydeligt for beboerne, hvor meget indflydelse og ansvar, de har for aktiviteten?

• Er det muligt for beboere, der i perioder er udfordrede på forskellige måder, at indgå i samskabende 

aktiviteter? Har vi skabt de rette rammer for det?

• Har vi fundet en god balance mellem at ansvarliggøre beboerne og at lade dem trække sig i svære perioder?

•

?
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KERNEPRINCIP III 
 
FOKUS PÅ BEBOERNES 

RESSOURCER 
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3. Kerneprincip III: Fokus på beboernes ressourcer 

I arbejdsmetoden samskabelse er det et grundlæggende princip, at beboerne bliver 

set som aktive medborgere, der kan bidrage til udviklingen af boligområdet og i eget 

liv. Derfor er det et kerneprincip i metoden at bringe beboeres ressourcer i spil.  

 
De ressourcer, der bringes i spil igennem samskabelse, er blandt andet beboeres viden om problemstil-

linger, der gør sig gældende i boligområdet og/eller i beboerens liv. Det er også ressourcer i form af 

beboernes tid, engagement og energi, som sættes i spil igennem samskabelse. Endelig er det deres idéer 

til, hvilke aktiviteter der kan være relevante løsninger og tiltag i området og/eller i den enkelte beboers 

liv. Beboernes ressourcer kan dermed både komme i spil i udviklingen af tiltag og i selve gennemførelsen 

af tiltag, ligesom de kan komme i spil gennem et længerevarende samarbejde om en specifik udfordring.  

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I de undersøgte aktiviteter kommer ressourcefokus særligt i spil i netværksmødre-aktiviteter, familieak-

tiviteter, mentoraktiviteter og fritidsjobvejledning.  

 

Både i netværksmødre- og familieaktiviteter arbejdes der med en afgrænset gruppe, hhv. netværksmødre 

og forældre, og disses ressourcers dyrkes, så de kan bringes i spil overfor andre personer, hhv. andre 

kvinder i boligområdet og forældrenes børn. I disse to aktivitetstyper anvender medarbejderne arbejds-

metoden gruppebaseret læring og typisk i samspil med samskabelse.  

 

I netværksmødre-aktiviteter identificerer boligsociale medarbejdere typisk en gruppe kvinder, som har 

ressourcer til (evt. på sigt) at kunne hjælpe andre kvinder og til at være bindeled mellem udsatte kvinder 

i boligområdet og fx skoler, daginstitutioner, jobcenter og boligsociale indsatser. Det er særligt ressourcer 

såsom et stærkt netværk, stor forståelse for at leve mellem to kulturer, gode danskkundskaber og gode 

formidlingsevner, der lægges vægt på. Igennem et læringsforløb styrkes netværksmødrenes ressourcer 

og kompetencer til at varetage denne opgave.  

 

Tilsvarende ser vi, at forældre til udsatte børn indgår som en afgørende ressource i nogle familieindsatser. 

De ressourcer, der lægges vægt på i disse aktiviteter, er fx, at forældrene har en tæt relation til deres 

børn, at de er den primære omsorgsperson, at de har børnenes tillid, og at de er til stede i børnenes 

hverdagsliv. I disse aktiviteter styrkes forældrenes handlekapacitet, så de i endnu højere grad kan være 

en positiv ressource i børnenes liv og i samarbejdet mellem aktører omkring børnene. 
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Mentor- og vejledningsaktiviteter er hovedsageligt individuelt orienterede aktiviteter. I disse aktiviteter 

bliver samskabelse ofte brugt i samspil med arbejdsmetoden individuel brobygning. Ressourcefokus i den 

sammenhæng er blandt andet orienteret mod beboerens erfaringer, viden og forståelse af egen situation, 

beboerens motivation for forandring, og beboerens idéer til løsninger og veje til forandring. Ligeledes er 

det afgørende her, at det alene er beboeren selv, der kan skabe de ønskede forandringer. Når samskabelse 

anvendes som arbejdsmetode i disse aktiviteter, er det beboerens forståelse af situationen og dermed 

beboerens ressourcer, der tages udgangspunkt i, og som er med til at definere både mål og vejen til 

målet. I vejen til målet har beboeren selv et stort ansvar for at skabe de ønskede forandringer.  

 

 

 

I nogle boligsociale indsatser arbejder man også med en ressourceorienteret tilgang på tværs af aktivite-

ter. I den forbindelse identificerer boligsociale medarbejdere, sammen med beboere og andre aktører, 

ressourcer bredt i området. Det kan blandt andet foregå ved, at medarbejderne faciliterer en kortlægning 

af ressourcer i området og efterfølgende involverer disse i flere aktiviteter. Flere boligsociale indsatser 

henter i den forbindelse inspiration i den såkaldte ABCD (AssetBasedCommunityDevelopment)-tilgang.3 

 

Sådan bliver ressourcefokus bragt i spil 

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

hedsplaner, at følgende tre pejlemærker kan styrke implementeringen:  

 

                                                
3 Man kan hente inspiration til at arbejde med ABCD her https://www.nurturedevelopment.org/. Hos Center for Boligsocial Udvikling kan man derudover 

finde inspiration til en kortlægning af ressourcer i og omkring boligområdet https://www.cfbu.dk/udgivelser/mapping-af-boligomradets-ressourcer. 

CASE

Netværksmødre som ressourcer i boligområdet

I netværksmødre-aktiviteterne arbejder man med at styrke en række kvinders kompetencer til at kunne 

vejlede og støtte andre kvinder, som har udfordringer med fx opdragelse af deres børn, med skole-

hjemsamarbejde, eller med at forstå et brev fra kommunen. I disse aktiviteter bliver netværksmødrene 
dermed set som ressourcer, der kan være med til at skabe udvikling og forbedre integrationen for andre 

kvinder i området.

CASE

Ressourcefokus i individuelle aktiviteter

I nogle mentor- eller vejledningsaktiviteter anvender man ressourcefokuserede samtaleteknikker. Det 

kan være med inspiration i appreciative inquiry, som kan oversættes til anerkendende eller værdsæt-

tende undersøgelse. Her er der en særlig opmærksomhed på at lære af og dyrke succesoplevelser. I en 
fritidsjobindsats bruges denne tilgang, når den boligsociale medarbejder vejleder unge beboeres 

fritidsjobsøgning. Her bruger medarbejderen den anerkendende tilgang og hjælper beboeren til at få øje på og 

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

https://www.nurturedevelopment.org/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/mapping-af-boligomradets-ressourcer
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Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om der er behov for at 

styrke kerneprincippet i praksis, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes: 

 

 

 

 

PEJLEMÆRKER I FOKUS PÅ BEBOERNES RESSOURCER

✓ Design aktiviteter, så beboernes 

specifikke ressourcer kan komme i spil

Tilpas og juster aktiviteter løbende, så de 

matcher ressourcer hos de beboere, der 
aktuelt er aktive og samskabende.

2

✓ Brug styrkebaserede værktøjer

I individuelle indsatser kan det være 

styrkeorienterede og anerkendende samtaleteknikker, 

og i gruppe/område-orienterede indsatser kan det 
være en god idé at lade sig inspirere af ABCD-

tilgangen og fx lave en ressourcekortlægning. 

3

✓ Fremhæv ressourcer og succeser hos beboerne

Undersøg, hvilke styrker, ressourcer og 

succesoplevelser, der findes hos den enkelte beboer 

eller i gruppen af beboere, og byg videre på disse. 

1

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdet med fokus på beboernes ressourcer: 

• Hvordan sikrer vi os, at vi har øje på ressourcer blandt beboerne?

• Har vi brug for særlige metoder eller værktøjer til at identificere ressourcer?

• Hvordan sikrer vi os, at vi bringer identificerede ressourcer i spil?

•

?
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KERNEPRINCIP IV 

 
MEDARBEJDER SOM 

FACILITERENDE 
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4. Kerneprincip IV: Medarbejder som faciliterende 

 

Når man i boligsociale aktiviteter anvender samskabelse som arbejdsmetode, stiller 

det særlige krav til medarbejderne. Ved samskabelse skal medarbejderen lægge no-

get kontrol og styring fra sig og i stedet hjælpe beboerne med at definere deres mål 

og støtte dem i at komme derhen. 

 
I mange boligsociale aktiviteter har medarbejderen typisk en styrende rolle og skal sikre, at foruddefine-

rede mål opfyldes. Ved samskabelse skal medarbejderen afgive noget af denne kontrol og styring, og i 

stedet lade beboerne stå forrest. Det stiller særlige krav til medarbejderne om for det første at turde 

afgive noget kontrol og navigere i et usikkert terræn og for det andet at have kompetencer til at påtage 

sig en undersøgende, faciliterende og støttende rolle. For det tredje stiller det krav til medarbejderne om 

at være gode til at have opmærksomhed på, hvordan beboerne bedst bliver selvhjulpne snarere end at 

løse foruddefinerede problemer for dem. Det kan være svært at lægge kontrollen fra sig. Det er heller 

ikke i alle aktiviteter og med alle målgrupper, at det er det, medarbejderen skal gøre. Så her er det igen 

vigtigt at stille sig selv og hinanden spørgsmålet om, hvorvidt en samskabende arbejdsmetode er relevant 

i den konkrete aktivitet.  

 

Erfaringer med kerneprincippet i praksis 

I samskabelsesmetoden er det medarbejderens opgave at hjælpe beboerne til at finde deres mål og vejen 

derhen. Det gør de blandt andet ved at stille spørgsmål og hjælpe til at kvalificere beboernes løsninger, 

at stå til rådighed med sparring, vejledning og støtte samt ved at yde processtøtte i gennemførelse af 

aktiviteter og i beboernes udviklingsprocesser. Det kommer til udtryk på forskellige måder i de enkelte 

aktivitetstyper.  

 

 

I de individuelt orienterede aktiviteter såsom mentor- og vejledningsaktiviteter, hvor den samskabende 

arbejdsmetode typisk anvendes i samspil med individuel brobygning, hjælper medarbejderen beboerne 

med at identificere egne mål, ressourcer og motivation. Det sker fx ved, at medarbejderen gennem en 

undersøgende og coachende tilgang hjælper beboerne til at komme frem til en forståelse af egne 

CASE

Medarbejder som facilitator i familieindsats

I en familieindsats starter medarbejderen hvert nyt forløb med at lave et program for forløbet sammen 

med deltagerne. Her faciliterer medarbejderen en proces, hvor alle deltagere kan spille ind med idéer 

og ønsker til forløbet. Alle idéer kommer op på en tavle og derefter styrer medarbejderen en fælles 

dialog om idéerne og sikrer, at der bliver taget fælles beslutninger om programmets sammensætning. 

Medarbejderens primære opgave er her at facilitere processen, hvor deltagerne sammen fastlægger programmet. 

Samtidig er det medarbejderens opgave at sikre, at programmet får et indhold, som svarer til de overordnede 

formål med aktiviteten. 
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udfordringer og ressourcer og til at finde motivation for at skabe forandringer. I den sammenhæng er det 

ikke medarbejderens opgave at komme med svar eller løsninger, men i stedet at hjælpe beboeren til at 

selv at finde svar. Dog kan medarbejderen undervejs tilbyde løsningsforslag, udfordre og skubbe lidt til 

beboeren, men det er vigtigt, at beboeren beslutter vejen.  

 

I gruppebaserede aktiviteter som fx netværksmødre-aktiviteter og familieindsatser, hvor samskabelse 

typisk anvendes i samspil med gruppebaseret læring, kan medarbejderens rolle være at facilitere en 

proces, hvor deltagerne sammen får udviklet et program. Det kan være svært for en gruppe beboere selv 

at stå for sådan en proces og samtidig sikre, at alle bliver hørt. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen 

faciliterer en sådan proces på en måde, så samspillet mellem beboerne i aktiviteten bliver frugtbart, og 

at processen skrider frem, og at alle, der ønsker det, får lov til at bidrage.  

 

I projekt- og eventforløb kan det være medarbejderens opgave at hjælpe beboerne til at få idéer, at 

kvalificere idéer og yde vejledning og støtte i forbindelse med ansøgninger og gennemførelse af projekter.  

 

 

 

Sådan bliver medarbejdernes faciliterende rolle bragt i spil 

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

hedsplaner, at følgende to pejlemærker kan styrke implementeringen:  

 

 

CASE

Medarbejder som facilitator i projekt- og eventaktivitet

I en projekt- og eventaktivitet udvikler, styrer og gennemfører beboerne forskellige former for 

projekter. Her stiller den boligsociale medarbejder sig til rådighed med hjælp til at formulere 

projektet, beskrive mål og målgruppe, lave plan for gennemførelse og løbende sparring. På den måde er det 

medarbejderens primære opgave at støtte beboerne i at gennemføre de ønskede aktiviteter, samtidig med at det 

sikres, at aktiviteterne ligger indenfor indsatsens rammer.

PEJLEMÆRKER FOR MEDARBEJDER SOM FACILITERENDE

✓ Medarbejderen er komfortabel med og indstillet på at lægge noget kontrol og styring fra sig

Det kan være svært og føre til usikkerhed at lægge noget kontrol fra sig. Det er derfor vigtigt, at man 

øver sig, og at medarbejdere og ledelse sammen reflekterer over, hvordan usikkerheden håndteres. I 

den sammenhæng er det også en god idé løbende at reflektere over, hvor meget kontrol medarbejderen 
skal fralægge sig.

2

✓ Medarbejderen har kompetencer til at facilitere og proceslede

At blive en dygtig facilitator og procesleder kræver øvelse og gode 

værktøjer. Her kan det være nyttigt at styrke medarbejdernes 

kompetencer fx via gensidig erfaringsudveksling, træning og kurser. 

1
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Til at vurdere, hvordan kerneprincippet indgår i den lokale boligsociale praksis, og om der er behov for at 

styrke kerneprincippet i praksis, kan følgende refleksionsspørgsmål drøftes: 

 

 

  

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Refleksionsspørgsmål i forhold til medarbejder som faciliterende

• Er vi klar til at lægge noget styring og kontrol fra os og over i hænderne på beboerne?

• Er det muligt indenfor indsatsens rammer, at medarbejderen lægger noget styring over til beboerne?

• Har vi kompetencer til at være faciliterende, understøttende og procesledende?

• Har medarbejderne kompetencer til at støtte dem, der endnu ikke er aktive, i at blive det? 

•

?
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