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Fysiske, kommunikative og sociale barrierer er 

medvirkende årsager til, at mange mennesker 

med handicap har mindre kontakt med familie 

og venner, står uden for arbejdsmarkedet og ikke  

kan deltage i det almindelige fritidsliv. Barrierer 

som gør det sværere at fastholde og udvikle et 

socialt netværk. 

Denne publikation er en af fl ere i en serie om 

’Sociale netværk og handicap’. Publikationerne 

er en del af erfaringsopsamlingen fra et længere-

varende udviklingsarbejde, der bl.a. har haft til

formål at sætte fokus på metoder, der i højere

grad gør det muligt at fastholde og udvikle

sociale netværk for mennesker med handicap.

Botilbud for yngre fysisk handicappede har

igennem deltagelse i lokale og tværgående

projekter bidraget med erfaringer og viden til

de forskellige publikationer. 

Udviklingsarbejdet ’Sociale netværk og handi-

cap’ er gennemført med støtte fra Socialmini-

steriet. 

Læs mere om temaet og projekterfaringerne på 

www.ufch.dk/socialenetvaerk  

I denne publikation introduceres nogle meto-

der, som du som medarbejder kan anvende til 

at støtte brugeren i at afklare og formulere sine 

ønsker for arbejdet med sit sociale netværk. I 

den første del af publikationen præsenteres tre 

metoder, som brugeren skal arbejde mere indi-

viduelt med – og ofte i et samarbejde med dig 

eller en anden støtteperson. I den anden del af 

publikationen præsenteres to metoder, hvor en 

gruppe af brugere skal arbejde sammen om at 

afklare mål og ønsker for sociale netværk. 

Forord
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De øvrige publikationer i serien introducerer til 

metoder i arbejdet med sociale netværk inden 

for temaerne: 

• Sociale netværk og handicap

 - netværksteori og netværksarbejde

• Når jeg kommunikerer ...

 - om kommunikation, sociale netværk 

 og handicap

• Nye og gamle netværk 

 - om fastholdelse og udvikling af sociale netværk

 for mennesker med handicap

• Aktiv deltager i fællesskabet

 - om initiativ, sociale kompetencer og 

 handicap

En stor tak for bidrag og engagement til alle 

projektdeltagerne på Bo- og Genoptrænings-

centret Lunden, Kollektivcentret Bytoften, Sol-

bakken, Stefanshjemmet, Dag- og døgntilbuddet  

i Assentoft, Behandlingscentret Østerskoven, 

Lionskollegiet og Botilbuddet Rødbo.

God læselyst!

Lise Bjerre, Projektleder

Sissel Lindgaard, Centerleder 

UFC Handicap, 2006



8

Støtte til netværksarbejdet

  Nyt foto
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Når formuleringen af ønsker og mål foregår in-

dividuelt giver det en ramme af privathed, som 

også kan være en invitation til en mere dyb og 

intens dialog om fx forholdet til børn, søskende, 

forældre, ønsket om en kæreste eller måske 

ensomhed. Sociale relationer og netværk kan 

være et meget følsomt emne, fordi det ofte 

forudsætter, at man investerer mange følelser 

og meget af sig selv i andre mennesker. Og man 

kan opleve at blive afvist. 

Du vil i denne pjece blive præsenteret for me-

toder, der kan være til støtte for en person, der 

gerne vil arbejde individuelt med at sætte mål 

og formulere ønsker til arbejdet med sit sociale 

netværk. Senere vil du blive præsenteret for 

metoder, der kan anvendes i en gruppe.  

Nogle brugere vil selv kunne tage initiativ til at 

arbejde med metoder som de, der bl.a. præ-

Individuelt arbejde med mål
senteres i denne publikation, ligesom de kan 

defi nere deres behov for din og andres støtte 

til arbejdet. 

Andre brugere har på grund af deres funktions-

nedsættelse vanskeligere ved at opstille mål om 

netværk, selvom de måske kun har ganske få 

sociale kontakter. I de sammenhænge vil det 

ofte være dig som støtteperson, der er initiativ-

tager til netværksarbejdet med det mål at fast-

holde og udvikle brugerens sociale relationer. 

De tre individuelle metoder, som vil blive præ-

senteret for dig, er: 

• Spindelvævet 

• Livshistorie

• Personlige interviews
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Spindelvævet er en god metode til på en en-

kel måde at beskrive sit nuværende netværk og

formulere ønsker til ændringer i netværket. Spin-

delvævet giver et grafi sk billede af en persons 

sociale netværk, hvem er en del af netværket, 

hvor tæt er de på, og hvordan skal netværket se 

ud i fremtiden, – hvad skal være anderledes? 

Nogle personer vil sagtens selv kunne tage ini-

tiativ til at arbejde med spindelvævet og snakke 

med en ven eller familien om sit sociale net-

værk og ønsker til forandring heraf. Andre vil 

som følge af deres handicap have behov for 

fysisk og kommunikativ støtte til at kortlægge 

deres netværk og formulere ønsker til frem-

tiden. I den følgende beskrivelse af metoden er 

der taget udgangspunkt i, at medarbejderen har 

denne mere støttende funktion. 

 

Før du går i gang, skal du have nogle papirark 

med spindelvæv på. Du kan selv tegne et spin-

delvæv eller kopiere spindelvævet bag i denne 

publikation eller du kan downloade det fra 

www.ufch.dk/socialenetvaerk   

Det er en god ide, at du sammen med brugeren 

arbejder med spindelvævet ad tre omgange: 

1. Mit nuværende sociale netværk

2. Ønsker til mit sociale netværk

3. Hvilken støtte har jeg behov for 

1. Mit nuværende sociale netværk

Når det sociale netværk skal tegnes, så sørg for, 

at I sidder uforstyrret og har god tid – både til at 

lave spindelvævet og til den snak som udsprin-

ger af tegningen. 

Den person, det handler om, sidder med spin-

delvævet foran sig, og din rolle som medarbej-

der er at støtte den pågældende i at beskrive

sit netværk:  

a) I centrum er personen selv placeret.  

Spindelvævet
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Kommunikationsstøtte for mennesker uden verbalt sprog

b) Han beskriver sit sociale netværk ved at an- 

  give hvor på spindelvævet, han ser de for-

  skellige personer – er de tæt på eller langt  

  fra ham? 

Dette gøres ved at:

• Tegne et ansigt i spindelvævet.

• Skrive navnet på den person ansigtet repræ- 

 senterer, fx Lone.

• Skrive hvilken relation personen har til bruge-

 ren, fx nabo. 

 Dette skal han gøre for alle de personer, han 

 oplever at have i sit sociale netværk.

2. Ønsker til mit sociale netværk

Personen har nu en tegning af sit eksisterende 

sociale netværk i form af et spindelvæv. Han 

beskriver nu, hvad han kunne tænke sig var 

anderledes i hans sociale netværk. Ønskerne til 

forandring kan være meget forskellige, fx:

Nogen der skal tættere på.

• Der skal tegnes en pil fra tegningen af person-

 en hen til, hvor han ønsker, at personen var i

 forhold til ham selv.

Nogen der skal længere væk.

• Der skal tegnes en pil fra personen hen til,

 hvor han ønsker, at personen var i forhold til

 ham selv.

Nogen der skal være en del af netværket 

• De skal tegnes ind i spindelvævet.

Nogen der skal ud af netværket.

• Der skal sættes kryds over dem.

De personer, som brugeren ønsker sig som 

en del af netværket, behøver ikke alle at være 

konkrete, navngivne personer. Hvis en bruger fx 

ønsker sig en kæreste eller en ven at se fi lm 

sammen med, tegnes et ansigt og der skrives 

kæreste eller fi lmkammerat. Hvis det derimod 

er en konkret person, som brugeren ønsker at 

se oftere, så skrives personens navn og even-

tuelt relation. Eksempelvis Susanne, gammel 

skolekammerat.
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 3. Hvilken støtte har jeg brug for? 

Som en afslutning på spindelvævet er det vigtigt 

at få afklaret, hvilken form for støtte personen 

har behov for. Det er derfor en god ide at inter-

viewe den pågældende om, hvordan og hvem 

der skal støtte ham i at realisere sine ønsker og 

drømme. Det kan være en hjælp, hvis du stiller 

spørgsmål som: 

Hvordan vil du gerne fortælle din mor, at selv-

om hun betyder utrolig meget for dig, så har du 

brug for, at hun nu er mindre beskyttende? Har 

du brug for min eller en andens hjælp?

Hvilken støtte har du brug for til udarbejdelse af 

en profi l på dating.dk? Hvem vil du gerne have 

til at hjælpe dig med at lave den?

Variationer
Spindelvævet kan bruges på fl ere andre måder:

A. Særligt fokusområde 

Nogen har behov for eller et særligt ønske om 

at beskrive en bestemt type netværk. Det kan fx 

være et familienetværk, og man skal derfor kun 

sætte familiemedlemmer ind i spindelvævet. El-

lers er fremgangsmåden den samme. 

B. Fotomateriale 

Materialevalget er naturligvis afhængig af den 

enkelte bruger og hans forudsætninger. Nogen 

har lettere ved at arbejde med fotografi er af 

personer frem for selv at tegne og skrive. Fo-

tografi erne kan sættes på et whiteboard med 

magneter. Ellers forløber processen på samme 

måde.

C. Sammenligning af spindelvæv

To eller fl ere, der har arbejdet med spindelvæ-

vet, sætter sig sammen og fortæller hver især 

om sit eget sociale netværk, mens den anden/

de andre spørger ind til spindelvævet. Efter-

følgende taler de med hinanden om, hvordan 

de kan realisere deres ønsker og drømme til 

forandring af netværket, og hvem der kan være 

en støtte i processen. 
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 D. Netværkscirklen

En metode, der minder om spindelvævet, er 

netværkscirklen.  Netværkscirklen adskiller sig 

fra spindelvævet ved at være inddelt i forskel-

lige områder: 

Du kan arbejde med netværkscirklen på samme 

måde, som du arbejder med spindelvævet. De 

personer, der tegnes ind i netværkscirklen, skal 

placeres i de relevante felter. 

Netværkscirklen er bl.a. rigtig god til at vise, om 

der er bestemte områder, hvor netværket er 

meget tyndt, og den giver samtidig grundlag for 

en snak med personen om sine ønsker og be-

hovet for støtte, hvis netværket skal udbygges 

på et bestemt område. Netværkscirklen er som 

kopiark til sidst i publikationen.

Erfaringer med spindelvævet – og net-

værkscirklen 

Metoderne er gode til at dokumentere en per-

sons sociale netværk, og hvor der kan være be-

hov for en særlig støtte af den pågældende. 

Metoderne er en god støtte til at formulere 

ønsker til sit sociale netværk. Det at have en 

tegning, hvor man kan se sit sociale netværk, 

gør det lettere for mange at forholde sig til, 

hvad der kunne være anderledes. Det kan også 

synliggøres, at en person har et meget lille 

eller intet socialt netværk, eller at netværket 

kun består af andre brugere i eksempelvis det 

midlertidige botilbud. 

Det kan være svært for nogle personer at 

afgøre, hvem der er tæt på, og hvem der er læn-

gere væk. I så fald må spindelvævet eller net-

værkscirklen anvendes uden denne dimension. 
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Mennesker bliver ofte grupperet og set på ud 

fra alder, job, social status, ligesom nogle bliver 

rubriceret efter handicap: muskelsvind, spastiker 

osv. En sådan gruppering kan naturligvis give en 

generel forståelse, men for at forstå det enkelte 

menneske er man nødt til at have et vist kend-

skab til personens livshistorie. 

Selvom livshistorie kun er brudstykker fra et livs 

mangfoldighed, så vil de enkelte brudstykker til-

sammen give et tydeligt billede af et livsforløb 

- og af det pågældende menneske. Livshistorie 

er derfor en metode, der kan være med til at 

genskabe en sammenhæng og forståelse af den

enkeltes eget liv, samtidig med at metoden kan 

være en vigtig kilde til, at omverdenen også

kan få kendskab til personens ønsker til sit

sociale netværk. Det kan fx være et ønske om 

støtte til at genoptage kontakten med en tid-

ligere bekendt eller familiemedlem, men det kan 

også være et ønske om nye sociale kontakter

gennem eksempelvis deltagelse i foreningslivet.

Du vil her blive præsenteret for, hvordan du kan 

anvende livshistorie som metode i samarbejdet 

med personer, der ikke selv kan forholde sig til 

eller give udtryk for deres ønsker til sociale net-

værk. Livshistorien kan give nogle kvalifi cerede 

bud herpå. 

Sådan gør du:

Livshistorien laves sammen med den person, 

det omhandler, én der kender den pågældende 

godt og dig selv i rollen som interviewer. Hvis du 

ikke optager samtalen, så er det en god ide, at 

du laver notater undervejs. 

Når du som støtteperson skal lave livshistorie 

om sociale netværk, skal du starte med at for-

berede de spørgsmål, du vil stille. Det er en god 

ide, at du, evt. sammen med andre, tænker 

over, hvad der er formålet med at lave livshisto-

rien: Hvilke oplysninger vil du gerne have? Hvad 

Livshistorie
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skal de bruges til? På baggrund af de tanker skal 

spørgsmålene formuleres. De kan fx være:

• Har du tidligere haft mange venner?

• Hvilke venner var særlig betydningsfulde?

• Er der nogen, du gerne vil genoptage

 kontakten med?

• Har du tidligere været medlem af foreninger 

 – og i givet fald hvilke? 

• Hvilke interesser har du dyrket? 

• Var det din egen beslutning, da du stop-

 pede med at dyrke din fritidsinteresse?

Det er oplagt at supplere den skrevne livs-

historie med betydningsfulde billeder, presse-

klip fra fx skolebladet eller lokalavisen, person-

lige lejlighedssange mm. Det kan også være

en god ide at supplere med effekter som fx me-

daljerne fra svømmeklubben eller halstørklædet 

fra supporterklubben. 

Hvis det er vanskeligt at etablere et møde om 

livshistorie, så kan det være nødvendigt, at du 

i stedet ringer til den eller de pårørende, som, 

du mener, bedst vil kunne besvare spørgsmå-

lene. Selvom du vælger denne form, så er det 

stadig vigtigt, at den person, det omhandler, er 

en del af processen. Hvis det er vanskeligt for 

ham at forholde sig til de svar, du har fået fra 

den pårørende, kan du fx afprøve det og evt. 

bruge fotografi er, konkreter eller andre brud-

stykker til erindringen. Han vil ofte kunne give 

udtryk for sine synspunkter gennem sit krops-

sprog. 

Du skal være opmærksom på, at livshistorien 

ikke giver én sandhed. Denne form for livshisto-

rie er en andens oplevelse af, hvad personen 

ønskede eller foretrak i fortiden. Den fortæller 

dig ikke, hvad personen tænker i dag. Derfor 

er det vigtigt, at du efterfølgende er meget op-

mærksom på, hvordan personen trives med de 

mål, I arbejder med.

Livshistorie er naturligvis ikke kun en god me-

tode i forbindelse med kortlægning af sociale 

netværk eller til etablering af nye arenaer. Me-

toden kan bruges på en række andre områder 

af livet og for de af jer, der gerne vil beskæftige 

sig mere med emnet, henvises der til de mange 

bøger, der er skrevet om temaet.
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Det personlige interview kan fx bruges til at fi n-

de ud af, hvilke interesser en person gerne vil 

mødes med andre om. Det kan være i en klub 

eller forening, men det kan også være mødet 

med andre om en fælles interesse, der hvor 

man bor.

  

Det er vigtigt at tilrettelægge interviewet på en 

måde, der tager det nødvendige hensyn til den 

pågældendes funktionsnedsættelse.  

At gennemføre interview med beboere, der fx 

ikke har noget verbalt sprog, forudsætter en vis 

erfaring med personer med funktionsnedsæt-

telser hos intervieweren. På den anden side 

er det også vigtigt, at intervieweren har en vis 

neutralitet, hvorfor vedkommende ikke må have 

et for dybt kendskab eller et tæt dagligt sam-

arbejde med den person, der skal interviewes. 

På den måde undgår du også, at personen med 

sin besvarelse prøver at tilfredsstille det per-

sonale, som han er afhængig af i det daglige. 

Der er gode erfaringer med: 

• En interviewer der ikke i det daglige er sam-

 men med den bruger, der skal interviewes

 Det kan være personale tilknyttet et andet hus

 eller en person udefra. 

• En referent med godt kendskab til den bruger,

 der skal interviewes, og ikke mindst kend-

 skab til dennes kommunikations- og udtryks-

 former. Dit forhåndskendskab gør det lettere  

 for dig  at tolke og forstå svarene. Det kan være 

 en støtteperson, der i det daglige sam-

 arbejder med brugeren, den personlige hjæl-

 per eller den faste ledsager. 

Personlige interviews
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Sådan gør du:

1. Formulering af spørgsmål

Inden interviewet skal du fi nde ud af hvilke 

spørgsmål, der skal stilles. Det kan være en god 

ide at lave en interviewguide med 6-8 gode 

spørgsmål, så du er sikker på, at du når omkring 

det, der er formålet med interviewet: Hvilke op-

lysninger vil du gerne have af brugeren? Hvad 

skal de bruges til? På baggrund af de tanker skal 

du formulere dine spørgsmål.

Det kan fx være spørgsmål som:

• Hvad er dine interesser?

• Hvordan kunne du forestille dig at dyrke dine

 interesser?

• Vil du være interesseret i at fi nde venner gen-

 nem dine interesser?

• Kunne du tænke dig, at nogen af dine interes-

 ser blev en fast del af din hverdag?

• Hvad kunne du få ud af at være i et fællesskab

 om dine interesser?

• Kunne du tænke dig at være sammen med

 nogen fra andre aktivitetstilbud?

• Hvilken støtte mener du at have behov for?

2. Interviewet

Interviewet gennemføres i det private rum, det 

vil sige hjemme hos den, der skal interviewes, 

med mindre den pågældende har ønske om 

noget andet. 

Som interviewer er det vigtigt, at du støtter 

personen i at besvare spørgsmålene. Hvis et 

spørgsmål er svært at svare på, så prøv at stille 

det på en anden måde, og spørg ind, der hvor 

du er usikker på, om du har forstået svaret. Du 

skal altså ikke blot stille de spørgsmål, der er 

i din interviewguide, og på den måde de her 

er formuleret. Guiden er først og fremmest en 

støtte for dig, der interviewer, så du når hele 

vejen rundt. 

Når du som interviewer spørger uden at have 

en stor forhåndsviden om, hvad personen øn-

sker, bliver der ofte udtrykt ønsker, som ingen 

har hørt før. Måske er det lettere for personen 

at komme med nye ønsker, når han sidder over 

for én, han ikke kender så godt. Han bliver fri til 
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at træde ud af den vante rolle. Derfor er det en 

fordel ved denne metode, at du som intervie-

wer ikke har et tæt kendskab til den person, du 

skal interviewe.

Referentens primære opgave er at notere

svarene ned, hvilket ofte vil betyde at tolke på 

personens kommunikations- og udtryksformer 

under interviewet. Det er vigtigt, at referenten 

ikke siger noget under interviewet, med mindre 

han skal give støtte til at kommunikere til per-

sonen. 

Efter interviewet kan det være en god ide, at 

I kort gennemgår referatet sammen, så I sikrer 

jer, at der ikke er sket en overfortolkning – eller 

om der netop derfor er behov for en korrektion. 

Du skal med andre ord være kritisk over for dine 

tolkninger og være opmærksom på, at du kan 

tage fejl.

”Det har været godt at stoppe op i en ellers 

hektisk og fortravlet hverdag - at være nærvæ-

rende og have god tid til at spørge interesseret 

ind til beboernes liv og ønsker. Ikke at det el-

lers aldrig sker, men fordi det minder os om, 

at når vi tager os tid til det, så rykker det noget.

Vi er da også blevet overraskede hos enkelte 

beboere. Nogen som vi ellers synes, at vi ken-

der godt, har givet os oplysninger, vi ikke har 

haft kendskab til før. Fx fi k vi at vide ved et af 

interviewene, at én af beboerne har gået til 

ridning for mange år siden - hvilket vi ikke

vidste - og det kunne hun godt tænke sig igen. 

Så der er allerede taget kontakt til en rideskole, 

hvor hun er begyndt at gå en gang om ugen.”
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Du vil efterfølgende blive præsenteret for to 

metoder til at formulere individuelle mål gen-

nem arbejde i en gruppe. 

At afklare sine ønsker sammen med andre giver 

nogle muligheder, som man ikke opnår, når bru-

gerne arbejder mere individuelt med ønsker til 

deres netværk. I fællesskabet kan brugerne in-

”Østerskovsmodellen”

Arbejde med mål i grupper
spirere og støtte hinanden til at opstille mål. Det 

at én siger, at han gerne vil gå til fodboldkampe, 

inspirerer måske en anden til at overveje den-

ne mulighed, eller til at gå til håndboldkampe,

hvis det er der, interessen ligger. Arbejdet i en 

gruppe kan altså være med til at generere nye 

ideer, og en god stemning kan give energi og 

lyst til at arbejde videre med målene.

 

Denne metode kan støtte en gruppe brugere 

i at formulere ønsker til deres netværk. De for-

mulerer deres individuelle mål for arbejdet med 

sociale netværk og formidler herefter målene 

til eksempelvis deres støttepersoner. Metoden

giver en form for handlingsplan for netværks-

arbejdet, fordi hver enkelt bruger beskriver,

hvordan målene bliver nået.

Deltagere:

• En gruppe på højst otte brugere. 

• En gruppe af støttepersoner der skal støtte

 brugerne med at nå deres mål.

• En interviewer der ikke i forvejen har et tæt

 kendskab til brugerne. Det kan være et per-

 sonale fra en anden afdeling eller en person

 udefra. Og endelig skal der være en referent.
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Sådan gør du:

Intervieweren stiller spørgsmål i tre runder. I 

de to første runder interviewes brugerne, i den 

tredje runde interviewes støttepersonerne.

1. Runde - ønsker til det sociale netværk

1. Brugerne sætter sig i en halvcirkel.

2. Støttepersonerne sidder i en halvcirkel bag

 ved. 

3. Intervieweren sidder i midten foran halv-

 cirklen.

4. Du skal nu stille spørgsmål til hver enkelt

 bruger. Et spørgsmål kunne fx være:

 Hvilke ønsker har du til sociale netværk?

5. Referenten skriver udsagnene på en fl ipov-

 er eller tavle, så alle kan se det. Alle udsagn

 læses højt, og ”ejeren” af udsagnet kan enten 

 bekræfte sit mål eller rette referenten.

De støttepersoner, der sidder i den bagerste 

halvcirkel, må ikke kommentere udsagnene

eller på anden måde give udtryk for deres syns-

punkter. De må dog hjælpe en bruger med at 

udtrykke sine ønsker.

2. Runde – sådan opnås ønskerne

1. Alle bliver siddende som i første runde.

2. Alle har de samme roller og funktioner som i

 første runde.

3. Intervieweren spørger nu hver enkelt bruger 

 om, hvordan målet nås: Spørgsmålet kan  fx.

 være:

 Hvad kan du selv gøre for at nå de mål, du

 har sat? 

4. Referenten skriver igen udsagn ned og får 

dem tilsvarende bekræftet af den enkelte. 
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3. Runde – støttepersonernes rolle

1. Deltagerne bytter plads. Støttepersonerne

 sidder nu i den inderste og brugerne i den

 yderste halvcirkel. I denne runde har bruger-

 ne ikke taleret. 

2.  Intervieweren spørger nu hver enkelt støt-

 teperson:

 Hvordan kan du medvirke til at gøre XX’s

 mål til virkelighed?

3. Referenten skriver igen udsagn ned og får 

 dem tilsvarende bekræftet af den enkelte. 

Erfaringer med metoden:

Hvis processen skal komme godt i gang fra star-

ten, er det ikke lige meget, hvem man starter 

med at spørge. Det er en fordel, hvis intervie-

weren ved hvor i halvcirklen, der sidder en eller 

fl ere, som ikke er bange for at tage ordet og 

komme med forslag eller synspunkter, det kan 

ofte være en invitation til andre om at deltage 

i dialogen.  

Det er godt, når det er en udefrakommende, 

der først kun spørger beboerne. Det giver bru-

gerne en følelse af at blive hørt, og samtidig er 

det sundt for personalet kun at skulle lytte.  

Der er både fordele og ulemper ved denne kol-

lektive form for kortlægning af personlige ønsker 

til ens netværk. På plussiden er der inspiration 

at hente fra andre, når ønsker og behov formu-

leres, en effekt der også kendes fra fokusgrup-

peinterview. I fl ere boformer er der brugere, der 

aldrig har lært eller turdet give udtryk for deres 

behov. For dem kan gruppen og fællesskabet 

være en god ramme for at sætte ord på deres 

ønsker. På minussiden kan det være for svært 

og privat at komme ind på nogle svære områder 

i ens liv. Det kræver derfor også, at interviewe-

ren har intuitiv forståelse for, at en bruger ikke

vil formulere sine ønsker i det kollektive rum. 
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Vi-netværket 
Mange af de mennesker, der bor i en mere kol-

lektiv boform, er også daglige brugere af et til-

knyttet aktivitetstilbud. Flere steder i landet er 

der tale om relativt store enheder, der kan bestå 

af fl ere afdelinger. Den enkelte får på den måde 

en række kontakter, sociale netværk og mere 

betydningsfulde venskaber til andre brugere. 

Ofte er kontakten dog begrænset til den fysiske 

og tidsmæssige ramme, som tilbuddet er orga-

niseret i. Det kan fx være, at man kun har mulig-

hed for at se den gode veninde til det måned-

lige cafearrangement fra kl.19-22, selvom man 

gerne ville nyde hinandens selskab oftere og på 

andre tidspunkter af døgnet. Fysiske eller kom-

munikative barrierer kan være en medvirkende 

årsag til, at det kan være svært at vedligeholde 

et socialt netværk – selv inden for et mere af-

grænset geografi sk område. Vi-netværket er alle 

disse kontakter.

Metoden ’vi-netværket’ kan bruges til at:

• Give et billede af hvordan personer inden for

 et afgrænset område (fx et botilbud) har kon-

 takt til hinanden.

• Hvordan netværket kan udvikles og vedlige-

 holdes – og nye relationer etableres. 

Deltagere:

• En gruppe brugere.

• Det personale der skal støtte brugerne.

• En interviewer der ikke har et tæt kendskab

 til brugerne. Det kan fx være personale fra en

 anden afdeling eller en person udefra.

• En referent.
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Sådan gør du:

1. Vi-netværkets område

1. Brugerne sætter sig i en halvcirkel omkring en

 stor tavle.

2. Du skal sammen med brugerne tegne de 

 forskellige afdelinger, som vi-netværket om-

 fatter på tavlen. Tegningen indeholder også 

 oplysninger om hvor mange personer, der 

 benytter de forskellige afdelinger og enheder. 

2. Kort over vi-netværket

1. Brugerne sidder fortsat i en halvcirkel.

2. Intervieweren spørger brugerne:

 Hvilke personer på stedet er vigtige kontakter

 for dig?

 Hvilke personer på stedet har betydning for

 dig?

Du spørger ud i rummet og brugerne byder ind 

med svar, hvor de også beskriver hvilket hus/af-

deling den pågældende kontakt (person) er til-

knyttet.

Din opgave som referent er at tegne svarene 

som streger mellem den afdeling, hvor kon-

takten er, og den afdeling, brugeren selv er til-

knyttet. 

• Stregen viser en social relation. 

• Tegn én streg pr. relation. En streg må ikke

 repræsentere fl ere relationer.

Under processen kan der dukke steder (fx

klub, cafe) op, der ikke er med på tegningen. 

Dem skal du tegne ind efterhånden, som de 

dukker op.

Når første runde er afsluttet, har du et kort over 

de sociale relationer, der er mellem brugere fra 

forskellige afdelinger.
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3. Hvordan ser kortet ud?

1. Brugerne sidder fortsat i en halvcirkel. 

2. Intervieweren fungerer nu som ordstyrer, når

 brugerne tager en snak om, hvor der er man-

 ge sociale kontakter, hvor der er få, og hvor

 der slet ingen er.

4. Hvordan skal vi-netværket være i fremtiden?

1. Brugerne sidder fortsat i en halvcirkel.

2. Intervieweren spørger brugerne, hvad der skal

 ske med kontakterne uden for afdelingen.  

 Igen spørger du ud i rummet, og brugerne

 byder ind med svar. Spørgsmålene til brugerne

 i denne runde kunne være:

 Hvad skal fastholdes/vedligeholdes?

 Skal noget være anderledes?

 Mangler der noget?

 Skal der være nye aktiviteter/relationer?

Referenten skriver svarene på en fl ipover eller 

tavle, så alle kan se, hvad der er skrevet. Du skal 

læse svarene højt, så formuleringerne kan god-

kendes. Svarene fra denne runde er målsæt-

ninger for ar-bejdet med vi-netværket.

Erfaringer:

Kortet over vi-netværket giver et billede af de 

kontakter, en gruppe personer har, ligesom det 

viser, hvor netværket er tyndt og relationerne få. 

Det betyder, at du lettere kan se, hvor der er 

behov for at styrke netværket. 
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Afslutning
I de metoder, du er blevet præsenteret for, er 

der eksperimenteret en del med lytte- og tale-

positioner. Eksempelvis i ” Østerskovsmodellen” 

hvor de, der talte, skulle sidde med ryggen til 

dem, der lyttede, og lytterne havde taleforbud. 

Det betød, at talerne blev mindre påvirket af, 

hvordan lytteren forholdt sig til det sagte. Det 

giver en frihed til at fortælle noget, som lytteren 

ikke forventer at høre.

I fl ere af metoderne er det en person, der ikke 

kender brugeren godt, der interviewer. Dette gi-

ver en større frihed til at træde ud af sin vante 

rolle og vise nye sider af sig selv. Det kan fx 

være, at personen siger noget, som han til dag-

ligt holder for sig selv.

Arbejdet med lytte- og talepositioner er vigtigt, 

fordi det gør det muligt for brugerne at sige nog-

le ting, som de ellers ville brænde inde med. Og 

hvis arbejdet med sociale netværk skal lykkes, 

er det vigtigt, at målene er et udtryk for oprigtige 

ønsker.

I nogle af metoderne er der arbejdet med at 

tegne det sociale netværk. Det at lave et billede 

kan gøre det lettere for mange at forholde sig til, 

hvordan netværket reelt ser ud, og at formulere 

nye ønsker og mål. Sociale netværk kan også 

indgå i handleplansarbejdet. I planen kan bruge-

ren beskrive de ønsker og mål, som han gerne 

vil have hjælp og støtte til. 

Når en bruger har formuleret sine mål for arbejdet 

med sociale netværk, er det vigtigt, at der arbej-

des videre med målene, og at du giver den støtte, 

der skal til. Det kan være en god ide at træffe 

nogle aftaler om, hvordan dette skal gøres. 

• Hvem skal løse hvilke opgaver?

• Hvornår skal arbejdet være startet op?

• Hvornår skal vi tale sammen om, hvordan

 det går med de mål, vi har fastsat?

• Skal nogle af målene justeres?



Kopiark

Du er i midten af spindlevævet nedenfor. Tegn 

dit sociale netværk med ansigter i netværket.

Skriv deres navn og hvad de er til dig. Fx. nabo, 

søster, pædagog, hjælper...



Kopiark

Du er i midten af netværkscirklen nedenfor. Tegn 

dit sociale netværk med ansigter i netværket.

Skriv deres navn og hvad de er til dig. Fx. nabo, 

søster, pædagog, hjælper...



Fysiske, kommunikative og sociale barrierer er 

medvirkende årsager til, at mange mennesker 

med handicap har mindre kontakt med fami-

lie og venner, står uden for arbejdsmarkedet og 

ikke kan deltage i det almindelige fritidsliv. Barri-

erer som gør det sværere at fastholde og udvide 

et socialt netværk. 

I denne publikation introduceres nogle meto-

der, som du som medarbejder kan anvende til 

at støtte brugeren i at afklare og formulere sine 

ønsker for arbejdet med sit sociale netværk. I 

den første del af publikationen præsenteres tre 

metoder, som brugeren skal arbejde mere indi-

viduelt med – og ofte i et samarbejde med dig 

eller en anden støtteperson. I den anden del af 

publikationen præsenteres to metoder, hvor en 

gruppe af brugere skal arbejde sammen om at 

afklare mål og ønsker for sociale netværk. 

Der er 5 publikationer i serien ’Sociale netværk og 

handicap’. Publikationerne er en del af erfaringsop-

samlingen fra et længerevarende udviklingsarbejde, 

der bl.a. har haft til formål at sætte fokus på meto-

der, der i højere grad gør det muligt at fastholde og 

udvikle sociale netværk for mennesker med handi-

cap. Publikationerne introducerer til temaerne: 

• Sociale netværk og handicap

- netværksteori og netværksarbejde

• Mit sociale netværk …

 - om mål for netværksarbejde og handicap

• Når jeg kommunikerer ...

- om kommunikation, sociale netværk og handicap

• Gamle og nye netværk

- om pårørende, venner og handicap

• Aktiv deltager i fællesskabet

- om initiativ, sociale kompetencer og handicap
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