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Velkommen til behandlernes guide

Velkommen til behandlerens guide til kursusserien 
 ”Tillid, Håb og Ærlighed”. Titlen har vi valgt, fordi de tre begreber  
hver for sig og til sammen udtrykker nogle værdier, som vi mener er vigtige 
at efterstræbe i behandlingen.              

Som behandlere har vi ofte forskellige faglige afsæt, og det er langt fra alle, 
der er efteruddannet i relevante behandlingsmetoder, før de starter op som 
behandlere i praksis. Samtidig har vi på Behandlingscenter Svendborg en 
oplevelse af, at det konventionelle behandlingsmateriale i form af figurer, 
skemaer og forklaringer ikke er konceptualiseret i forhold til de konkrete  
behandlingsmæssige sammenhænge og kurser, som udbydes på vores 
center.  

Med indeværende kursusmateriale ønsker vi at sikre, at vi får bragt vores 
behandlingsmetoder i spil på en måde, så kursisterne samlet set får det 
optimale ud af deres behandling, herunder at vi sikrer, at kvaliteten af vores 
kurser er konsistente.       

Vi arbejder hele tiden på at udvide udbuddet af emner i vores kursusserie 
samtidigt med, at vi har et ønske om at gøre vores nuværende materiale 
endnu bedre. Behandlernes praksiserfaring er guld værd, og vi er interesseret 
i at høre, hvordan netop du har brugt det pågældende kursusmateriale. Vi 
beder dig derfor om at udfylde og fremsende evalueringsskemaet på sidste 
side. Det er vores ambition, at materialet løbende redigeres (én gang årligt), 
så det til enhver tid afspejler den bedste praksis forstået ud fra behandlernes 
og kursisternes erfaringsmæssige grundlag. Det er derfor også vigtigt, at vi 
som behandlere støtter kursisterne i at udfylde deres evalueringsskema, der 
forefindes i kursusmaterialet på sidste side. 

I materialet anvendes, blandt flere forskellige metoder, den kognitive tilgang. 
I den kognitive tilgang arbejdes der med sokratiske spørgsmål, der har til 
formål at få kursisterne til at reflektere - og selv komme med løsninger og 
svar på deres udfordringer. I undervisningsmaterialet vil Sokrates derfor 
være en gennemgående figur, der guider kursist såvel som behandler gennem 
materialet.  

Rigtig god fornøjelse!
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Målgruppen 
Indeværende kursus er et tilbud til alle mennesker, der er i behandling uanset 
misbrugstyper.  

Målsætningerne med kurset 
Som behandlere oplever vi, at det enkelte menneskes netværk spiller en  
afgørende rolle for udfaldet af den konkrete behandling. Hensigten med 
kurset er derfor at give den enkelte kursist mulighed for at få afklaret, om 
deres nuværende netværk afspejler deres behov og understøtter de ønsker, 
de måtte have for fremtiden. I forlængelse heraf arbejdes der målrettet med 
at inspirere kursisterne til at få etableret strategier, der kan hjælpe dem til at 
få revitaliseret deres netværk, således at dette i højere grad kan understøtte 
deres behandling, hvad enten målet er fuld stoffrihed eller er af skadesredu- 
cerende karakter. 

I kursisternes arbejdskatalog på side 7 beskrives dette på følgende måde: 

”Dit sociale netværk er alle de personer, der indgår i dit liv.

Nogle af de mennesker, der er i dit netværk, har varig og intim betydning for 
dig. Andre er kendetegnede ved at have en bestemt funktion i dit liv, det kan 
f.eks. være en medarbejder på kommunen, som du har et samarbejde med. 

Dit netværk har betydning for dine muligheder for at få det bedre socialt,  
psykisk og økonomisk og afhænger af, hvilke mennesker der indgår i dit 
netværk, og hvordan du bruger disse mennesker. På dette kursus skal vi 
undersøge, hvorvidt dit nuværende netværk opfylder dine behov og under-
støtter din behandling.

Vi skal arbejde med følgende emner: 

Hvad får jeg talt om, og hvad får jeg ikke talt om, som er vigtigt for mig?

Hvem får jeg talt med, og hvem får jeg ikke talt med om de ting, som er vigtige 
for mig?

BRUG AF MATERIALET
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Hvordan kommer jeg i gang med at tale om det, som jeg ikke får talt om?

Mangler jeg nogen i mit netværk?”.       

 
Arbejdskataloget og dets anvendelsesmuligheder
Arbejdskataloget kan anvendes i forbindelse med individuelle forløb såvel 
som i gruppebehandlingsmæssige sammenhænge. I forbindelse med gruppe- 
behandling kan der max. være seks kursister og minimum to behandlere til 
stede. Det kan anvendes som et selvstændigt kursus, f.eks. som et tilbud til 
mennesker, der er i et skadesreducerende forløb. Eller kurset kan indgå som 
et supplement eller i kombination med andre kurser fra kursusserien ”Tillid, 
Håb og Ærlighed”.  Det er vores håb, at materialet kan understøtte eller  
supplere den behandling, som du allerede tilbyder, hvad enten du er helt ny - 
eller har lang tids erfaring inden for faget som behandler. 

Indeværende guide er opbygget således, at strukturen i kursisternes arbejds- 
katalog følges stringent. Dvs. at indeværende instruktion til ”Forordet (de tre 
værdier)” på s. 7 refererer til overskriften ”Forord” på s. 3 i arbejdskataloget 
og så fremdeles.   

  

Indholdsfortegnelse

Instruktion til ”Forordet (de tre værdier)” s. 7

Instruktion til ”Samvær i gruppen” s. 8

Instruktion til ”Formålet” s. 8

Instruktion til ”Hvem taler jeg med” s. 8

Instruktion til ”De støttende hænder” s. 9

Instruktion til ”Rigtige venner” s. 10

Instruktion til ”Netværksanalyse”  s. 12

Instruktion til ”Oversigt over mit netværk”  s. 16

Instruktion til ”Evaluering af dit netværk” s. 18

Evaluering af kursusmaterialet s.  19



“Så er det tid til at komme i gang. Husk 
løbende at lave opsummeringer på det, 
der tales om. Dette giver mulighed for 
at koble det, der tales om, til det mate-
riale, der anvendes. Det demonstrerer, 
at du lytter og giver kursisten en rød 
tråd i behandlingen, som gør dem klar 
til at tage det næste skridt”.  

6
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Instruktion til ”Forordet” - arbejdskataloget side 3
Kursisternes materiale indledes med et forord, som de bedes om at læse 
- eller som læses op for dem. Her præsenteres de tre centrale værdier, der 
vægtes i forbindelse med behandlingen, herunder ”Tillid” som på forsiden 
symboliseres ved den understøttende hånd, ”Håbet” som symboliseres ved 
ankeret, og ”Ærlighed” som symboliseres ved det blå hjerte. Kursisterne skal 
orienteres om, at jo mere de nævnte værdier er til stede i behandlingen, jo 
højere er sandsynligheden for, at der kan arbejdes målrettet med de konkrete 
forandringer af misbruget.  

”Tillid” er en forudsætning for, at der kan eksistere et godt samarbejde mel-
lem behandler og kursist, men det handler også om, at kursisten har ”Tillid” 
til, at de konkrete redskaber og metoder, som der tilbydes, rent faktisk gør 
en forskel. Det er derfor væsentligt, at der er fokus på, hvordan kursisten 
oplever samarbejdet, herunder om de føler sig hørt og forstået, og om de 
oplever, at det der arbejdes med giver mening, og om arbejdsmetoderne 
opleves som relevante. Det er vigtigt, at behandleren husker at spørge ind 
til disse aspekter kontinuerligt. ”Tillid” er afgørende for, at kursisterne kan 
etablere ”Håbet” om, at forløbet vil bære frugt, herunder at de vil gennemgå 
en udvikling, der giver et godt afsæt for den videre behandling og sociale 
interventioner. 

Endelig er der ”Ærlighed”, der er en vigtig forudsætning for, at der kan 
arbejdes med de relevante problemstillinger. En kursist kan f.eks. give udtryk 
for, at deres netværk er bedre, eller måske dårligere end de egentligt selv 
oplever, at det er. Det har måske tidligere givet god mening for kursisten at 
underdrive eller overdrive i forskellige situationer både i forhold til andre 
mennesker og i forhold til dem selv, hvilket kan opfattes som en overlevelses- 
strategi, der nærmest aktiveres automatisk. 

Som behandlere er det væsentligt at få formidlet, hvad det er for nogle meka-
nismer, der er på spil. Det er vigtigt at møde kursisten og anerkende dem på, 
at deres overlevelsesstrategier sandsynligvis har været nødvendige for dem 
på et bestemt sted og tidspunkt i deres liv. I behandlingen er der dog en række 
ulemper forbundet med disse strategier. Kursisten skal orienteres om, at det 
der er vigtigt er, at de forsøger at beskrive præcist, hvordan de har det (hvad 
tænker de, hvad føler de, hvad mærker de og hvordan handler de), såfremt de 
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selv og andre skal have mulighed for at understøtte deres behand- 
ling - ”Ærlighed” er i den forstand særdeles vigtig.

Instruktion til ”Samvær i gruppen” - arbejdskataloget side 6
Såfremt den enkelte kursist skal indgå i en gruppe, hvor der samarbejdes med 
andre kursister, er det vigtigt at understrege betydningen af, at der eksisterer 
nogle retningslinjer for samarbejdet. Formålet er at skabe tryghed for det 
enkelte gruppemedlem, og det er en præmis for at deltage i gruppen, at disse 
retningslinjer følges.   

Instruktion til ”Formålet” - arbejdskataloget side 7
Det er vigtigt, at kursisterne er bekendt med formålet, herunder at de er klar 
over, hvad de vil kunne få ud af netværkskurset. Formålet gennemgås med 
kursisten jf. s. 7 i arbejdshæftet eller s. 4 i indeværende guide.

Instruktion til ”Hvem taler jeg med ” - arbejdskataloget side 8-9
En forudsætning for at arbejde med sit netværk er at opnå en forståelse af, 
hvilke behov for socialt samvær der bliver dækket, og hvilke behov der ikke 
bliver dækket. 

I første omgang er det derfor væsentligt blot at få et overblik over, hvilke 
emner og temaer den enkelte kursist taler med andre om, og hvem de taler 
med. I indeværende øvelse skal kursisten altså ikke vurdere, hvorvidt de 
oplever deres samtale med andre som frugtbare samtaler. 

Har kursisterne svært ved at komme i gang med undersøgelsen, kan det være 
relevant at stille dem en række hjælpespørgsmål, der kan aktivere deres 
refleksioner - f.eks.:

”Hvem bruger du mest tid sammen med?” 

”Hvem bruger du næstmest tid sammen med?”

”Hvilke af de emner, der står oplistet i arbejdskataloget, får I talt om?” 

”Kan du huske hvilke personer, du talte med i går - kan du huske,  
hvad I talte om?” 
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”Hvilke steder har du været den sidste uge?”, ”Hvem mødte du?”,  
”Hvem talte du med?”, og ”Hvad talte I om?” 

”Hvornår har du sidst talt om (nævn emne fra arbejdskataloget)?”,  
”Hvem talte du med om dette emne?”. 

Lad kursisterne selv udfylde skemaet,  
men støt dem ved at tale om hvert enkelt  
samtaleemne. Hvis kursisten mener,  
at der mangler et emne, er der lavet plads  
til dette sidst i skemaet. 

Instruktion til ”De støttende hænder” - arbejdskataloget side 10-11         
Jf. undersøgelsen ”Hvem taler jeg med og om hvad?” skulle kursisten nu gerne 
have fået et overblik over, hvilke emner de får talt om, og hvem de får talt med 
om disse emner. 

Med udgangspunkt i denne viden er hensigten med indeværende øvelse at  
få undersøgt, hvordan vægtningen er i forhold til de forskellige samtale- 
emner, herunder: Hvor meget der tales om de forskellige emner relativt set, 
og hvor mange forskellige mennesker der tales med om de forskellige emner? 
Endvidere om der mangler ”støttende hænder” i forhold til nogle typer af 
samtaleemner, herunder om der er nogle emner, der slet ikke tales om (eller 
ikke tales nok om), som ville være vigtige for kursisterne at få talt om. 

Dette må gerne give anledning til drøftelser om, hvad den enkelte kursist har 
behov for at tale om. Det kan sagtens være, at den enkelte kursist oplever, 

“Stil spørgsmål som det ikke umiddelbart 
er let at svare ja eller nej til. Dette åbner op 
for, at kursisten reflekterer over deres svar 
og giver dermed mulighed for, at kursisten 
kommer i kontakt med sin ambivalens, 
herunder positive og negative aspekter af 
en forandring”.
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at der er emner, som de slet ikke har behov for at tale om. I den forbindelse 
er det vigtigt at være undersøgende på, hvorfor de har denne oplevelse. Stil 
f.eks. følgende spørgsmål: 

”Det ser ud som om, at der er nogle af emnerne, som du fortæller, at du slet 
ikke får talt om, men hvad kunne være fordelene ved at begynde at tale med 
nogen om disse emner?” eller ”Hvad kan der ske, hvis du begyndte at tale om 
disse emner?” etc.   

Støt kursisterne i at få fordelt de forskelligere emner under de tre forskellige 
kategorier i arbejdshæftet: ”Ting jeg taler med mange mennesker om”, ”Ting 
jeg taler med enkelte mennesker om” og ”Ting jeg ikke fortæller om”.

Instruktion til ”Rigtige venner” - arbejdskataloget side 12-16         
Jf. undersøgelse af ”De støttende hænder” har kursisten nu fået et overblik 
over, hvad de taler meget om med mange mennesker, hvad de taler lidt om 
med få mennesker, og hvad de slet ikke får talt om, men som de oplever at 
have behov for at få talt om. 

Selv om en kursist får talt meget om et specifikt emne med mange forskellige 
mennesker, så er det ikke nødvendigvis en garanti for, at dette er gode og 
frugtbare samtaler, som er støttende for kursistens liv. Endvidere kan det 
også være, at kursisten ikke få drøftet specifikke emner (som de gerne vil 
have mulighed for at drøfte), fordi der ganske enkelt ikke optræder personer i 
deres liv, som de har lyst til at drøfte disse emner med.  

Det er derfor relevant at gå i gang med en undersøgelse af, om kursisterne nu 
også får talt om det, som de har behov for med de rigtige mennesker og på 
den rigtige måde. 

For at kunne gennemføre denne analyse er det relevant at starte en proces, 
hvor der reflekteres over, hvad det er for menneskelige egenskaber, der 
kendetegner mennesker, der er gode at tale med. Dette gøres under over-
skriften ”Rigtige venner”. I arbejdskataloget er der åbnet op for, at kursisterne 
i første omgang selv reflekterer over, hvad der karakteriserer en rigtig ven. 
Kursisterne støttes i at nedfælde deres vurderinger i noteskemaet på s. 13 i 
arbejdskataloget. 
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Efterfølgende sammenlignes kursisternes udsagn med de forskellige præ-
fabrikerede udsagn, som er opstillet på s. 14-15 i arbejdskataloget. Der tales 
om, hvorvidt der er et match imellem egne udsagn og de opstillede udsagn. 
Endvidere drøftes de opstillede udsagn og klienternes tanker vedrørende de 
forskellige udsagn. 

Såfremt kursisten har vanskeligt ved at komme i gang med at gøre sine egne 
overvejelser på s. 13 i arbejdskataloget, kan det være hjælpsomt at gå direkte 
til s. 14 og 15 og drøfte værdier og holdninger i forhold til de præfabrikerede 
udsagn. 

I forlængelse af ovenstående øvelser tilbydes kursisterne at spille ”Venne-
spillet”. Venne-spillet finder kursisterne bagerst i hæftet. De enkelte kort 
klippes ud som anvist. Brikkerne lægges på bordet, og kursisterne skiftes til 
at trække et kort, hvorefter udsagnet på kortet drøftes. Der er ingen rigtige 
eller forkerte besvarelser på de enkelte kort, hvilket kursisterne skal orien- 
teres om. Udsagnene har til hensigt at give anledning til refleksioner og er- 
faringsudvekslinger, herunder skærpe den enkelte kursists idé om, hvad der 
er vigtigt for netop dem, hvilket de også orienteres om.

Venne-spillet kan give anledning til for- 
tællinger fra kursisternes eget liv. “Lyt til 
kursistens historier og udtryk empati og 
forståelse for de særlige vanskelige ud-
fordringer, de har haft i deres liv, som har 
vanskeliggjort forandringerne for dem”.   
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Instruktion til ”Netværksanalysen” - arbejdskataloget side 17-27        
Kursisterne har nu en god fornemmelse af, hvad de får talt om, og hvad de ikke 
får talt om (men som er vigtigt for dem at få talt om), hvem de taler med, og 
hvor meget de får talt om de forskellige emner, der er vigtige for dem. 

Endvidere har kursisterne en fornemmelse af, hvilke kvaliteter der skal være 
til stede hos en person, for at de kan have en god samtale. 

Kursisten skal nu til at udfærdige en mere nuanceret analyse af deres net-
værk. Det betyder, at de nu også skal forholde sig til kvaliteten/betydningen 
af deres samtaler/interaktioner med andre mennesker. 

Det er i den forbindelse ikke nok blot at vide, hvilke kvaliteter der karakteri- 
serer en god ven eller en god socialrådgiver for den sags skyld. 

F.eks. kan kursisten opleve, at deres pusher også bidrager med socialt 
samvær, gode råd og decideret praktisk hjælp og faktisk i mange situationer 
opfylder de kriterier, som kursisten oplever som gode egenskaber ved en 
person. Det er vigtigt ikke at forklejne dette og anerkende, at kursisten har en 
reel oplevelse af, at de her får understøttet nogle af deres behov. 

Samtidig har vi dog (sammen med kursisten) en interesse i at få undersøgt, 
om der kunne eksistere en diskrepans i mellem det at få det bedre, samtidigt 
med at pusheren indgår i deres netværk. 

Kursisten kan også have mennesker i deres liv, hvor kursisten oplever sig selv 
som værende en støtte for vedkommende, hvilket kan opleves som menings-
fyldt for kursisten. Samtidig kan den pågældendes livssyn være af en sådan 
karakter, at det samtidig dræner kursisten for energi.  

Ovenstående er blot et par eksempler, og der kan være andre typer af sam-
spil og eksempler, der kan være behov for at få klarlagt.  

Forudsætningen for at kursisterne får størst muligt udbytte af deres net-
værksanalyse er, at de støttes i at blive opmærksomme på, hvad de mærker 
i de konkrete situationer, hvor de er sammen med mennesker fra deres 
netværk. Endvidere skal der være fokus på, hvilken situation som dette sam-
vær efterfølgende bringer kursisten i, i forhold til tanker, følelser, kropslige 
fornemmelser og i forhold til deres adfærd. 
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Det er med andre ord vigtigt, at vi får undersøgt, om de personer som kursis-
ten oplever dækker deres behov, rent faktisk også gør det. Herunder på den 
rigtige måde, på de rigtige tidspunkter, i forhold til de rette temaer og med de 
rette intentioner. 

Et redskab til at blive bedre til at mærke efter og lave ovenstående analyse er 
den kognitive diamant.

Den kognitive grundmodel/diamant: 
Med udgangspunkt i den kognitive diamant har vi en forståelse af, at tanker, 
følelser, adfærd og kropslige fornemmelser indgår i et gensidigt påvirknings-
forhold (se figuren i arbejdskataloget på s. 17). 

Såfremt vi har negative tanker, påvirker det vores følelser. Vi bliver nedtrykte, 
hvilket påvirker vores kropslige fornemmelser, og det kan komme til udtryk 
som en knugende fornemmelse i maven. Den knugende fornemmelse kan 
give anledning til, at vi har tanker om, at vi er syge/svage, hvilket igen påvirker 
vores handlinger, herunder at vi isolerer os og måske bliver i sengen. Dette har 
igen indflydelse på vores følelsesliv, hvor oplevelsen af ensomhed og afmagt 
bliver dominerende. 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan vi kan forklare kursisterne den 
dynamik, der eksisterer i mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og 
adfærd. Analyseredskabet skal i denne sammenhæng anvendes til at vurdere 
vores interaktioner med forskellige mennesker i forskellige kontekster.  

Øvelsen på side 18 og 19 i arbejdskataloget går i den forstand ud på, at 
klienterne inddrager eksempler på samtaler fra deres eget liv og bruger den 
kognitive grundmodel som analyseredskab til at få klarlagt deres oplevelser 
af samtalen. 

Hvem har betydning for mig i øjeblikket?
Kursisterne er nu udstyret med et relevant analyseredskab og er parate til at 
påbegynde en meget nuanceret analyse af deres netværk. Analysen på s. 20 
og 21 i arbejdskataloget giver kursisterne anledning til at få vurderet, hvilke 
mennesker der har betydning for dem lige nu og her - på godt og ondt! Når 
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begge dimensioner er inkluderet, er det fordi, at vi som mennesker sagtens 
kan være involveret/overinvolveret i mennesker, som, når vi tænker over det, 
dybest set ikke er gode for os. 

Endvidere er det også vigtigt at huske på, at der er nogen mennesker, der kan 
være meget dominerende for ens liv og levned og derfor har en stor betyd-
ning, uden at vi nødvendigvis ser disse mennesker særligt meget. Det kan 
f.eks. være børn, der ikke længere er kontakt til etc. 

Vi kan opfordre kursisterne til at anvende den kognitive model, så de får 
fokus på at mærke efter. 

Kursisterne kan lave en graduering på s. 23 i arbejdskataloget, hvor de kan 
skrive navn og status ned under de fire kategorier (f.eks. Markus/søn, Gitte/
sagsbehandler etc.). 

Dem jeg let bliver vred eller irriteret på   
Analysen fortsætter under de samme forskrifter som analysen ”Hvem har 
betydning for mig i øjeblikket”. I indeværende analyse er der nu blot fokus på 
”Dem jeg let bliver vred eller irriteret på”. 

Følelsen af vrede eller irritation lyder umiddelbart som negative følelser, men 
er en følelse, der også kan virke som en drivkraft i forhold til forandring. D.v.s. 
at vores kursister sagtens kan have mennesker i deres netværk, der ”forstyr- 
rer” kursisterne i forhold til at tale med dem om svære, men relevante emner 
- eller som stiller krav, der kan virke fremmende for klientens liv, men som kan 
virke irriterende. Der er altså forskel på det grundlag og den måde, som vi 
bliver vrede og irriterede på, og det er vigtigt, at kursisterne trænes i at kunne 
registrere denne forskel. Alle, som kursisten på godt og ondt kan blive vred 
eller irriteret på, skal derfor huskes og registreres.   

Igen kan den kognitive model virke som et hjælperedskab i forhold til at gen-
nemføre denne registrering. 

Kursisterne kan lave en graduering på s. 23, hvor de kan skrive navn og status 
ned under de fire kategorier.
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Dem jeg kan være fornuftig sammen med 
Analysen fortsætter under de samme forskrifter som analysen af ”Dem jeg 
let bliver vred og irriteret på”. I indeværende analyse er der fokus på ”Dem jeg 
kan være fornuftig sammen med”. 

Vi skal være opmærksomme på, at vi kan have forskellige rationaler i forhold 
til det at være fornuftige. Vi kan ikke tage for givet, at en beskæftigelses-
rådgiver fra det lokale jobcenter opfattes som fornuftig, og det kan ud fra 
et behandlingsmæssigt perspektiv i nogle tilfælde være med rette. Der kan 
indgå personer i kursistens netværk, som kursisten tænker på med glæde, og 
med hvem de laver ting, der opleves som sjove og underholdende. Dette kan 
umiddelbart virke fornuftigt holdt op mod en ellers grå hverdag, men er det 
ikke nødvendigvis, såfremt vi kigger på relationen ud fra en behandlingsmæs-
sig logik. 

Derfor er det vigtigt, at vi får talt om forskellige konkrete eksempler fra 
kursisternes liv, hvor de har haft en oplevelse af fornuftigt samvær. Det er 
særdeles vigtigt, at vi som behandlere er lyttende, nysgerrige og undrende 
uden at være dømmende. 

Endvidere skal vi være opmærksomme på, at der er mennesker, som vi både 
kan være fornuftige og ikke fornuftige samme med. I den forbindelse må vi 
støtte kursisten i at lave en vægtning. 

Igen kan den kognitive model fungere som et hjælperedskab i forhold til at 
gennemføre analysen. 

Kursisterne kan lave en graduering på s. 25 i arbejdskataloget  
hvor de kan skrive navn og status ned under  
de fire kategorier.

“Når vi sammenligner de beskrivelser, kursisten har 
af de (negative) sociale interaktioner, der pågår 
i dele af deres netværk - Og stiller disse op imod 
deres udtalte oplevelser af, hvad det er for nogle 
mellemmenneskelige kvaliteter, der er gode for 
dem, så har vi sat gang i en refleksiv proces”.  
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Dem der støtter mig og hjælper mig i forandringen
Denne analyse kan betegnes som en opsamling på de andre analyser. D.v.s. at 
kursisterne her kan lave en vurdering af, hvilke af de personer der er opstillet 
i de tre forrige analyser, som rent faktisk opleves som en støtte og en hjælp 
i forbindelse med kursistens arbejde med forandring. En pusher kan f.eks. 
have en stor betydning for kursistens liv. Det kan være en, som man sjældent 
er vred på og som sagtens kan fremstå umiddelbar fornuftig. Alligevel er 
det ikke sikkert, at vedkommende er en ressource for kursistens ønske om 
forandring, da det underliggende bånd, der binder kursisten og pusheren sam-
men, er stoffet. Med andre ord, hvis kursisten stopper med at købe stoffer af 
vedkommende, så forsvinder alt det andet også på sigt. 

Hensigten med indeværende opsamling er derfor at få undersøgt, hvem der 
egentligt for alvor er en støtte i forhold til kursistens konkrete ønske om 
forandring, og hvem der i mindre grad er det. Dette kan være en svær erken-
delsesproces, idet nogle kursister vil sande, at de mennesker, der står dem 
nærmest, som de måske ser mest, og som de føler, at de er meste afhængige 
af eller omvendt, også er de mennesker, der udgør en konkret barriere for en 
forandring af livet. 

Igen kan den kognitive model fungere som et hjælperedskab i forhold til at 
gennemføre analysen. 

Kursisterne kan lave en graduering på s. 27 i arbejdskataloget, hvor de kan 
skrive navn og status ned under de fire kategorier. Kursisterne skal forholde 
sig til alle de personer, som de har registreret i de forrige analyser.

Instruktion til ”Oversigt” - arbejdskataloget side 28-29        
Der har været samarbejdet med kursisterne om at undersøge deres netværk, 
herunder:

• At kortlægge hvilke personer de får talt mere eller mindre med 

• Hvad de får talt om, og hvad de ikke får talt om

• Hvilke personer som har mere eller mindre betydning for dem 

• Hvem som de hurtigt eller mindre hurtigt bliver vred og irriteret på 
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• Hvem de kan være mere eller mindre fornuftige sammen med

•  Endelig har kursisterne forholdt sig til, hvorvidt hver enkelt person er støt-
tende for deres forandringsproces.

Med værktøjet på s. 28 i arbejdskataloget er det nu relevant at skabe et  
visuelt overblik over disse personers tilknytning til kursisten, og endvidere 
mere specifikt at forholde sig til hvilke funktioner, som de forskellige  
personer har i forhold til den pågældende kursist. 

Skydeskiven på s. 28 i arbejdskataloget er delt op i fire forskellige dele,  
der hver især refererer til forskellige typer af funktioner. Kursisterne skal  
nu placere de forskellige personer i en af de fire kategorier på skydeskiven.  
Samtidig gælder det, at jo større positiv betydning vedkommende har i 
praksis i forhold til klientens målsætning om forandring, jo tættere skal de 
placeres ind mod midten. 

Eksempel 1: Kursisten har en beskæftigelsesrådgiver, som de opfatter som 
fornuftig. De ser dog ikke vedkommende særlig ofte og er ikke som sådan i 
gang med et målrettet forløb. I den forbindelse scores vedkommende helt 
uden for skiven.       

Eksempel 2: Kursisten har en god ven, som han/hun ser dagligt. Vedkom-
mende giver tryghed, men er samtidigt en person, der misbruges sammen 
med. Vedkommende placeres også uden for skiven, men indgår under  
kategorien ”venner”. 

Eksempel 3: Kursisten har en ven fra sin barndom/tidlige ungdom, som han/
hun af og til taler i telefon med. De lever forskellige liv, men vedkommende 
er fortsat åben og interesseret overfor kursisten. Denne relativt sporadiske 
kontakt fylder dog fortsat kursisten med håb om at kunne bygge videre på 
et venskab, hvor stofferne ikke indgår, og vedkommende kan til trods for den 
sporadiske kontakt placeres længere inde mod midten af skydeskiven.   

I praksis kan kursisten give de forskellige mennesker i deres netværk en 
farvekode, så det giver overblik. Der kan også sættes kryds på skydeskiven, 
hvor fornavnet markeres med småt ovenover.
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Instruktion til ”Evaluering af dit netværk” - arbejdskataloget side 30-33        
På baggrund af det visuelle overblik er kursisterne nu parate til at evaluere 
deres netværk. 

•  I første omgang skal kursisten undersøge, om der er nogen specifikke 
funktioner, som de mangler at få dækket via deres netværk. 

•  Efterfølgende kan det undersøges, om der er nogle af de mennesker, der 
indgår i deres netværk, som de skal bruge mindre tid sammen med, eller 
om der er personer, der skal helt ud af netværket. Dette er en vanskelig 
drøftelse og må afvejes imellem ønsket om forandring set i forhold til 
den konkrete persons betydning for, at denne forandring kan gennem-
føres eller ikke kan gennemføres. I den forbindelse må der forventes en 
høj grad af ambivalens, idet frygten for at være alene eller oplevelsen af 
”følelsesmæssig gæld” til andre klart kan overstige ønsket om en foran-
dring. 

•  Endelig skal det undersøges, hvorvidt der er nogle af kursistens relationer, 
som virker særligt understøttende for deres ønske om forandring, og som 
skal inddrages endnu mere i kursistens liv. 

Ovenstående overvejelser kan give anledning til en udpræget grad af am-
bivalens hos den enkelte kursist. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab med 
kursisterne får angivet en vej for, hvordan kursisten kan handle i praksis i 
forhold til at håndtere arbejdet med at forandre deres netværk. 

Til dette arbejde er de tre ovenstående kategorier stillet op på side 31,32  
og 33, hvor der til hver af de tre kategorier, er tilføjet fire refleksive arbejds- 
spørgsmål, som er følgende: 

• Hvem kunne det være? 

• Hvad skal jeg gøre?

• Hvordan skal jeg gøre det? 

• Hvornår skal jeg gøre det? 

Der samarbejdes med kursisterne om at få svaret på spørgsmålene i forhold 
til hver af de tre kategorier.



“Mange tak for hjælpen“.  
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I den forbindelse er det særdeles relevant, at den enkelte behandler har sat 
sig godt ind i de tilbud, der eksisterer i den pågældende lokalitet, hvad enten 
dette er i kommunalt, frivilligt eller privat regi. 

Det kan f.eks. være, at kursisten oplever at have et behov for at få styr på sin 
økonomi, og at der i den forbindelse kan henvises en boligsocial medarbejder, 
der kan håndtere dette. Det kan være, at kursisten har behov for et socialt til-
bud som substitut for nuværende sociale interaktioner. Det kan være, at det 
viser sig, at kursisten har behov for at få støtte til deres samtaler med deres 
beskæftigelsesrådgiver etc.    

Såfremt der er tale om gruppeforløb, skal de forskellige strategier og behov 
drøftes, så kursisterne kan inspirere hinanden til at handle. På side 34 er der 
opsat et skema, hvor kursisterne har mulighed for at notere de helt særlige 
gode idéer ned. 

Evaluering af kursusmateriale        
Vi beder dig om at støtte kursisterne i at udfylde det lille spørgeskema på  
de to sidste sider i kursuskataloget s. 36 -37. Husk også din egen evaluering af 
indeværende kursusguide på de to sidste sider. 
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BEHANDLERENS EVALUERING

Kursus Dato Navn (valgfrit)

Du svarer ved at sætte kryds ud for det svar, der bedst passer med dine ople- 
velser. 

Gav materialet anledning til, at du fik undersøgt,  
hvad kursisten ønsker at arbejde med fremadrettet? 

 I høj grad I nogen grad Hverken/ eller Lidt Slet ikke

Kommentarer:   

Var det din oplevelse, at undervisningskataloget støttede  
dig i at formidle meningen med de forskellige metoder?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller Ikke meget Slet ikke

Kommentarer:     

✄
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Passer arbejdskataloget til den måde, du arbejder på som behandler? 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller Ikke meget Slet ikke 

Kommentarer:  

Havde du som behandler en oplevelse af,  
at der manglede noget i kurset?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller Ikke meget Slet ikke  

Kommentarer:  

✄


