
Herunder får du seks spørgsmål, der kan bruges til at finde frem til en fælles forståelse 
og danne grundlag for at sætte mål med borgeren.

Hvordan oplever du den beskrevne situation?

Hvad tænker du om, den beskrivelse andre fagpersoner har givet?

Hvordan ville du ønske, at situationen så ud? 

Hvad kunne du godt tænke dig i stedet for det, der er nu?

Hvad skal der til, for at vi kan nå derhen, eller det kan ske?

Hvad tror du, at du/dit barn/I som familie har brug for?

Som socialarbejdere er vi forpligtede til at inddrage borgerne. Det kan nogle gange være svært, 
hvis borgeren er modstander af at modtage støtte. Så hvordan kan vi arbejde med inddragelse, 
når vi møder modstand? 

For at arbejde med inddragelse må vi starte med at definere virkeligheden sammen med 
borgeren. Vi skal se på: Den situation vi står i, den opgave vi har og det problem eller den 
bekymring vi kan se. 

Hvis vi ikke er enige om, at der er et problem, kan vi ikke blive enige om at samarbejde om at 
løse det. Derfor er første skridt altid at definere situationen eller problemet i fællesskab. 

For at forstå hvad borgeren ser, må vi spørge dem og lytte til deres vinkler og perspektiver, og 
forsøge at finde de ting, vi kan være fælles om. Det kan f.eks. være en bekymring for et barn, det  
kan være en  frustration over at kommunen er       
indblandet i familiens liv eller det kan        
være at en borger er bekymret over at        
skolen ofte laver underretninger. 

Hvis vi kan blive enige om et problem        
eller en situation, kan vi begynde at finde        
fælles mål og ønsker. Ofte kan man         
være uenige om, hvordan problemerne        
er opstået - men hvis vi kan finde et         
fælles mål, kan vi begynde at         
samarbejde. Målene kunne f.eks. være,        
at barnet skal i bedre trivsel, at vi skal        
komme dertil hvor der ikke kommer         
underretninger mere eller at vi skal        
undgå at kommunen er indblandet i familiens liv. 

Med tydeligt definerede mål, kan vi begynde at samarbejde med borgeren selv om at løse 
problemerne. 
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