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Øvelse  
 
 

Fortæl om din baggrund – hvilke ressourcer kunne der ligge i 

fortællingen? 

Det er afgørende, at de professionelle finder frem til forældrenes ressourcer for at gøre det muligt 
for dem at deltage aktivt og bidrage med ressourcer, som de får mulighed for at sætte i spil. Men 
det kan være vanskeligt at få øje på ressourcer på områder, der er fremmede for den 
professionelle. Det er nemlig vanskeligt at kende til erfaringsverdener, der er forskellige fra dem, 
man kender fra sig selv.  
 
Formål: At få øje på hvilke ressourcer der kan ligge i en fortælling. At træne eksplorativ dialog.    

 

Fremgangsmåde: 

1) Gå sammen med en makker. I skiftes til at være fokusperson og den, som lytter og spørger 

nysgerrigt til fortællingen.  

 

2) Afsæt 15 min. til hver fortælling.  

 

3) Til intervieweren: Forestil dig, at du er interesseret i din makkers baggrund. Spørg til den 

med denne type spørgsmål: 

Familiehistorie og levesteder 

 Kommer du fra en familie, som altid har boet i Danmark? Hvad betyder det for dig?  

 Hvor bor du nu, hvor længe har du boet der, har du boet andre steder?  
Barndoms- og skoleerfaringer  

 Hvordan var din barndom sammenlignet med de børns/unges, som du arbejder med? 

 Hvad syntes du om at gå i skole? Hvad kunne du bedst lide / ikke lide? 

 Hvordan stillede dine forældre sig i samarbejdet med din skole? 
Arbejdshistorie 

 Hvilke jobs har du haft? 

 Hvilke andre former for arbejde har du erfaring med? (Fx fritidsarbejde eller at hjælpe 
andre med at udføre arbejde) 
 

4) Når I er færdige med at samtale 2 og 2, drøfter hele gruppen:  

 Hvad kunne I spotte i fortællingerne om hinandens ressourcer?  
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 Hvordan kan I gå i dialog med forældre på en lignende måde, så I får indblik i deres 

ressourcer?  


