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FORSKELLE OG ERFARINGER SKAL FREM 
 

 

Samtaleøvelse 
OBS: Der medfølger en vejledning til, hvordan man bruger øvelsen. 

 

A. Hvor boede du som fireårig?  
a. Hvordan så det ud?  
b. Havde du legetøj? Hvad var dit bedste legetøj?  
c. Hvordan så din familie ud, da du var 4 år? 

 

B. Hvad var det bedste musik for dig som lille? – Hvad er det bedste musik nu? 
 

C. Fortæl om din oprindelse. Det kan være dine forældres oprindelse, men også 
den oprindelse du har her i Århus eller et andet sted i Danmark, eller et andet 
land, som du selv er født i.  
Fortæl om det i din oprindelse, som har størst betydning for dig. Hvad elsker 
du mest ved din oprindelse? Det kan være naturen, traditioner, sange, 
stemninger eller andet.  

 

D. Hvad er dit modersmål? Hvad betyder dit modersmål for dig? Nævn et digt, en 
sang eller andet, som du tænker på, når du tænker på dit modersmål. 

 
E. Hvilke højtider holder du? Hvad er din bedste højtid? Fortæl, hvad du særligt 

kan lide ved den højtid? 
 

F. Religion, tro, åndelig praksis eller at være ateist.  
a. Hvis du har en tro, vil du så fortælle lidt om det? Hvad er din tro, hvad 

betyder den for dig, hvordan praktiserer du din tro?  
b. Hvis du har en spirituel eller åndelig praksis, vil du så fortælle lidt om 

den? Hvad går det ud på, hvad betyder det for dig, hvordan viser det sig 
i din hverdag. 

c. Hvis du er ateist, så fortæl lidt om, hvorfor religion eller spirituel praksis 
ikke betyder noget for dig. Hvordan skaber du mening i dit liv på anden 
vis?  

 

G. Hvis det føles ok, så fortæl om at have følt dig undertrykt, gjort forkert eller set 
ned på af andre. Fortæl evt. om en episode, hvor det er sket. 
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