Øvelse
Praksisinterviews danner grobund for fælles udvikling
For at forældrene kan komme ind på banen er det nødvendigt, at de oplever, at de har noget at
bidrage med. Her er det den professionelles opgave at få forældrene på banen med deres
ressourcer. Men det kan være svært at finde gode måder at inddrage forældrene på. Der er brug
for, at den professionelle har mod på at være åben over for, hvad forældrene kan bidrage med.
Frem for at være handlingslammet af berøringsangst og angst for at gøre noget forkert i forhold til
forældrene, er det vigtigt at den professionelle har idéer til, hvordan ressourcer kan opdages i
dialog og samspil med forældrene.
Praksisfortællinger kan skærpe blikket for ressourcer hos såvel den professionelle som forældrene.
Formål: At have fokus på ressourcer og træne eksplorativ dialog og aktiv lytning.

Fremgangsmåde:
1) Dan grupper af 3-4 personer:
A: fokusperson,
B: interviewer
C + evt. D:”vidner”
2) Første runde:
A: Fortæl kort om en konkret oplevelse du har haft, hvor du syntes, at dit arbejde lykkedes,
hvor det gik (rigtig) godt. Hvor du var glad for det, du gjorde… Det kan være en situation,
en episode… med en bestemt elev, forældre, kollega…
B: Spørg til episoden/ situationen for at gøre den mere konkret:
–
–
–
–
–
–
–

Hvor fandt det sted?
Hvad skete der?
Hvem var til stede?
Hvad gjorde du – siden det lykkedes/ gik godt?
Hvad gjorde de andre?
Hvad gjorde situationen mulig?
Hvad var anderledes?
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C + evt. D: Under interviewet lytter I og spotter de evner, talenter, færdigheder, værdier og
ressourcer, som fokuspersonen er i besiddelse af, for at denne situation kunne lykkes.
– Eks.: hjælpsomhed, overblik, humor, respekt, fagligt overblik…
– Skriv ordene på lapperne og overræk dem efter interviewet til fokuspersonen.
3) Skift roller og fortsæt de næste 2-3 runder på samme måde.
4) Drøft med hinanden:



Hvordan kan I gå i dialog med forældre på en lignende måde, så I får indblik i deres
ressourcer?
Hvordan kan I dele viden med hinanden om forældrenes ressourcer?
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