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1. Fortæl mig om det første hus, du husker.
Hvordan så dit værelse ud?
2. Hvad legede du? Hvordan var kvarteret?
3. Kan du huske, da du begyndte på skolen?
Hvordan var det?
4. Hvem var din første bedste ven?
5. Hvad lavede I?
6. Dyrkede du nogen sport?
7. Hvad var du specielt god til?
8. Fortalte dine forældre nogensinde
familiehistorier? Hvad fortalte de om?

9. Hvad var dit første job?
10. Af alle de steder, du har boet - hvilken var det
mest interessante?

1. Hvad er den største udfordring, som du nogensinde
har stået overfor?

2. Hvad har du altid ønsket at gøre, men ikke gjort
- og hvorfor gjorde du det ikke?
3. Gjorde dine forældre noget, da du var barn, som du
svor aldrig selv ville gøre?

4. Hvordan gik det?
5. Mens du voksede op, hvad troede du, at du ville
komme til at arbejde med?
6. Hvad syntes / synes du om dit arbejdsliv?
7. Hvis du skulle ændre noget ved dit arbejdsliv? Hvad
ville du ændre?
8. Har der været en vanskelig tid i dit liv - noget du
kæmpede med?
9. Hvem så du op til, da du var yngre?
10. Hvem ser du op til nu?

1. Hvad var din drøm som barn?

2. Hvilke ting har du gjort i dit liv, der ville overraske
mig?
3. Hvad var den bedste gave, du nogensinde har
modtaget?

4. Hvem betragter du som en mentor i dit liv?
5. Fortæl mig om din favoritferie med dine forældre?
6. Hvilken familietradition værdsætter du mest?

7. Hvordan ville din perfekte dag være? Beskriv det.
8. Hvad ønsker du, at du fik mere tid i dit liv til?
9. Hvis du vandt lotteriet, hvad er den første ting, du
ville gøre?
10. Hvad har DU altid ønsket at spørge mig om?

1. Hvem var din bedste ven, mens du voksede op?
2. Hvem er din bedste ven nu?

3. Er der et øjeblik eller begivenhed, der radikalt
ændrede den måde, du ser verden på?
4. Har du nogensinde gjort noget virkelig impulsivt?
Hvordan gik det?

5. Hvornår vidste du, at du var klar til at få børn?
6. Hvad vil du eller ønsker mest for dine børn?
7. Hvordan var livet for dig i min alder?

8. Hvad var nogle af dine største kampe eller
usikkerheder i dit liv?
9. Hvilket råd ville du give til dit yngre selv i en alder
af 20? 30? 40?

10. Hvad er dit yndlingsfoto af dig selv? Af vores
familie?

1. Hvem inspirerede dig mest, da du voksede op?
2. Er der noget, du ærgrer dig over, ikke at have
spurgt dine forældre om?
3. Hvornår blev du klar over, at du ikke længere var
et barn?
4. Hvordan var du i skolen?
5. Hvilket minde vil du værne om for evigt?
6. Hvis du skulle gøre det igen, ville du vælge den
samme karrierevej?
7. Hvad er den bedste tur i dit liv?
8. Hvad forbløffer dig mest om samfundet i dag?

9. Hvad savner du mest om de 'gamle dage'?
10. Når du ser tilbage på dit liv, hvad er du mest stolt
af?

1. Hvad er dit foretrukne tidspunkt på dagen?
Hvorfor?
2. Hvornår er du mest glad? Hvad laver du?
3. Hvilket familiemedlem ser du mest ud? I udseende
/ måde at leve / gøre ting på.
4. Hvis du skulle vælge en ting, som du virkelig kan
lide ved dig selv - hvad ville der være?
5. Navn en person, der tog en chance med dig, når
du havde brug for det mest.
6. Hvis du uden omkostninger kunne stoppe med at
gøre en ting - hvad ville det være?
7. Hvad er du virkelig taknemmelig for?

8. Hvor føler du dig tryg?
9. Navngiv en værdi, som du synes er meget vigtig?
10. Hvem lærte dig denne værdi?

