For at lære hinanden lidt bedre at kende og for at få alle elever på banen den første dag skal eleverne
interviewe hinanden. Det kan være svært at præsentere sig selv for holdet, og nogle elever oplever et
præstationspres for at sætte sig selv i det bedst mulige lys. Det er lettere at få eleverne på banen, når det
ikke handler om dem selv, men en holdkammerat, og samtidig giver det mulighed for, at eleverne allerede
første skoledag kan lære noget mere om hinanden.
Du udleverer en liste over mulige spørgsmål (se nedenfor). Alt efter hvor stort holdet er/hvor meget tid du
ønsker at afsætte til øvelsen, skal du bede eleverne udvælge tre eller flere spørgsmål, de vil stille hinanden.
Interviewene tager i alt 5 minutter. Hvis holdet er stort, eller du ikke har så meget tid, kan du lade eleverne
præsentere hinanden på 10 sekunder ved at præsentere svarene helt enkelt på de tre spørgsmål, fx ”Her
har vi Lærke. Hun fik kartoffelsuppe til aftensmad i går. Hun drømmer om at blive tandteknikker. Det sidste,
hun har købt, var en kop kaffe i kantinen.” Hvis du har mere tid, eller holdet ikke er så stort, kan du give dem
længere tid til præsentationerne.






Elevene sidder sammen med deres makker.
Makkerne skal nu interviewe hinanden. Det gør de ved at vælge tre spørgsmål
– evt. fra listen herunder – som de vil stille deres makker.
Bed eleverne om at tage noter undervejs, så de bagefter kan præsentere deres
makker for resten af holdet.
Udlever næste side med spørgsmål til eleverne.
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Gå sammen i jeres makkerskaber.
Nu skal I interviewe hinanden. Vælg tre spørgsmål – evt. fra listen herunder –
som du vil stille din makker.
Tag noter undervejs, så du bagefter kan præsentere din makker for resten af
holdet.
Inspiration til spørgsmål:
o Hvad er din yndlingsfilm?
o Hvad er dit drømmejob?
o Hvilken musik lytter du til i øjeblikket?
o Hvad fik du at spise til aftensmad i går?
o Hvad er den sidste ting, du har købt?
o Hvad drømte du om at blive som barn?
o Hvorfor har du valgt denne uddannelse?
o Hvad er din drømmeferie?
o Har du et kæledyr? Hvilket?
o Har du en hobby/fritidsinteresse? Hvilken?
o Hvad spiste du til morgenmad i dag?
o Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad skulle det så være?
o Hvilke superkræfter ville du gerne have?
o Hvilken situation fra dit eget liv ville du ønske, at du kunne opleve igen?
o Hvor er du om fem år?
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