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Hvad går opgaven ud på?

Sådan gør I:

I skal forberede og gennemføre interview om, hvad folk mener om 
medborgerskab. I skal lave en interviewguide med de spørgsmål, 
I vil stille, og derefter skal I finde dem, I vil interviewe og stille dem 
jeres spørgsmål.

opgave 1: ForberedelSe tIl IntervIew 

Diskuter følgende: 

HvIlken type SpørgSmål vIl I StIlle – åbne eller lukkede? Lukkede spørgsmål kan man svare ja/nej til, f.eks. ”Er du en 
aktiv medborger?” Åbne spørgsmål lægger op til et længere svar, f.eks. ”Hvad synes du en aktiv medborger er?”

FølSomme emner: Der kan være spørgsmål, som interviewpersonen ikke ønsker at besvare. Overvej derfor hvilke spørgsmål, I kan 
stille interviewpersonen. Det er vigtigt at skabe tryghed mellem en selv og den, man interviewer.

Hvem vælger I at IntervIewe?: Taler I kun med unge på jeres egen alder, eller vil I forsøge at snakke med forskellige 
mennesker? Vil I interviewe lige mange mænd og kvinder? Uanset hvad I vælger, skal I overveje, hvad jeres udvælgelse af 
interviewpersoner påvirker de svar, I modtager.

koordInerIng: Aftal med de andre grupper, hvem der går hvorhen og interviewer.

dokumentatIon: Aftal, hvordan I vil dokumentere interviewet. Vil I optage det på telefonen, vil I tage noter eller noget tredje? 

rolleFordelIng: Aftal indbyrdes, hvem der stiller spørgsmål, og hvem der står for at dokumentere. Det kan være rart at hjælpe 
hinanden med at huske alle spørgsmålene. Når I har lavet jeres første interview, er det en god ide at bytte roller, så I skiftes til at 
interviewe og dokumentere.

opgave 2: lav jereS egne IntervIewSpørgSmål 

I skal nu diskutere og vælge hvilke spørgsmål, I vil stille. Lav en liste med jeres spørgsmål. Spørgsmålene skal handle om fællesskaber, 
og de skal være korte og nemme at forstå. Lav 5-7 spørgsmål – laver I flere, er det svært at holde styr på, og vil tage lang tid at komme 
igennem. Start altid med at få personens navn og alder.

Spørgsmål kan f.eks. være:

  § Hvad hedder du? Hvor gammel er du? 
  § kender du ordet ’medborgerskab’? prøv at forklare, hvad ’medborgerskab’ betyder for dig?
  § kender du en aktiv medborger? Hvad gør han eller hun?
  § er du selv en aktiv medborger? gør du fx noget godt for andre der, hvor du bor eller arbejder?
  § Hvis du skulle være med til at forandre noget, fx i skolen, på dit arbejde eller hvor du bor, hvad skulle det så være?
  § Hvad skulle der til for, at du tog kampen op for at skabe forandringen?

HvorFor lave IntervIew?
At lave interview er en måde at indsamle 
viden (empiri). Man kan b.la. interviewe 
for at lære noget nyt om f.eks. 
menneskers holdninger til demokrati, 
fællesskaber og medborgerskab. Man 
kan også bruge interview til at teste en 
hypotese (en idé om, hvordan verden 
hænger sammen), f.eks. københavnere 
er glade for at bo i hovedstaden.

s. 1:2



opgave 3: Selve IntervIewet

Så er I klar til at interviewe: Når I skal ud og interviewe, ved folk ikke, at I kommer, så I må være opsøgende.

1) Skab kontakt – sig hej!
2) præsentér jer selv – hvad hedder I, og hvor er I fra, f.eks. jeres skole.
3) præsentér projektet og formålet kort – hvad I gerne vil tale med dem om, og hvad skal det bruges til?
4) Spørg om I må interviewe personen og fortæl, cirka hvor mange spørgsmål I vil stille dem.

obS! I kan eventuelt øve jer i forvejen. F.eks. kan I parvis afprøve jeres interview på jeres lærer.

HuSk! At tage jeres interviewguide med, når I går ud for at interviewe.

SkrIv jereS SpørgSmål Her:

Spørgsmål 1 

Spørgsmål 2 

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

(evt. flere spørgsmål)
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IntervIewguIde:
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