Intervjufrågor att utgå ifrån:

Min hobby.

Intervjua en kompis som får berätta om sin hobby.

Hur var det när du var liten?

Fråga dina föräldrar eller mor - och farföräldrar hur det var när de växte upp.

På jobbet.

Intervjua din granne eller annan vuxen om hans eller hennes arbete.

Du vill berätta om din kompis som liten.

– Vilket är ditt tidigaste minne?

– Kommer du ihåg din första dag i skolan? Berätta!

– Beskriv något annat du minns.

– Var du rädd för något när du var liten? Vad då?

– Vad lekte du? Minns du några kompisar?

Du vill berätta om din kompis idag.

– Vad gör du på fritiden?

– Använd tre ord för att beskriva dig själv.

– Vad gör dig riktigt glad? Ledsen?

– Vilken är din favoritbok? Film? Spel?

– Om du fick önska dig något…?

Du vill berätta om din kompis sport.

– Vilken sport sysslar du med på fritiden? Hur mycket tid lägger du ner på...?

– Hur ofta tränar du? Vilken utrustning behöver du?

– Är det dyrt att hålla på med ...? Var tränar du?

– Hur blev du intresserad av...? Hur länge har du hållit på med…?

● Vad vet du om din kompis?

Genomför en intervju med en kamrat och skriv ut intervjun med både frågor och svar.

Skriv om intervjun men nu så att inte frågorna finns med. Texten måste då skrivas om
så att den blir sammanhängande och lätt att förstå. Ibland blir du som skribent den
som berättar, och ibland kanske du vill citera din kamrat. Hur gör man citat på rätt
sätt?

● Hur skriver man ut intervjun?

Leta exempel i tidningen på personer som blivit intervjuade. Det finns många exempel
på familjesidan och sportsidorna. Ge exempel på olika sätt att återge en intervju, som
frågor och svar, citat eller återberättande.

