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OM UDGIVELSE 
 

Tak, fordi du hentede mit materiale. 

Håber du og dine elever kan få glæde af det.  

Dette materiale er udarbejdet af Christel Palner Sonne og udgivet på 

BubbleMinds.dk. Billeder er hentet på www.pixabay.com 

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mit materiale, er du me-

get velkommen til at skrive til mig på instagram: laering_i_skolen. 

 

Husk, dette materiale er nu dit. Du kan tage materialet med dig, hvis 

du flytter skole. Du må gerne have materialet liggende på både dine 

computere og din tablet, og du må printe det til eget brug – og natur-

ligvis gerne kopiere til din egen undervisning. Men du må IKKE lave fil-

deling eller udlevere kopier til dine kollegaer og venner.  

 

Husk at indberette til Copydan, HVIS din skole er udvalgt som kontrol-

skole  
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Fortæl om dit  

drømmejob 

 

 

Fortæl om det job, 

som du tror er det 

farligste 

 

 

Fortæl om det job, 

som du tror er det 

mest velbetalte 

 

 

Hvilket job tror du er 

det mest  

populære i Danmark? 

 

Hvilket job tror du 

er lavest betalt i 

Danmark? 

 

 

Fortæl om din mors 

arbejde 

 

Fortæl om din fars 

arbejde 

 

Fortæl om et job du 

slet ikke vil have 

 

Fortæl det sejeste 

job i verden 

 

Fortæl hvad du  

gerne ville være, da 

du var lille 

 

Fortæl hvilke jobs 

du tror der kommer i 

fremtiden 

 

Fortæl hvilke jobs 

du tror der  

forsvinder i  

fremtiden 

 

Fortæl om du mener 

det er bedst at  

være selvstændig 

eller lønmodtager 

 

Hvilket job mener du 

er det det  

kedeligste í verden 

 

Fortæl om du helst 

vil arbejde alene  

eller være en del af 

en gruppe 
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Hvad er mobning? 

Hvordan definerer 

man, hvad der er 

mobning? 

 

Hvordan tror du de, der 

bliver mobbet har det? 

Hvilke  

konsekvenser kan det 

have? 

 

Hvad kunne du gøre, 

hvis du følte eller 

vidste at en anden 

blev mobbet? 

 

Har du eller dine venner 

nogensinde holdt nogen 

udenfor? Var det mob-

ning? Hvorfor, hvorfor 

ikke? 

 

Hvilke voksne på 

skolen stoler du på 

vil hjælpe dig, hvis 

du bliver mobbet? 

 

Har alder indflydel-

se på, hvordan man 

mobber? Hvordan? 

 

Hvilke typer mobning 

findes der? Hvilke ty-

per er mest og mindst 

farlig? 

 

Hvordan og hvorfor bli-

ver folk forelskede? 

Tror at der findes 

kærlighed ved første 

blik? 

 

Er det vigtigere at 

elske nogen eller at 

blive elsket?  

Hvorfor? 

 

Drømmer du om nat-

ten? Kan du huske 

dine drømme? Hvor-

dan er din drømme? 

 

Kan du huske nogle 

drømme? Kan du for-

tælle om drømmen? 

 

Tager du nogensinde 

en lur? Hvor længe 

skal en lur være, 

for at den er god? 

 

Hvor får du gode råd 

fra? Hvem er den før-

ste du spørger om gode 

råd fra? 

 

Vil du gerne stoppe 

med at drømme eller 

have flere drømme? 

Hvorfor? 

 

Har du prøvet at 

vågne, og tro at du 

stadig er i en drøm? 

Fortæl? 
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Hvad laver har du lavet 

i weekenden, og hvad 

skal du i den kommende 

weekend? 

 

Hvem er den sjoveste 

du kender? Hvad er 

sjovt ved dem? Synes 

du selv du er sjov? 

 

Hvilken slags under-

holdning kan du bedst 

lide? Hvad kan du godt 

lide ved det? 

 

Kan du lide at se  

Reality? Hvorfor/

hvorfor ikke? 

Kunne du tænke dig at 

deltage i reality? 

 

Hvad er din mening om com-

puterspil? 

Hvad er fordelene og ulem-

perne ved at lade børn spil-

le dem? 

 

Hvilke spillemaskiner har 

du derhjemme? 

Hvilke bruger du mest? 

Hvilke bruger du mindst? 

 

Har du nogensinde holdt 

en fest? Hvordan var 

den? 

 

Er der nogen spil du godt 

kan lide at spille, fx skak, 

Dam, Matador? Hvorfor/

hvorfor ikke? 

 

 

Hvad kommer du til at 

tænke på, når du hører 

ordet ”fremtiden”? 

 

Hvilke problemer tror 

du vi får i den nære og 

fjern fremtid? 

 

Hvordan tror du din 

hjemby vil se ud om 100 

år? Tænk fx på arkitek-

tur, mode og  

kriminalitet. 

 

Hvad frygter du mest 

for din fremtid eller 

vores planets fremtid? 

 

Hvor kan du godt lide 

at komme på ferie? 

Hvorfor? 

 

Hvad er den bedste måde at 

rejse på, fx fly, bil, tog 

osv.? Hvad er den værste 

måde at rejse på? Hvor-

for? 

 

Hvad er de bedste og 

værste ved at rejse til 

et nyt land? 
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Hvor mange forskellige  

typer transport har du  

prøvet?  

Nævn dem alle. 

Er der en transporttype du 

gerne vil prøve? 

 

Hvilken type  

transportmiddel er din  

yndlings? Hvorfor? 

 

 

Hvilken type  

transportmiddel kan du 

mindst lide? Hvorfor? 

 

Hvor mange gange har du 

prøvet at flyve? Hvad 

kan du ikke lide og godt 

lide ved at flyve? 

 

Har du en cykel? Hvor-

dan ser den ud? 

Hvor ofte bruger du 

den? 

 

Har du nogensinde været 

med i et trafikuheld? 

Hvis ikke, kender du  

nogen der har? 

 

Hvilke typer kriminalitet 

er mest normal i Danmark? 

Hvilken straf tror du man 

får for disse forbrydelser? 

 

Skal straffene for  

forbrydelser være  

mildere eller hårdere 

strikse i Danmark? 

 

Tror du man bliver født 

som kriminel, eller er det 

noget man bliver? 

Kan kriminelle ændre 

sig? 

 

Hvad er en bande? 

Hvordan kan man  

karakterisere en  

bande? 

 

Er der sikkert i sit  

nabolag? Gør du og din 

familie noget for, at der 

er mere sikkert? 

 

Er der nogen steder (i 

Danmark eller udlandet), 

som du er bange for at 

besøge pga. meget  

kriminalitet? 

 

Hvor ofte laver du 

mad? Er du god til at 

lave mad? 

 

Hvilken ret er du god 

til at lave? Hvem har 

lært dig at lave  

retten? 

 

Hvilke madprogrammer 

er meget populære? 

Ser du madprogram-

mer? Hvis ja, hvilke? 
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Hvad har været det 

bedste ved din  

barndom? Er der en 

ting du ikke kunne li-

de? 

 

Hvilke minde fra din 

barndom husker du 

bedst? 

 

Hvilken leg var din 

yndlings, da du var lil-

le? Hvilken leg kunne 

du mindst lide? 

 

Hvilket legetøj var dit 

yndlings? Hvem gav dig 

det? Har du det stadig? 

 

Hvor er du vokset op? 

Hvad synes du om områ-

det, hvor du er vokset 

op? 

 

Hvem, udover dine  

forældre, har haft 

størst indflydelse på 

dig? Hvem og hvorfor? 

 

Synes du børn i dag har 

bedre eller dårligere 

barndom end tidligere 

generationer? Hvor-

for? 

 

Hvad ved din barndom 

ville du gerne ændre? 

Hvorfor og hvordan? 

 

Hvor mange timers 

søvn får du om natten? 

Tror du, at du får nok 

søvn? 

 

Hvilken bog er den  

bedste du har læst? 

Hvad handlede den om? 

Hvorfor kunne du lide 

den? 

 

Hvilken genre kan du 

bedst lide, når du  

læser? Har din smag  

ændret sig? 

 

Hvad synes du om  

biografier eller  

selvbiografier? Hvem 

ville du gerne læse en  

biografi om? 

 

Synes du e-bøger skulle 

være billigere end al-

mindelige bøger?  

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Hvis en bog er blevet lavet 

til film, er det så bedst at 

læse bogen først eller se 

filmen først? Hvorfor? 

 

Hvor vigtig er omslaget 

for en bog? Kan du komme i 

tanke om en bog der så god 

ud, blot ved at kigge på 

den? 
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Har du prøvet at lave mad 

fra en anden kultur?  

Hvordan smagte det? Hvis 

ikke, hvad kunne du så godt 

tænke dig at prøve? 

 

Kunne du tænke dig at 

arbejde som kok? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Foretrækker du  

hjemmelavet mad eller 

at spise på  

restaurant? 

 

Hvad er fordelen ved at 

lave hjemmelavet mad? 

Hvad er ulemperne ved 

det? 

 

Hvilken restaurant kan 

du godt lide at spise 

på? 

Hvorfor? 

 

Hvilken restaurant kan 

du ikke lide at spise på? 

Hvorfor? 

 

Hvis du skulle spise én 

ting resten af dit liv, 

hvad skulle det så  

være? Hvorfor? 

 

Hvad er den værste 

naturkatastrofe du kan 

komme i tanke om? Kom 

med et eksempel. 

 

Hvis en  

naturkatastrofe ramte 

din by, hvad ville du så 

gøre? 

 

Hvilken miljøudfordring 

synes du er den største? 

Hvad mener du man kan 

gøre for at ændre det? 

 

Hvad er din mening om 

klimaforandringer? Kan 

man gøre noget for at 

mindske dem? 

 

Hvilke lande forurener 

mest? Hvorfor er det 

sådan, og hvad kan vi 

gøre ved det? 

 

Hvad kan du gøre for 

at hjælpe miljøet? Gør 

du allerede noget? 

 

Hvor vil vi få vores energi 

fra i fremtiden?  

 

Hvad gør et menneske 

smukt? Hvad gør et 

menneske grimt? 
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Hvad er det første du læg-

ger mærke til ved en per-

son? Hvorfor tror du, det 

er det første du ser? 

 

Hvad er din mening om 

skønhedskonkurrencer, 

som fx Miss Universe 

og Miss World? 

 

Giv et ’skønhedstip’. 

Hvor har du lært dette 

tip? 

 

Tror du at mennesker fra 

forskellige lande og  

kulturer, ser ens på 

skønhed? Hvorfor/hvor 

ikke? 

 

 

Hvor gammel var du, da 

du brugte en computer 

for første gang? Hvor 

og med hvem? 

 

Kunne du forestille dig, 

at en computer styrede 

dit hus? Hvad skulle 

computeren styre? 

 

Kan du lide at spille  

computer? Hvilke spil kan 

du lide at spille? Hvis ik-

ke, hvorfor  

ikke? 

 

Hvad er nogen af  

fordelene og ulemperne 

ved kunstig intelligens 

(intelligente computere)? 

 

Bruger du Netflix eller 

lignende  

streamingtjenester? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Kunne du tænke dig at 

leve i en verden uden 

computere? Hvorfor/

hvorfor ikke? 

 

Hvad ville du ønske at 

computere kunne, som 

de ikke kan i dag? 

 

Kan du lide at shoppe? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvad kan du lide at  

købe? 

 

Hvilke brands kan du 

godt lide? Hvorfor? 

 

Hvad er den værste 

shoppingoplevelse du 

har haft? Beskriv den. 

 

Hvilken butik ville du 

gerne gå shop-amok i? 

Hvorfor den butik? 
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Foretrækker du at shoppe 

med venner eller alene? 

Hvad er fordelene og ulem-

perne ved det? 

 

Hvad synes du om kopi-

produkter? Kunne du fin-

de på at købe nogen? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Er der nogen typer film 

du ikke kan lide?  

Hvilken type er det? 

Hvorfor? 

 

Hvad synes du om  

gyserfilm? Fortæl om 

den mest uhyggelige 

film du har set. 

 

Fortæl om fordelene og 

ulemperne ved at se film 

i biografen. Hvor fore-

trækker du at se film? 

 

Har du nogensinde set en 

film mere end en gang? 

Hvis ja, hvilken? Hvis nej, 

hvilken film ville du gerne 

se igen? 

 

Hvor ofte ser du film? 

Hvornår så du sidst 

film? Hvilken film var 

det?  

 

Hvornår var du sidst i 

biografen? Hvilken 

film så du? Hvad synes 

du om filmen? 

 

Fortæl om den bedste film 

du nogensinde har set. 

Hvem var med i  

filmen? Hvorfor kunne du 

lide den? 

 

Fortæl om den værste film 

du nogensinde har set. 

Hvem var med i filmen? 

Hvor kunne du ikke lide 

den? 

 

Har du, eller har du 

haft kæledyr? Hvilket 

kæledyr var det? 

Hvordan var den? 

 

Hvorfor vælger mennesker 

at få kæledyr? Synes du 

det er vigtigt for børn at 

have kæledyr? Hvorfor/

hvorfor ikke? 

 

Nogen siger at kæledyr  

giver fysisk og psykisk 

støtte. Hvad er din  

holdning til det? Hvorfor? 

 

 

Hvad er fordelene ved 

at have kæledyr? Hvad 

er ulemperne ved det? 

 

Synes du det er unfair at 

holde kæledyr i vores 

hjem? Skulle de i stedet 

have lov at leve i  

naturen? 
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Hvilket kæledyr synes 

du er det bedste kæle-

dyr? Hvorfor? 

 

Hvad er meget normale  

kæledyrsnavne i Danmark? 

Har du et kæledyr med et  

usædvanligt navn? 

 

Er det forkert at  

bruge penge på kæledyr og 

dyremad, når så  

mange mennesker  

sulter? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

 

Hvilken type musik kan 

du godt lide? Er der 

musik, som du slet ikke 

kan lide? 

 

Spiller du et  

instrument? Har du  

taget timer? Hvis  

ikke, hvilket  

instrument ville du spille? 

 

Kan du lide at synge? 

Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

Lytter du mest til  

teksten eller til selve 

musikken, når du hører 

musik? Hvad gør en sang 

god? 

 

Hvorfor tror du engelsk-

sproget musik er så  

populær? Han musik bliver 

populært i hele verden, 

hvis de ikke synger  

engelsk? 

 

Har du nogen hobbyer? 

Hvilke? Hvor længe 

har du haft dem? 

 

Hvilke hobbyer er  

dyrest? Hvilke er de 

billigste? 

 

Hvilke hobbyer tror du 

er mest populære i 

Danmark? Hvorfor? 

 

Synes du at hobbyer og 

sport er det samme? 

Hvordan er de ens? 

Hvordan er de  

forskellige? 

 

Er der nogen hobbyer 

du gerne ville prøve? 

Hvilke og hvorfor? 

 

Hvilke hobbyer tror du 

er de sværeste?  

Hvilke er de farligste? 

 

Hvorfor tror du folk 

har hobbyer?  

Hvor meget tid kan man 

bruge på en hobby? 
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Hvad kan du og din  

familie godt lide at lave 

sammen? Hvor ofte laver 

I noget sammen? 

 

Hvad er vigtigst—

venner eller familie? 

Hvorfor? 

 

Har du det godt med 

din mor og far?  

Hvordan har du det med 

dine søskende? 

 

Hvem laver mest  

derhjemme—far eller mor? 

Hvilke pligter har du, og 

hvor ofte skal du lave 

dem? 

 

Hvad arbejder dine  

forældre med? Kan de lide 

deres arbejde? Kunne du 

tænke dig at arbejde med 

det samme som dem? 

 

Hvordan fik du dit 

navn? Er du opkaldt 

efter nogen? Kan du  

lide dit navn? 

 

Hvad er det bedste ved 

din mor? Hvad er det 

bedste ved din far? Hvad 

er det bedste ved dine 

søskende? 

 

Hvad er formålet med 

folkeskolen?  

Hvorfor? 

 

Skal forældre undervise 

deres børn, inden de  

starter i skole? Hvorfor/

hvorfor ikke? Hvad skulle 

de lære deres børn? 

 

Hvem har ansvaret for 

børns faglig niveau/

indlæring? Hvorfor? 

 

Hvad er motivation? 

Hvad bliver du mest 

motiveret ved?  

Hvorfor? 

 

Synes du at fiskeri er 

en sport? Hvorfor/

hvorfor ikke? Hvad 

med skak, dart og pool? 

 

Er du god til en type 

sport? Hvilken, og hvad 

kan du godt lide ved den? 

Hvilken sport kunne du 

godt tænke dig at prøve? 

 

Har du haft gode eller 

dårlige erfaringer med 

idrætsundervisningen? 

Hvilke? 

 

Hvilken sportsgren tror 

du er den mest populære 

i verden? Hvilken sport 

er den mest populære i 

Danmark? 


