Interviewspørgsmål til 2017 aarhusianere
Eleverne kan selv udforme deres egen spørgsmål inden for kategorierne:







Hjemmet
Skolen
Fritid
Voksenliv
Forhold til Aarhus
Europa og verden

Eleverne kan også bruge disse spørgsmål:
Hjemmet
- I hvilken gade/gader (og evt. by) voksede du op i?
- Hvad lavede dine forældre?
- Hvor mange søskende var I?
- Havde du pligter derhjemme?
- Fik du lommepenge af dine forældre?

Skolen
- Hvor gik du i skole?
- Hvordan forløb en typisk skoledag?
- Hvad synes du er de væsentligste forskelle på skolen i dag, og dengang du gik i skole?
- Hvordan var forholdet mellem lærer og elever?
- Hvilken straf var der ved uartigheder?
- Hvilke fag havde du? Hvad var dit yndlingsfag?
Hvilken skole gik han/hun på i flest år?

Fritid
- Hvad lavede du efter skole? Hvorhenne?
- Hvilke butikker kom du i?
- Hvad lavede du i din ferie?
- Havde du et fritidsjob?
- Hvis ja, hvad var jobbet? Hvor mange penge tjente du? Hvad brugte du pengene på?
Hvad var din interviewpersons yndlingssted som barn?
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Voksenliv
- Hvad ville du være, når du blev voksen?
- Hvad blev du og hvorfor?
- Blev du gift? Hvis ja, med hvem? Fik I børn? Hvor boede I?
- Har du et godt råd til nutidens unge?
Hvilket job havde din interviewperson?

Forhold til Aarhus
- Hvad vil det sige at være aarhusianer/er du aarhusianer?
- Hvad ser du som den største forskel på Aarhus fra dine første erindringer om Aarhus og i dag?
- Hvad kunne Aarhus gøre bedre?
- Kendte du nogen fra andre lande, da du var barn?
- Kender du nogen fra andre lande i dag?
Hvad er din interviewpersons yndlingsting ved Aarhus?

Europa og verden
- Hvornår var du for første gang på ferie uden for Danmark? Hvor gik turen hen?
- Rejser du mere i dag? Hvor rejser du hen?
- Hvilke vigtige europæiske begivenheder husker du? Hvorfor?
- Hvad vil det sige at være europæer?
- Er du europæer?
Aarhus er i dag en international by, hvad synes din interviewperson om det?

Hvis interviewpersonen ikke er opvokset i Aarhus, findes der i skabelonen specifikke spørgsmål ang. dette:
Vejledende spørgsmål:
- Hvornår flyttede du til Aarhus?
- Hvorfor flyttede du til Aarhus?
- Hvad kendte du til Aarhus, før du kom til byen?
- Levede Aarhus op til dine forventninger?
- Hvad var de største forskelle på Aarhus, og det sted du kom fra?
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