
INTERVIEW 

 

På UFM deltager en masse spændende mennesker, der ligger inde med en hel 
masse forskellige oplevelser, viden og holdninger. Her er interviewet et effektivt 
redskab til at få åbnet op for alle historierne.  

Et interview er ikke en dialog. Din rolle som interviewer er at stille spørgsmål - og 
interviewpersonen svarer. 

Inden UFM 

o Læs først om interviewet som genre: https://www.undervis.dk/interviews  

På UFM vil I både have mulighed for at lave et portræt-, ekspert-, holdnings- og 
voxpopinterview.  Det er helt op til jer! 

Dyk nu ned i programmet på UFM og undersøg, om der er et bestemt emne eller 
en organisation, I gerne vil vide mere om. Beslut herefter, hvilken interviewform I 
vil arbejde videre med. Arbejd sammen i par. 

Diskutér:  

- Hvilket emne/hvilken organisation vil I gerne vide mere om? 
- Hvorfor lige præcis det emne/den organisation? 
- Hvem vil I interviewe?  
- Hvad er formålet med interviewet? 
- Hvilken interviewform vil I benytte? 

Overvej også, hvordan I kan komme i kontakt med vedkommende, I gerne vil 
interviewe – og om det er realistisk at komme i kontakt med vedkommende (… det 
er nok lettere at interviewe en organisation i et tematelt end en politiker, der lige 
har været på scenen og skal hurtigt videre "#$%) 

o Læs nu 5 tips til det gode interview: 
http://interviewteknik.mediajungle.dk/2015/04/28/hello-world/  

Ud fra de 5 tips og jeres grundresearch om emnet eller organisationen skal I nu 
lave en plan for jeres interview. 

Overvej: 

- Hvilke spørgsmål vil I gerne stille? 
o Hav en række skuffespørgsmål klar i baghånden.  

- I hvilken rækkefølge vil I stille spørgsmålene? 



- Hvilken rolle har I hver især? Stiller I begge spørgsmål, eller er det kun den 
ene?  

Når I formulerer jeres spørgsmål, så husk hele tiden at have jeres formål for øje. 
Hvorfor stiller I lige præcis de spørgsmål? Hvad er det, I gerne vil have ud af 
interviewet?  

Husk at skriv jeres interviewplan- og spørgsmål ned på et papir, som I kan tage 
med til UFM og bruge, når I skal interviewe.  

 

På UFM 

Medbring jeres interviewplan- og spørgsmål.  

Når I ankommer til UFM skal I nu i gang med at opsøge den 
organisationer/person, som I gerne vil interviewe.  

Fortæl interviewpersonen, hvem I er, og hvad formålet med jeres interview er. Gå 
derefter i gang med interviewet.  

Efter interviewet:  

- Skriv tre pointer ned, som I fik ud af interviewet.  

Diskutér:  

- Fik I svar på de spørgsmål, I gerne ville ud fra jeres formål? 
- Hvis I skulle skrive en artikel på baggrund af interviewet, hvad ville historien 

så være? 
- Hvordan var det at interviewe?  
- Hvad ville I gøre anderledes til en anden gang?  

 

Tip: Der er også mulighed for at lave et produkt ud af interviewet efterfølgende. 
Forsøg jer med at skrive en artikel på baggrund af interviewet eller film 
interviewet, så I kan lave et lille videoindslag. Hvis I arbejder videre med 
interviewet efterfølgende, så husk at formulere en vinkelsætning på baggrund af 
interviewet. En vinkelsætning er et redskab til at gøre artiklen skarp, og starter 
med: “Jeg vil fortælle, at …" Læs mere her: https://indidansk.dk/vinkler  

 


