
Hvor kommer … til at bo, 
når … bliver voksen? 

I en storby

På landet 

I udlandet 



Hvor meget betyder 
musik for …

Det betyder 
ekstremt meget  

Det betyder en 
hel del

Det er ikke så 
vigtigt



… er et 
konkurrencemenneske?

Ja … vil gerne vinde

Lidt

Ligeglad med 
at vinde



Hvis… har et idol eller 
skulle få et idol er det?

Fra sportsverdenen

Fra musikverdenen

Fra sociale medier 
el. film



Hvad vil … helst lave i 
weekenden?

Tage i badeland

Se en god film

Være udenfor 
i naturen 



… vågner midt om natten 
og ser en stor edderkop på 
væggen, hvad gør…? 

Smækker den 

Flytter ind i et 
andet rum

Lader den være og 
sover videre 



Hvad vil… helst prøve? 

Flyve i luftballon

Køre hurtigt i et 
racerløb

Dykke med 
delfiner



Hvad vil… helst kunne de 
næste 24 timer? 

Flyve

Være usynlig

Kunne læse andres 
tanker



Hvad synes … er vigtigst 
ved en god ven? 

At man kan stole på 
hinanden

At man har det 
sjovt/griner sammen

At man har samme 
interesser 



… er lige blevet medlem af 
et band, hvad vil … helst ? 

Være sanger

Spille guitar 

Spille på trommer



Hvad vil … helst? 

Være den rigeste i 
verden

Komme i fjernsynet

Møde dronningen



… får tilbudt et job i et 
cirkus, hvad vil … helst? 

Være 
trapezkunstner

Være dyretæmmer

Være cirkusdirektør



Hvad vil … helst 
undvære ? 

Sociale medier 

Computer-
/playstationspil

Netflix/Disney+



Hvad vil … helst trylle 
væk fra verdenen? 

Forurening

Løgn

Uretfærdighed 



Hvad synes … er den 
bedste årstid? 

Foråret og den 
begyndende sommer

Sensommeren og 
efteråret 

Vinteren med sne og 
kulde



Hvilket naturfænomen synes 
… er mest spændende? 

Tornadoer 

Jordskælv

Vulkanudbrud



Hvor kræsen (mad) er…? 

Meget kræsen 

Lidt kræsen

Slet ikke kræsen



Hvilket program ville … 
helst deltage i? 

X Factor 

Bagedysten

Vild med dans



Synes … selv at han/hun er 
stædig? 

Ja, meget stædig

Ja, lidt stædig 

Nej, slet ikke



Hvad vil … helst have i 
gave? 

En ny cykel

En ny telefon

En ny bærbar 



En gammel dame kommer ind 
i en fyldt bus, hvad gør…? 

Rejser sig op og 
tilbyder pladsen

Rejser sig ikke op

Rejser sig op, hvis hun 
beder om det


