Att ställa bra frågor
En viktig del då man ska besöka ett företag är att ställa frågor som är intresserad av att veta mer om.
Här är en enkel övning där eleverna får upp ögonen för vilken typ av frågor man kan ställa.

Kompisfrågor - företagsfrågor
Rita upp en streckgubbe på tavlan.
Detta symboliserar en person som ska komma på besök till klassen om två veckor. Be eleverna hitta på ett namn.

Sedan börjar en gemensam brainstorm
Tänk er att XX kommer på besök hit till klassen. Ni vet inget om hen. Vad skulle ni ställa för frågor till den här killen/ tjejen
om hen kom hit? Vad vill NI veta? Vad är intressant ? (skriv runt figuren) Så här KAN det se ut då eleverna gett förslag!

Hur gammal är du?
Varför är du här?
Har du några syskon?
Vad har du gjort innan du
kom hit?
Vad gör du för något?

Har du rest mycket?
Vad heter dina föräldrar?
Vad ska du gör sen?
Vad har du för intressen?
Har du pojkvän?

Sedan tänker man sig att personen istället blir ett hus(företag) alt person (företagare). Man suddar då bort personen och
ersätter hen med en bild på t.ex. ett hus.
Vilka frågor kan man ställa då? Fungerar de här frågorna? Varför/Varför inte? Hur kan man formulera om dem i så fall? Låt
eleverna fundera, stryka ut, lägga till och formulera om ... Så här skulle det kunna se ut då man justerat frågorna ...

Hur länge har ni funnits?
Varför ligger företaget just
här?
Finns det dotterbolag?
Hur började det?
Vad gör ni för något?

Finns ni utomlands?/ Reser ni
mycket i jobbet?
Vem startade? Vad heter ägarna?
Framtidsplaner?
Vilka områden arbetar ni inom?
Samarbetspartners?

Låt sedan grupperna arbeta vidare med vilka frågor de vill ställa, till just sitt företag.

