
Reportage: ”intervju av handledare” 
 
Du ska under ett par veckor jobba med att göra ett reportage. Det ska handla om hur 
det är att arbeta på just den här arbetsplatsen som din handledare jobbar på.  
 
När du skriver reportaget utgår du ifrån en intervju. I intervjun ska du fråga om:  
 

• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Vad är ditt yrke? 
• Hur länge har du jobbat här? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Vilka andra typer av yrken finns det här.  
• Vad var ditt drömjobb när du gick på högstadiet? Jobbar du med det idag? 
• Hur ska man göra för att få jobb här? Hur gjorde du? Finns det andra vägar att 

gå för att få jobba här?  
• Vad är det bästa med ditt jobb? 
• Finns det något du skulle vilja förändra på din arbetsplats? Vad i så fall? 
• Finns det några risker? 
• Vad är ditt tips till mig inför mitt kommande yrkesval? 

 
Jobba i följande ordning: 
 

• Skriv ner dina frågor 
• Intervjua din handledare 
• Ta ett kort på den du intervjuar 
• Skriv ner svaren eller spela in intervjun 
• Sätt ihop din text 

 
Följande ska ditt reportage innehålla: 

• En beskrivande text om vem din handledare är som du själv skriver.  
• En faktaruta med fakta om arbetsplatsen. 
• Frågorna och svaren. 
• Bild på din handledare/arbetsplats. 
• En avslutande analys om hur du tror att ditt liv kommer att se ut när du är i 

deras ålder. 
 
Ditt reportage ska vara 1-2 dataskrivna sidor långt och den ska vara skriven i storlek 
12 i Times New Roman. Skriv i det dokument som är tilldelat dig i Onedrive.  
 
Reportaget ska du lämna in 30/4. Bifoga gärna själva intervjun också om möjligt. 
 
Lycka till! 
//Marie, Ullis, Ragnar, Maria 


