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Vi vil interviewe i dag. Formålet er at lære hinanden lidt at kende, at samarbejde om den gode besvarelse 

og at træne Word-kompetencer, som I får brug for, når I skal skrive større opgaver. 

Det er vigtigt, at I følger anvisningerne: 

 

Formalia 

 Skriv i Word 

 Overskriften navngives efter eleven, f.eks. ”Anton Sørensen”, og formateres som ”Overskrift 1” 

 Brødteksten skal stilles op i to spalter 

 Skrifttypen skal være ”Calibri”, ligesom i dette dokument 

 Skriftstørrelsen bruger I til at justere teksten, så den passer med en A4-side. I må IKKE justere på 

margen, for så giver det problemer, når dokumentet skal samles til sidst 

 Billedet af eleven indsættes øverst i første spalte 

 Spørgsmålene skrives med fed skrift 

 Svarene skrives i kursiv 

 Teksten skal være så fejlfri som muligt, så husk at læse korrektur, inden I afleverer 

 

Spørgsmål til interviewet 

 Hvad hedder du, og hvor gammel er du? 

 Hvor bor du? 

 Hvad lavede du sidste skoleår? 

 Hvorfor valgte du biotek-linjen? 

 Hvad håber du for din klasse? 

 Hvor er du om ti år? 

 Hvad gør dig virkelig glad? 

 Hvad gør dig virkelig vred? 

 Hvad skulle du aldrig have… 

 Hvilken person beundrer du mest - og hvorfor? 

 Hvis du kunne ændre én ting i verden… 

 Hvad vil du gerne huskes for på Nyborg Gymnasium? 

 

Hjælp hinanden i mål 

 Når I er færdige, melder I jer til at hjælpe andre 

 Dem, der er gode til at stave og sætte tegn, tilbyder at lære korrektur 

 Andre kan hjælpe med at layoute en forside 

 Forsiden sendes på Lectio til jeres lærer, når I er færdige 

 Alle afleverer deres interview på Lectio 

 Til slut samles alle interviews i et langt Word-dokument, ordnet alfabetisk efter fornavn 
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