Naturintervju
Årskurs: 1-3 och 4-6
Ämne: Naturorienterande ämnen, Idrott och hälsa, svenska och biologi.
Beräknad tidsåtgång: 30-60 minuter.
Material: Eventuellt anteckningsmaterial.
Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser finns i slutet av denna övning.

Genomförande: Låt eleverna arbeta i par. Varje par väljer ut något i skogen som de vill

intervjua. Det kan vara en myra, ett träd, en sten eller något annat. Den ena i paret intervjuar
och den andra svarar på frågorna. Ställ följande frågor till djuret, växten eller föremålet:
Kan du berätta hur det känns att leva här?
Hur gammal är du?
Vad har hänt i ditt liv?
Vilket är ditt gladaste minne?
Vilket är ditt mest sorgsna minne?
Vem kommer och besöker dig?
Vad ger du åt andra?
Är det något speciellt du vill berätta för mig?
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Låt sedan eleverna spela upp (redovisa) intervjun för de andra grupperna. Den ena är
intervjuare och den andra är djuret, föremålet eller växten. De får inte berätta vad eller vem de
intervjuat utan låta de andra eleverna gissa när intervjun är klar. Låt alla grupper spela upp sina
intervjuer.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser
Åk 4-6

Åk 1-3
Kursplaner för grundskolan (Lgr11: Åk1-3):

Kursplaner för grundskolan (Lgr11: Åk4-6):

Naturorienterande ämnen: Centralt innehåll

Biologi: Centralt innehåll

Året runt i naturen

Biologins metoder och arbetssätt

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan
sorteras, grupperas och artbestämmas samt
namn på några vanligt förekommande arter.
Metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

• Hur djur, växter och andra organismer kan
identifieras, sorteras och grupperas.

Idrott och hälsa: Centralt innehåll

• Muntliga presentationer och muntligt
berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola. Stödord,
bilder, digitala medier och verktyg samt andra
hjälpmedel för att planera och genomföra en
muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Friluftsliv och utevistelse
• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
Svenska: Centralt innehåll

Svenska: Centralt innehåll
Tala, lyssna och samtala

Tala, lyssna och samtala
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
• Muntliga presentationer och muntligt
berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg
samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
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