
I den här övningen får eleverna utveckla sina kommunikativa kunskaper genom att 
ställa frågor och intervjua genom att skapa film/rörlig bild. Eleverna träna på att 
uttrycka sig och pröva sina ställningstaganden. Eleverna intervjuar varandra och lär 
sig intervjuteknik, att värdera sina ståndpunkter, att framföra sina synpunkter och 
att argumentera. Nedan ser du utdrag från kursplanen som går att koppla till 
övningen. 

Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:  
 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför 
de kan behövas.  

 •  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.  

 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära 
samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa 
frågor.  

 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla 
intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av 
resultaten så att innehållet klart framgår.  

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med 
övningen och vad ni ska ha för tema. I engelskans centrala innehåll nämns att 
eleverna ska kunna ha samtal, föra dialoger och kunna intervjua. Om du inte har ett 
färdigt tema rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll: 

Historia 1-3,  
Skapa en film om till exempel: Hemortens historia. Vad närområdets platser, 
byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns 
levnadsvillkor under olika perioder. 

Ämnets syfte:  

HISTORIA – INTERVJUA 



 • Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla 
förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk 
kunskap. 

  
 • Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje 

tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. 

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 
berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få 
olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och 
föreställningar. 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk 
kunskap, 

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang 
och utifrån olika perspektiv. 


