Fa Intervju med naturen
Svårighetsgrad: lätt
Mål: Eleverna får tänka sig in i olika naturföremåls liv och reflektera över deras behov och plats i
ekosystemet
Material:
- Papper och penna, intervjufrågor
Utförande:
Hälften av gruppen får springa in i skogen. Definiera vilket område som får användas, och poängtera att
eleverna inte ska gömma sig. De kan t.ex. få var sin reflexväst eller ficklampa så de säkert syns bra. Dessa
elevers uppgift är att hitta ett föremål, biotiskt eller abiotiskt, som de känner att de vill porträttera. Det kan
vara ett träd som växer på ett lustigt sätt, ett helt vanligt träd, en sten, en pöl, en kungsfågel eller vad som
helst som eleven hittar i skogen. Eleven ställer sig invid sitt föremål och lever sig in i hur det är att vara det.
Efter ca 10 minuter går resten av eleverna in i skogen. Deras uppgift är att leta upp en elev från första
gruppen som de vill intervjua. Uppmana gärna eleverna att inte välja intervjuobjekt enligt vem som är deras
kompis, utan enligt vilket föremål i skogen de vill intervjua. Känner de att de alltid velat intervjua en sten
väljer de en person som står bredvid en sten osv.
Intervjua stenen/kungsfågeln/blåbärsriset! Man kan hitta på egna frågor, eller använda exempelfrågorna
nedan.
Då intervjuerna är färdiga kan man göra om övningen, så att de som nyss var föremål nu är intervjuare och
vice versa. Man får inte välja ett likadant föremål som senast, man kan med fördel försöka välja något som är
så olikt som möjligt (men ändå känns som ens egen grej).
Nedan finns två olika uppsättningar exempelintervjufrågor som kan printas ut och delas ut åt eleverna.
Använd inte samma frågor båda omgångarna!
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Intervjufrågor (Uppgift Fa)
Uppsättning 1
1. Vem är du?

2. Hur gammal är du?

3. Vad har format dig?

4. Hur trivs du här?

5. Vem och vad behöver du för att må bra?

6. Har människorna nytta av dig? Hur?

7. Berätta för mig om ett oförglömligt minne.

Uppsättning 2
1. Vem är du?

2. Varifrån kommer du?

3. Om du fick välja, skulle du finnas någon annanstans? Var? Varför?

4. Saknar du något? Vad?

5. Hjälper du någon annan? Vem? Hur?

6. Kan människorna göra något för att du ska må bättre? Vad?

7. Hur ser en vanlig dag ut för dig?

