
Grundläggande inspelningsteknik i Soundtrap

Förståelse för enklare intervjuteknik

Intervju med en klasskompis
Lektionsplan

4-6Svenska

Elevinstruktioner Projektmall

Resultat

Aktivitet

Koppling till läroplan

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.
Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala me dier och verktyg 
samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka kän slor, kunskaper
och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kom men tarer.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och kän s lor samt resonera 
och argumentera i olika samtalssituationer och i sam band med demokratiska beslutsprocesser.

Svenska Centralt innehåll
1 - 3: 

4 - 6:

https://youtu.be/JeFqb-Whhlc
https://www.soundtrap.com/studio/fork/PbYr_qDxTTeVeqg2phOI8A/


Aktivitet:
Fråga eleverna om dom intervjuat/blivit intervjuad tidigare och 
diskutera av vilka anledningar en person blir intervjuad (tex; jobbintervju, tv- 
reportage, personportätt etc. )

Förklara för eleverna att ni ska träna på muntliga framträdande och lyssning genom 
att intervjua varandra. 

Gå igenom innehållet i Att intervjua från Mediakompass.se för tips och bra 
information om hur man ställer bra frågor i en intervju

Låt eleverna skriva ned 4 - 5 frågor som de ska fråga sin klasskompis

Dela detta projekt till eleverna och låt dom öppna projektet i Soundtrap och spela 
in frågorna på spåret “Frågor”.

Om ni vill titta och lyssna på ett färdigt soundtrap-exempel, klicka här!

När frågorna är inspelade får en klasskompis spela in sina svar på spåret "Svar".
När både frågor och svar är inspelade, kan eleverna redigera projektet genom att 
lägga till en jingel, klippa bort onödig tystnad eller lägga på ljudeffekter i 
bakgrunden mm.

Till sist, låt sen eleverna spela upp sina intervjuer för varandra.
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Fortsatt lärande
Skapa ett omslag för podcasten med hjälp av tex: Canva eller ta ett foto på dig och din 
klasskompis.
Låt eleverna spela in en bokcirkel där dem diskuterar en bok de har läst med hjälp av öppna 
frågor

Färdigt exempel:

Intervju med klasskompis

https://www.mediekompass.se/lektionstips/att-intervjua-for-elever/
https://www.soundtrap.com/studio/fork/PbYr_qDxTTeVeqg2phOI8A/
https://www.soundtrap.com/studio/fork/4XVuB8wOQ2iFys_XNm2ifg/
https://www.canva.com/
https://www.soundtrap.com/studio/fork/4XVuB8wOQ2iFys_XNm2ifg/

