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Ställ frågor som en journalist 
Introduktion 

Nu när eleverna har bekantat sig med tidningen, med 
de politiska partierna och valets viktiga frågor är det 
dags att de själva får ikläda sig rollen som journalist.  

Intervjun är central i det journalistiska arbetet. Den är 
en arbetsmetod för journalisten, ett sätt att hitta 
svaren till de journalistiska frågorna Vad? Var? När? 
Vem? Hur? och Varför?  

Som journalist är det viktigt att hitta en vinkel, det vill säga något som gör att texten 
sticker ut från andra.  

Moment 1 – Hitta intervjuer i tidningen 

Dela ut tidningar till klassen - antingen tryckt eller digitalt - förslagsvis i de grupper de 
har arbetat i innan. Låt gruppen välja en intervju i tidningen. Det kan vara svårt eleverna 
att själva hitta en lämplig text, läraren kan därför hjälpa till eller välja ut texter på 
förhand. Eleverna kan sedan besvara frågorna: Vilka frågor tror ni att reportern har ställt 
för att få veta det som står i artikeln? Vilken eller vilka av frågorna tycker ni är de 
viktigaste? Vilka frågor tycker ni reportern har missat? 

Moment 2 – Välja intervjuperson och vinkel 

Eleverna ska i nästa skede förbereda sig för att själva genomföra en intervju. Med tanke 
på vad som väntar är valet ett självklart tema. Först måste de bestämma sig för sin 
vinkel. Några exempel på områden som eleverna kan bygga sina intervjuer på: 

På valdagen – Intervjua mamma, pappa eller en granne om planer för valdagen.   

Valet förr – Intervjua en mor- eller farförälder om val förr i tiden.  

Valets frågor – Utgå från svaren i tidigare övning. Vilka frågor tycker din intervjuperson är 
viktiga och varför?  

När eleverna har bestämt sig för vem de vill intervjua och vilken vinkel de vill ha är det 
dags att börja skriva frågor.  
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Moment 3 – Skriva frågor 

När du gör en intervju vill du ställa bra frågor. Försök att skriva frågor som ger 
beskrivande svar. Nedan kommer ett exempel från en intervju med ett syskon som är 
politiskt engagerad. De kan skrivas upp på tavlan som hjälp.  

 När blev du intresserad av politik? 
 Kommer du ihåg din första dag i Lokalpartiet? Berätta! 
 Vad är ditt starkaste minne från din tid i partiet? 
 Varför ska man bry sig om politik? 
 Vad är dina tips till unga som vill lära sig mer om politik? 

Eleverna hjälps åt att skriva 3–5 frågor eller fler. De kan sedan presentera sina 
frågor för sin grupp.  

Moment 4 – Dags för intervju 

För att få svar på sina frågor behöver intervjun såklart genomföras. Bestäm om intervjun 
ska ske fysiskt, alltså ansikte mot ansikte, eller kanske på telefon. Bäst blir svaren om 
man träffar den person man ska prata med. Då kan man också skriva ner annat man ser, 
känner och hör som kan vara till hjälp när svaren ska presenteras. Glöm inte att 
anteckna svaren på frågorna eller spela in intervjun på din telefon. Lycka till!   

Källor och information 

Dagstidningar, samla in tidningar i tid för Tidningsveckan. Ofta går det att beställa 
klassuppsättningar av din lokaltidning, se om du hittar den på Mediekompass: 
http://www.mediekompass.se/hitta-din-tidning/ 
I Mediekompass skrivarskola Publicistguiden hittas fler intervjutips anpassat för lite äldre 
elever men som kan användas som inspiration för läraren: 
https://www.mediekompass.se/publicistguiden/kapitel-11-att-intervjua/   


