
Lektionsaktivitet med fokus  
på PROBLEMLÖSNING 
Den här aktiviteten bygger på den metod som beskrivs  

i boken 5 undervisningspraktiker för att planera och  
leda rika matematiska diskussioner av Smith & Stein.  

Den grundläggande tanken är att utgå från  

elevernas egna tankar och strategier, låta  

dem bygga på varandra och rikta  

in dem mot matematikens  

specifika idéer och  

metoder.

Presentera frågan

Visa frågan som NOKflex formulerat  
utifrån filmen och som eleverna  
ska arbeta vidare med. Låt eleverna  
ställa frågor som klargör uppgiften.

Jämför lösningar och  
leta efter kopplingar

Låt grupperna berätta om sina 
lösningar i den ordning som du har 
bestämt. Uppmana hela klassen att 
leta efter kopplingar mellan de olika 
lösningarna och ställ frågor som för 
diskussionen mot lärandemålen.

Problemlösning i grupp

Uppmana eleverna att först diskutera 
olika sätt att lösa uppgiften och vilken 
information de i så fall behöver. Ge  
dem sedan den information som  
finns tillgänglig så att de kan gå  
vidare och lösa uppgiften. 

Fotografera lösningen och skicka in

Be grupperna fotografera sina 
 färdiga lösningar med datorns  
kamera, eller med en mobiltelefon, 
och skicka in dem till NOKflex.  
Lösningarna sammanställs auto
matiskt i NOKflex Lärare så att  
ni kan titta på dem tillsammans.

Överblicka, välj ut och ordna

Överblicka gruppernas arbete med  
uppgiften genom att lyssna på och  
stötta gruppernas resonemang. Välj 
också ut  lösningar som bidrar till 
lärandemålen och bestäm i vilken 
ordning de ska presenteras.

Gruppera eleverna
Aktiviteten är tänkt att genomföras i 
grupp. I NOKflex finns verktyg för att 
slump mässigt dela in eleverna i grupper. 
 Genom att klicka och dra kan du  
flytta elever mellan grupperna.

Uppgifter med tydliga lärandemål
Välj en uppgift som passar din 
 undervisningsgrupp. Uppgifterna i 
aktiviteten har tydliga lärandemål och 
de presenteras i filmformat för att 
väcka elevernas intresse och sänka 
tröskeln till att förstå problemet.
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Presentera aktiviteten och visa filmen

Presentera syftet med aktiviteten och 
hur den kommer att genomföras. Visa 
därefter  fi lmen utan att berätta om dess 
innehåll. Ge sedan eleverna utrymme 
att formulera egna matematiska frågor 
utifrån filmen.
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Filmens upplösning,  
svaret och uppskattningen

Titta på resten av filmen för att ta 
reda på svaret på frågan. Låt också 
NOKflex tala om vilken elev som 
kom närmast i sin uppskattning.

10 Koppling till lärandemålen

Avsluta aktiviteten med att  
titta på uppgiftens lärandemål  
och hur dessa kan kopplas till  
elevernas lösningar.
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Individuell uppskattning

Låt eleverna göra en individuell  
uppskattning av svaret på frågan  
utifrån den information de har nu. 
Detta ger eleverna tid att fundera  
enskilt på hur uppgiften kan lösas  
och vad som kan vara ett rimligt svar.  
Uppskattningen sparas till slutet.
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