
Lektionsaktivitet med fokus 
på matematiska BEGREPP 
Den här aktiviteten bygger på Peer Instruction, en metod hämtad från Harvard, vars syfte 

är att utveckla och fördjupa begreppsförståelsen. I NOKfl ex Lärare fi nns både uppgifter 

och digitala verktyg som anpassats till metoden samt en fi lm från ett klassrum där läraren 

genomför aktiviteten tillsammans med sina elever.

Uppgifter som synliggör
Välj en uppgift som passar din undervisnings-
grupp. I NOKfl ex Lärare fi nns uppgifter 
som synliggör centrala aspekter hos olika 
matematiska begrepp och som konfronterar 
eleverna med vanliga missuppfattningar och 
missförstånd.

Titta på svaren men visa inte eleverna

NOKfl ex Lärare visar automatiskt hur eleverna 
har svarat. Om det är få som har svarat rätt är 
det ett tecken på att uppgiften är för svår. Då 
bör eleverna arbeta mer med uppgiftens be-
grepp innan ni går vidare.

Diskussion och sammanfattning i helklass

Be eleverna som slumpas fram att berätta 
om sina gruppers samtal. Dela även med 
dig av dina tankar om frågan. Avsluta 
lektionsaktiviteten med att lyfta fram 
och peka på centrala aspekter i 
frågeställningen.

Diskussion i par eller grupp

Nu är det dags för eleverna att resonera 
och argumentera för sina svar. Uppmana 
dem att lyssna aktivt till varandras tankar 
och be dem komma fram till ett gemensamt 
svar. Gå runt i klassrummet och lyssna på, 
stötta och utmana eleverna i deras samtal.

Enskilt svar igen

Efter en stunds diskussion ber du 
eleverna att svara på samma fråga en 
gång till. Även den här gången ska 
eleverna lämna ett individuellt svar 
och de ska svara som de tror nu, 
efter diskussionen. 

Avslöja svaret och slumpa namn

Om eleverna först får reda på det rätta svaret 
brukar det kännas lättare att förklara hur man 
tänkte inför hela klassen. I NOKfl ex Lärare 
kan du slumpa fram namn på dem som ska 
argumentera för sina svar.

Ny statistik

När alla har svarat avbryter du diskussionerna 
och tittar på svarsfördelningen. I det här läget 
brukar eleverna vara väldigt nyfi kna på om de 
som grupp har lärt sig av varandra och därför 
kan du visa om, och i så fall hur, statistiken har 
förändrats mellan de två svarsomgångarna.

Presentera uppgiften
Från och med nu får eleverna inte prata 
med varandra. Läs uppgiften högt och 
förklara eventuella fi gurer. Lämna också 
utrymme för eleverna att ställa frågor 
som klargör uppgiften.
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Tänka och svara enskilt

Låt eleverna först tänka enskilt på uppgiften 
en stund. Be dem sedan att svara med hjälp 
av mentometerfunktionen i NOKfl ex. De får 
inte prata med varandra förrän alla har svarat.
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