Lärarhandledning Nobelprislektionen
Detta är ett körschema till Nobelprislektionen – en färdig lektion om årets
Nobelpris. Nobelprislektionen består av tre delar: Ett bildspel med manus, en
elevtext med frågor och denna lärarhandledning. Lektionen är beräknad att
ta 45 minuter.
Visa bildspel (15 minuter)
Visa bildspelet med stöd av manuset. Låt eleverna ställa frågor, och notera gärna frågor eller
oklarheter som du inte kan besvara, och jobba vidare med dessa vid ett senare tillfälle.
Läsning och arbete med elevtexten (10 minuter)
Kopiera upp elevtexten och dela ut den. Be eleverna att läsa texten och svara på frågorna så gott de
kan på egen hand.
Diskussion (15 minuter)
Organisera en diskussion om materialet, till exempel enligt något av förslagen nedan.
Avslutning (5 minuter)
Avsluta med att sammanfatta det ni förstått och det ni inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba
vidare med. Längre ned i dokumentet finns länkar för mer information.

Förslag till upplägg för diskussioner:

Två och två. Ny kamrat,
genomgång i helgrupp.

Tvärgrupper. Jobba gruppvis,
redovisa i en annan grupp.

Dela in klassen i par. Låt dem diskutera och
jämföra sina svar på frågorna med varandra och
ändra, utveckla eller förbättra sina svar.

Dela in klassen i grupper om 4 – 5 elever,
förslagsvis genom att räkna och ge varje elev ett
nummer från 1 – 5.

Efter 4 – 5 min, dela in i nya par och upprepa
förfarandet. Gå till sist igenom svaren i helklass.

Varje grupp diskuterar och jämför sina svar på
frågorna med varandra och ändrar, utvecklar eller
förbättrar sina svar.

Oftast brukar det bli så att samma svar upprepas.
Då är det bäst att fråga om de har något att lägga
till tidigare svar.

Ge sedan varje elev i gruppen ett nytt nummer
1 – 5 och gör nya grupper. Låt eleverna redovisa
sina svar för varandra inom den nya gruppen.

Länkar för mer information:
www.kva.se
www.nobelprizemedicine.org
www.svenskaakademien.se

www.nobelpeaceprize.org
www.nobelcenter.se
www.nobelprize.org

