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Sätt er nära någon som 
inte är från din skola!



Lär-par
Hälsa!

Berätta vad den andra har för ögonfärg

Jämför strumpor

Berätta om ditt arbete, utmaningar och möjligheter!



“Blir du lönsam, lille vän” av Peter Tillberg, 1972



EPA: Vad vet du om kooperativt lärande? 
30-60-90

30s tänka enskilt

60s samtala och bolla i par

90s dela med ny kompis





Samtal och möten i klassrummet



IRE-metoden

Läraren ställer en fråga

Initiering

Eleverna räcker upp 
handen och svarar

Respons

Läraren bedömer 
svaret

Evaluering



Ping-Pong



Parsamtal
Vad är ditt bästa tips att arbeta med nutidshändelser med elever?

Välj ut en bra ide!

Gemensamt mål: Ni ska båda kunna förklara er ide!



Berätta mera
Hälsa!

Berätta om er idé! Ställ frågor!



Samtalsformer
Ping-Pong



Att leda elevsamtal
● Spännande innehåll
● En fråga som engagerar
● Tanketid/Skriva rita
● Sociala mål/sociala spelregler
● Observera och lyssna
● Redovisa och dela
● Ge feedback!



Att ställa bra frågor!

Fas 1 - Få med alla!

● Fångar uppmärksamhet - 

Har du märkt att…?

● Personliga - Har du tänkt 

på/orolig för/funderat på?

Fas 2 - Utveckla

● Resonerande - Hur kommer 

det sig att…?

● Jämförande - Vad är 

likheten/skillnaden mellan…?

● Sammanfattande - Vad vet du 

nu om…?

Fas 3 - Utmana

● Skapar aktivitet - Hur kan 

vi undersöka…?

● Probleminriktade - Hur 

kan ni visa att…?

● Utmanande - Vad talar 

för/emot det?

● Konsekvensinriktade - På 

vilket sätt påverkar det dig?



Konstruera en fråga!
● 1 - Fångar uppmärksamhet - Har du märkt att…?

● 2 - Personliga - Har du tänkt på/orolig för/funderat på?

● 3 - Resonerande - Hur kommer det sig att…?

● 4 - Jämförande - Vad är likheten/skillnaden mellan…?

● 5 - Sammanfattande - Vad vet du nu om…?

● 6 - Skapar aktivitet - Hur kan vi undersöka…?

● 7 - Probleminriktade - Hur kan ni visa att…?

● 8 - Utmanande - Vad talar för/emot det?

● Konsekvensinriktade - På vilket sätt påverkar det dig?





www.kooperativt.com

         @kooperativt

@larakooperativt

@kooperativtlarande

kooperativt@gmail.com

uppdragsutbildning@studentlitteratur.se

Kommer i 
mars 2020!
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