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Vad kännetecknar ett begrepp?

Källa: www.kooperativt.com



Språket bär kunskapen



Den viktiga läsförståelsen

Här kommer en (ganska lång) film som samlar det viktigaste

gällande arbetet med läsförståelse och lässtrategier i 

klassrummet.

Film av och med Maria Bjerregaard/Wiksten här.

Barbro Westlunds kunskapsöversikt “Att läsa och förstå” på 

uppdrag av Skolverket finns här. 

https://www.youtube.com/watch?v=WNrjL0O3CYA&t=1658s
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k%3D3694


Förstå och använda ett begrepp

1. Förstå betydelsen, skapa “krok” att hänga nya ordet på.

2. Förstå ordet i sitt sammanhang.

3. Förstå ordet även i nytt sammanhang.

4. Kunna använda ordet i sammanfattning av känt stoff.

5. Kunna använda ordet i egen text, även utanför det 

sammanhang och den texttyp där ordet har lärts in.



Mina ord - dina ord
FÖRSTÅ



FÖRSTÅ

Concept attainment

Ett sätt att se konturerna av ett begrepps betydelse innan man fått 

lära sig själva begreppet. 

Används för abstrakta begrepp eller koncept.

Mer info om metoden här och här.

http://pedagog.malmo.se/2016/10/19/fiffig-metod-for-att-fanga-ett-begrepp-i-klassrummet/
https://www.cultofpedagogy.com/concept-attainment/


+ -



FÖRSTÅ

Gränsanalys med Venn-diagram



ANVÄNDA

Begreppspar och begreppskedjor

Samtala - Resonera - Diskutera - Debattera

Etik - Moral

Nation - Land - Stat - Samhälle

• 30 sekunders betänketid

• Person 1 pratar i 60 sekunder.

• Person 2 pratar i 60 sekunder, och bygger då 

vidare på det som person 1 sa.



ANVÄNDA
Begreppskartor

Källa: Bjerregaard och Kindenbergs bok 
“Språkutvecklande SO-undervisning”.



Regler för begreppskartor

Strecken mellan orden ska ha pilar som visar riktning.

Strecken mellan orden ska ha språk som förklarar sambandet.

Strecken får inte korsas. Begreppskartan ska vara lätt att läsa 

och förstå.

ANVÄNDA



ANVÄNDA

Begreppskartor

Källa och mer info om metoden här.

http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/kasitek/main.sv.htm


Övning: Begreppskartor

1.Läs texten enskilt.

2.Stryk under de begrepp som du skulle vilja ha med i begreppskartan.

3.Ordna och kategorisera informationen, dela upp den i bitar som hör 

ihop. Skapa hierarkier. 

4.Samarbeta i par och gör en begreppskarta som sammanfattar 

texten.

5.Byt begreppskarta med ett annat par. Diskutera likheter och 

skillnader.

ANVÄNDA



Metoder att prova!
En för alla - alla för en

Hör vi ihop?

Huvuden ihop

Fråga, fråga - byt!

Två löser problem

Sanningsjakten

Kloka pennan

https://kooperativt.com/2016/11/20/struktur-en-for-alla-alla-for-en/
https://kooperativt.com/2016/05/07/struktur-hor-vi-ihop/
https://kooperativt.com/2016/05/12/struktur-huvuden-ihop/
https://kooperativt.com/2016/05/24/struktur-fraga-fraga-byt/
https://kooperativt.com/2017/01/28/struktur-tva-loser-problem/
https://kooperativt.com/2016/12/06/struktur-sanningsjakten/#more-11281
https://kooperativt.com/2016/08/15/struktur-kloka-pennan/
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