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Modul: Att främja elevers lärande i SO 

Del 3: Ordförråd och begreppsutveckling i SO-ämnen  

 

Ord och begrepp i SO-ämnena 

Martin Stolare, Karlstads universitet 

Elevers förståelse av ord och begrepp är något som lärare och elever hela tiden arbetar 

med. När elever möter SO-ämnena ska de erövra förståelse för ämnesrelaterade ord, speci-

fika för just det ämnet. Men de ska inte bara veta vad orden och begreppen står för och 

veta innebörden i dem. De ska också själva kunna använda dem i olika kommunikations-

sammanhang. Utmaningar relaterade till ord och begrepp diskuteras i denna artikel, och 

möjliga modeller presenteras för hur SO-lärare kan främja elevers begreppsutveckling.  

 

Att kategorisera ord och begrepp 

Som bilaga till artikeln finns ett utdrag ur en lärobok i geografi, årskurs 9, och det är en 

sammanfattande text på temat världens befolkning (se Bilaga). Utdraget kommer att använ-

das för att exemplifiera och konkretisera de resonemang som förs i artikeln. Även vid en 

snabb genomläsning av läroboksutdraget blir det uppenbart att texten innehåller ord och 

begrepp av olika slag: en del ämnesrelaterade, andra ämnesneutrala. I en kartläggning som gjorts 

av ordanvändning i läromedel i grundskolan, kallad OrdiL, görs följande uppdelning: 

Tabell 1. Exempel på kategorier av ord (efter Järborg, 2007) 

Ämnesneutrala ord  Ämnesrelaterade ord 

A) Allmänspråkliga, 

vanliga i både tal och skrift 

B) Allmänna ofta ab-

strakta, ofta skriftspråk-

liga, ”akademiska” ord 

C) Mer allmänspråkliga 

men ämnesrelaterade 

D) Fackord och fackter-

mer, ofta ämnestypiska 

ha, vara, komma, männi-

ska, exempel, på, många, 

stor 

utbredning, resurser, bilda, 

framträdande, avta, 

påverka, motsvara, före-

mål 

arbetare, klimat, sträckan, 
blandning, strålning, 
muskel, företag, kyrka(n) 

produktionsfaktorer, 

reformationen, barrskogs-

bältet, tidig-modern 

 

Alla dessa ordkategorier återfinns i geografitexten. De allmänspråkliga, frekventa orden (A) är 

många, liksom de allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga orden (B). Bland den senare kategorin 

finner man i vänstra spalten ord som: ökning, prognoser, produceras, ojämlika. En del av de äm-

nesrelaterade orden är mer allmänna och förekommer även i näraliggande ämnen, det som i 

kategoriseringen beskrivs som allmänspråkliga men ämnesrelaterade (C). Till den kategorin kan 
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ord som befolkningen, industriländerna, Sydostasien, Kina och industrialiseringen räknas. Den fjärde 

kategorin av ord är de som är exklusiva för ämnet, det vill säga fackord och facktermer, ofta 

ämnestypiska (D). Dessa är något färre i själva brödtexten: tätbygder, demografi, befolkningslära, 

migration, urbanisering. Även de ord som är uppställda i tabellform längst ner på sidan kan 

räknas till denna kategori av ämnestypiska ord. 

Den här kategoriseringen visar på språkliga utmaningar som eleverna står inför i SO-

ämnena, och uppdelningen anknyter till relationen mellan vardagsspråk och ett ämnesrelate-

rat skolspråk, vilket diskuterades i Del 2, SO-ämnenas språkliga karaktär. Ibland kan det 

vara otydligt hur ett ord är kopplat till ett specifikt ämne, och ibland får orden olika betydel-

ser beroende på sammanhanget. I Del 2 utgjorde källa och marknad exempel på sådan be-

greppslig mångtydighet. Källa och marknad betyder en sak i vardagliga sammanhang och 

något annat i SO-undervisningen. Än mer komplicerat kan det bli då ord som källa har lite 

olika innebörd i historia jämfört med andra SO-ämnen. Här ska man alltså som lärare inte 

bara hantera skillnaden mellan ordets vardagliga betydelse och vad det står för i ett 

skolsammanhang, utan också tydliggöra i en undervisningssituation för eleverna att betydel-

sen av ordet kan skilja mellan ämnen. Sådana skillnader kan dessutom innebära olika tanke-

operationer för eleverna. Förståelsen av ord och begrepp framstår därmed som kontextuell. 

 

Begreppen bygger resonemang som bildar sammanhang  

Kunskap och förståelse kring ord och begrepp är en central aspekt av SO-ämnena, för att 

uttrycka en truism. Detta begreppsliga fokus syns även i de nuvarande kursplanerna, inte 

minst genom att eleven ska utveckla underbyggda resonemang: för att resonera behövs 

begrepp. I resonemangen behöver eleven inte bara känna till innebörden i ämnets centrala 

begrepp; eleven ska också kunna hantera och använda dem på ett självständigt sätt. Med 

den utgångspunkten måste begrepp och hanteringen av dem genomsyra undervisningen, 

vilket också uttrycks explicit. I religionskunskap (åk 6) visas kunskap i ämnet, enligt styrdo-

kumenten, bland annat genom att ”Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardag-

liga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som 

för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp 

på ett väl fungerande sätt.” Eller i geografi (åk 6) där kunskap i ämnet framträder som en 

språklig kompetens i det att det sägs att eleven ska lära sig de ”Centrala ord och begrepp 

som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.” Liknande perspektiv åter-

finns i kursplanerna för historia och samhällskunskap. 

Det är dock inte nog att känna till, hantera och använda enskilda begrepp. Att kunna föra 

resonemang innebär att man kan koppla olika begrepp till varandra och driva en åsikt eller 

tanke på ett meningsfullt sätt. Sådana resonemang är centrala i SO-ämnena. Ta ett begrepp 

som offentlig sektor, vilket kanske introduceras i samhällskunskap i åk 4-6. Att kunna föra ett 

resonemang kring detta begrepp förutsätter i realiteten att man har kunskap om andra nära-

liggande begrepp. I fallet med abstrakta begrepp som offentlig sektor kan det handla om att 

känna till mer konkreta exempel på vad offentlig sektor står för, och det kan åstadkommas 
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genom att offentlig sektor kopplas till begrepp som polis och bibliotek. På detta sätt ut-

trycks en förståelse för vad begreppet kan betyda, men för att förståelsen ska bli mer precis 

krävs att begreppet även definieras genom att det kontrasteras mot vad det inte står för: att 

man blir medveten om begreppets gränser. Det måste urskiljas. I fallet offentlig sektor är 

det naturligt att relatera begreppet till det likaledes abstrakta begreppet privat sektor, vars 

betydelse i sin tur ges ett innehåll genom mer konkret kopplade begrepp som affär eller 

företag. Med detta antyds även den begreppstäthet som inte är ovanlig inom SO-ämnena. Att 

använda begreppskartor som visualiserar relationen mellan olika begrepp kan vara ett sätt 

att underlätta för eleverna att hålla ordning på begreppen. Sådana visualiseringar kan göra 

det lättare för dem att se sambanden mellan begreppen och tydliggöra den hierarkiska relat-

ionen (se Del 5 Läsning i SO-ämnen).  

Eleverna behöver lära sig arbeta med begreppshierarkier. Vissa begrepp är mer abstrakta 

och ges endast indirekt, genom andra begrepp, ett konkret innehåll. Ett uttryck för att be-

grepp förhåller sig till andra begrepp är att vissa begrepp kan tilldelas rollen som etiketter, 

vilka får sammanfatta mer komplexa sammanhang. Begrepp som globalisering, klimatfrågan, 

kalla kriget eller jihad är inte bara begrepp, de signalerar också en övergripande förståelse av 

fenomen. De kan liknas vid berättelser i förkortad form (Jfr Olofsson 2014). Talet om glo-

balisering kan bottna i en hel berättelse om hur samhället förändrats under de senaste de-

cennierna.  

Globaliseringen har inneburit att en transnationell marknad har uppstått för utbyte av 

tjänster och varor, där nationella gränser spelar mindre roll ur ett ekonomiskt hänseende. 

Det ekonomiska utbytet har också medfört att länderna flätats samman, och att männi-

skor i allt större utsträckning flyttar mellan länder och världsdelar. Globaliseringen har 

skapat ett mångkulturellt samhälle där tidigare nationella identiteter utmanas. 

Denna berättelse kan finnas i olika versioner med olika normativa utgångspunkter. För 

elever kan denna typ av begrepp – som bär på korta berättelser – utgöra en utmaning i det 

att den vidgade betydelsen av begreppen är okänd för dem. Denna variation visar att det 

inte är nog för elever att lära sig vad begrepp står för och hur de kan relateras till andra 

begrepp – en snävare förståelse. De behöver också veta hur begreppen brukar användas, 

dvs. vilken dess mer normativa betydelse är – en vidare förståelse. Utan denna vidare för-

ståelse riskerar eleverna att stora delar av innebörden i begreppen går dem förbi. I förläng-

ningen kan denna diskussion relateras till SO-ämnenas bredare samhällsansvar. Att känna 

till begrepp av det här slaget och dess vidgade betydelse är en del i bildningen för att bli 

goda framtida samhällsmedborgare, vilket är ett av de argument som fått legitimera SO-

ämnenas plats på skolschemat (Odenstad 2014). 

 

Om vikten att konkretisera begrepp 

Arevik och Hartzell (2007) har diskuterat begreppsutvecklande undervisning i SO-ämnen 

och utifrån detta utarbetat vad de kallar för praxismodellen. De pekar bland annat på behovet 
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av att relatera abstrakta begrepp till en konkret nivå. I modellen finns tre nivåer: den kon-

kreta upplevelsenivån, som man når genom att använda sina sinnen; den språkliga beskrivande 

nivån, där vi genom språket benämner det vi upplever genom våra sinnen; den språkliga 

abstrakta nivån. Genom abstrakta begrepp syntetiseras på denna tredje nivå intryck från tidi-

gare nivåer. Arevik och Hartzell menar att ett av problemen i skolan - och kanske särskilt i 

SO-ämnena - är att undervisningen till stor del befinner sig på den språkliga beskrivande 

nivån. Här lär sig eleverna benämna saker, vilket kan ses som ett uttryck för en kvantitativ 

kunskapstillväxt. Men om man ska tolka Arevik och Hartzell, så ger inte den beskrivande 

nivån eleverna möjlighet att utveckla sitt självständiga tänkande. För en sådan utveckling 

krävs att de får möjlighet att befinna sig på den språkligt abstrakta nivån, eller snarare att de 

får röra sig på alla tre nivåerna och att dessa är kopplade till varandra (Arevik & Hartzell 

2007). 

Det kan enligt Arevik och Hartzell finnas risker med att ge eleverna färdiga begreppsdefinit-

ioner i undervisningen, exempelvis genom att läraren först muntligt deklarerar ett begrepp 

och sedan skriver på tavlan ”Med demokrati menas…”. Risken är då dels att eleverna me-

kaniskt lär sig lärarens definition, dels att den befinner sig långt från deras egen livsvärld, 

vilket försvårar elevernas meningsskapande. Den givna definitionen betyder helt enkelt 

inget för eleverna. Men det kan också finnas problem med att släppa eleverna helt fria att 

själva söka sig fram till egna definitioner. För de flesta elever blir detta något oöverstigligt, 

och risken är också att de slentrianmässigt refererar ett begrepp som de hittat på internet. 

Här har istället läraren en viktig roll. Begreppsutvecklingen kan ske när elever arbetar till-

sammans och där läraren bidrar med stöttning i processen (Arevik & Hartzell 2007). 

Det saknas i stora delar systematisk forskning kring hur lärare i en klassrumssituation arbe-

tar med begrepp i SO-ämnena. Det finns dock forskning som i mer allmänna termer disku-

terar undervisningens praktik i SO-ämnena och med stöd av denna kan möjligen ett mer 

allmänt resonemang föras. I praxismodellen ovan framhålls betydelsen av att knyta an till en 

konkret nivå, och det kan innebära att läraren relaterar till något eleverna redan känner till. 

En strategi kan då vara att använda liknelser eller metaforer (Shulman 1986), men det kan 

också vara något som eleverna har upplevt eller som man gemensamt kan erfara i undervis-

ningen. I det skapas en gemensam referenspunkt. En inte helt ovanlig strategi är att an-

vända sig av film eller kanske någon form av artefakt. Genom att titta på något gemensamt 

eller genom att få hålla och känna på något, som ett radband eller en stenyxa, skapas en 

erfarenhet som läraren sedan kan använda i undervisningen för att lyfta begreppsliga per-

spektiv.  

Strategin att ge olika exempel på något är också ett vanligt sätt att ringa in innebörden i 

begrepp. Dessa kan vara kopplade till en konkret nivå, men befinner sig ofta på en beskri-

vande språklig nivå, för att återkoppla till praxismodellen. Offentlig sektor är ett abstrakt 

begrepp och det kan konkretiseras av begrepp som polis och bibliotek. Om eleverna inte 

förstått exemplen och hur begreppen kan kopplas till offentlig sektor är det naturligt att 

fortsätta nämna fler exempel som brandkår, skola och äldreomsorg. Här söker man således 

de gemensamma dragen, vilket skulle kunna vara verksamheter som är finansierade gemen-
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samt genom skatter. Att vara skattefinansierad skulle därmed vara ett karakteristiskt drag 

hos begreppet offentlig sektor. Samtidigt skapas möjlighet att i nästa steg nyansera detta 

begrepp genom att peka på skillnaden mellan drift och finansiering. Brandkåren och skolan 

är verksamheter som båda räknas till offentlig sektor, men de kan drivas på olika sätt. Sko-

lan finansieras genom offentligt genererade medel, men driften kan privata företag stå får. 

Modellen för att bygga begreppsförståelse blir här induktiv: den byggs underifrån genom att 

hänvisa till olika mer eller mindre konkreta exempel (Bruner 1970).  

Jämförelse är en annan strategi för arbetet med begrepp i SO-undervisningen. Denna stra-

tegi kan relateras till ett samhällsvetenskapligt metodiskt perspektiv, där så kallade kompa-

rationer förekommer. Att göra jämförelser påminner om den induktiva strategi som skisse-

rades ovan. Dock innebär det att när man som lärare använder jämförelse som strategi mer 

systematiskt, koncentreras uppmärksamheten mot de likheter respektive skillnader som kan 

iakttas hos de exempel som jämförs. Ett klassiskt område i historieundervisningen där 

denna jämförande strategi används är kring begreppet den industriella revolutionen. När den 

industriella omvandlingen under 1700- och 1800-talen diskuteras, görs detta genom att 

relatera den industriella revolutionen i England till utvecklingen i Frankrike och Tyskland. 

På detta sätt erhålls inte bara en djupare förståelse för vad som avses med den industriella 

revolutionen – nyanserna i begreppet tydliggörs också genom de skillnader som kan noteras 

mellan de tre länderna. När sedan den industriella omvandlingen i Sverige ska diskuteras så 

kan det göras i relation till det allmänna begreppet industriella revolutionen, men också i 

relation till de tre exemplen och de särskiljande dragen. 

 

Sakbegrepp och tankebegrepp i SO-ämnena 

I artikeln till Del 2, SO-ämnenas språkliga karaktär, lyftes frågan om vad elever ska lära sig 

när de läser SO. I det sammanhanget pekades på tre aspekter av kunskap: sakkunskap, be-

greppskunskap samt metodisk kunskap. Av särskilt intresse för denna artikel är det som 

benämns begreppskunskap. Enligt den tablå som återfinns i Del 2 innefattar denna kun-

skapsaspekt två typer av begrepp: sakbegrepp respektive tankebegrepp. Denna uppdelning i 

två olika typer av begrepp har varit en etablerad idé inom den internationella SO-didaktiska 

forskningen under en längre tid, och nu börjar den även vinna insteg i Norden. Hur de två 

begreppstyperna ska benämnas är dock fortfarande inte helt avgjort, och skilda benämning-

ar förekommer i forskningen.  

Tidigare i denna artikel har olika kopplingar till tänkta undervisningssituationer gjorts. Alla 

begrepp som omnämnts i dessa exempel – offentlig sektor, polis, brandkår, företag, affär, 

privat sektor – är sakbegrepp, och de utgör SO-ämnenas byggstenar. I den längre läroboks-

texten (se Bilaga) är sakbegreppen mycket frekventa. Längst ner på sidan är t.o.m. några av 

de mer centrala sakbegreppen i texten uppställda i tabellform, som glosor. Detta är också 

ett sätt att förstå sakbegreppens roll i SO-ämnena, att likna dem vid de glosor som används 

för att kommunicera i ämnena (Karlsson 2014).  
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Exempel på tankebegrepp: 
Geografi: diversitet, förändring, interaktion samt perception och representation (Taylor 2015) 
Historia: orsak-konsekvens, aktör-struktur, brott-kontinuitet (Lee 2005) 
Religionskunskap: helig-profan, transendens-immanens, frihet-beroende (Vermeer 2012) 
Samhällskunskap: orsaker och konsekvenser, belägg och slutsatser, abstraktioner, jämförande och 
konstratering, perspektivtagande, den värderande dimensionen (Sandahl 2015) 

Tablå 1. Exempel på tankebegrepp 

De begrepp som återfinns i tablån ovan är av ett annat slag än sakbegreppen; de är exempel 

på tankebegrepp. Dessa har vaskats fram utifrån vad som anses som centralt i ämnena och 

är på det sättet relaterade till en ämnestradition. Tankebegrepp kan inte kopplas till sakför-

hållanden. Snarare är detta begrepp som pekar mot att särskilda perspektiv ska anläggas i 

ämnet, vilka kräver mer specifika tankeoperationer. Om man som elev uppmanas att tänka i 

termer av orsak och konsekvens kring reformationen på 1500-talet, så blir resonemanget ett 

annat än om man utifrån egentligen samma sakförhållanden ska tänka och resonera i termer 

av brott och kontinuitet. Tankebegreppen bidrar på det sättet till att strukturera resone-

mangen. De pekar mot hur de sakbegrepp som resonemanget är uppbyggt av (t.ex. Gustav 

Vasa, Hansan, Martin Luther, katolska kyrkan, skatter, centralisering) ska relateras till 

varandra.  

Så om sakbegreppen kan liknas vid ämnenas glosor, kan tankebegrepp sägas utgöra ämne-

nas grammatik. Tankebegreppen har en tydlig koppling till vetenskapligt tänkande och ve-

tenskapliga perspektiv, och de relateras ibland till föreställningen att målet med undervis-

ningen är utvecklandet av high order thinking (Sandahl 2015). Tankebegreppen blir redskap 

för tänkande i ämnena, och med den utgångspunkten framstår de som ämnenas kärnbe-

grepp. Det innebär även att det är utifrån dessa som en progression i ämnet kan byggas 

(Seixas & Morton 2013). Samtidigt måste det framhållas att det inte råder motsatsförhållan-

den mellan de två typerna av begrepp. Sakbegrepp och tankebegrepp förutsätter istället 

varandra. 

 

Tankebegrepp i praktiken 

Utmaningen med att arbeta med tankebegrepp i undervisningen är andra än för sakbegrepp. 

Att eleverna känner till innebörden i begreppen är avgörande i båda fallen, men när det 

gäller tankebegreppen tillkommer också utmaningar som har att göra med användningen av 

begreppen. Ta begreppsparet struktur/aktör som framförts som tankebegrepp i historia: att 

förstå innebörden i begreppet struktur är bara ett första steg. Förståelse av begreppet syftar 

till att eleverna ska kunna använda det för att konstruera resonemang där de anlägger struk-

turella perspektiv. För att lyckas med det måste de få träna på den tankeoperation som detta 

innebär. De behöver även studera exempel på vad ett strukturellt resonemang kan vara och 

på vilken skillnaden är jämfört med ett aktörsorienterat resonemang. För att återgå till ex-

emplet ovan med den industriella revolutionen: hur skulle en aktörsinriktad analys kunna se 

ut? Och hur skulle den skilja sig från en strukturellt anlagd analys? Visst måste eleverna 
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träna användningen av sakbegrepp, men det som krävs av dem för att hantera tankebegrepp 

är mer komplext, då det pekar mot ett särskilt sätt att tänka och resonera. 

Det finns också en annan utmaning med tankebegrepp i SO-undervisningen. Tendensen är 

att de inte är synliga i undervisningen, att de hamnar i bakgrunden och att fokus ensidigt 

ligger på sakbegrepp (Jarhall 2012, Estenberg 2015, Sandahl 2014, Lilliestam 2013). Det ska 

dock sägas att denna forskning gjorts innan Lgr11 implementerats. Det tidigare refererade 

läroboksutdraget används nu för att peka på de utmaningar som kan finnas med tankebe-

grepp.  

Lärobokstexten (Bilaga) är en sammanfattande text ur en geografilärobok, årskurs 9, för 

kapitlet ”Världens befolkning”. På sidan efter texten i läroboken finns elevuppgifter kring 

detta demografiska tema. Vid en snabb genomläsning blir det uppenbart att antalet sakbe-

grepp är många, medan tankebegreppen inte är lika synliga. Rättare sagt; de syns knappt alls! 

Trots detta – och det är det som är så paradoxalt – så strukturerar tankebegreppen de reso-

nemang som förs i texten. 

En implicit koppling till det geografiska tankebegreppet diversitet sker i texten, vilket är ett 

komplext begrepp. Poängen är inte här att föra ett fördjupat resonemang kring just detta 

begrepp, utan avsikten är bara att visa hur ett begrepp av det slaget kan komma till uttryck i 

undervisningen. Diversitet kan i ett geografiskt sammanhang avse förståelse för att världen 

är komplex och varierad, och att platser kan skilja sig från varandra på många olika sätt: 

socialt, ekonomiskt, kulturellt, ekologiskt. Det är till och med så att det är denna variation, 

diversitet, som gör att vi kan tala om platser (Massey 2005).  

Nu åter till geografitexten. I den beskrivs de ojämna demografiska mönstren, det faktum att 

fler människor bor på vissa platser än på andra. Demografiskt är alltså jordens befolkning 

diversifierad, och i texten signaleras detta genom ordet ojämna används frekvent, ett ordval 

som också antyder att detta kan vara ett problem. Vad som också görs i texten är att orsa-

kerna till denna diversifiering förklaras. ”Den ojämna befolkningsfördelningen beror histo-

riskt på tillgång eller brist på grundläggande naturresurser”. Lite längre ner i vänsterspalten 

anges ytterligare en förklaring ”Sedan industrialiseringen inleddes för cirka 200 år sedan 

finns också andra orsaker till människors bosättningar”. Det utvecklas ytterligare några 

meningar längre fram i texten: ”Genom industri och handel har det skapats förutsättning-

ar för bosättningar nästan var som helst på jorden. Orsak har också kommit att räknas som 

ett tankebegrepp i geografi (Leat 1998). Användningen av detta tankebegrepp skiljer sig 

något från hur tankebegreppet diversitet används i texten. Den tydligaste skillnaden är att 

detta begrepp förekommer explicit i texten. Orsak som tankebegrepp får också en under-

ordnad roll i texten i relation till tankebegreppet diversitet. Det är faktiskt så att genom att 

peka på orsaker till den ojämna fördelningen av människor på jorden, så förstärks tankebe-

greppet diversitet. Detta kan ses som ett exempel på att olika tankebegrepp kan samverka i 

en text.  

Några ord i citaten ovan har skrivits med fetstil, och detta för att peka på tendensen att 

tankebegrepp inte sällan förekommer i texter i SO-ämnena i omskriven form. (Estenberg 
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2015) Att tala om ojämna blir ett sätt att skriva om diversitet. När det gäller tankebegreppet 

orsak gjordes en sådan omskrivning när ”genom” kombinerades med ”har skapats”. På 

detta sätt pekades på ett orsakssamband, och tankebegreppets orsak aktualiserades implicit.  

Detta är en ganska typisk text för SO-ämnena. Fokus ligger på sakbegrepp; de är särskilt 

markerade längt ner på sidan; med dessas hjälp förs ett resonemang syftande till att eleverna 

ska erhålla en djupare förståelse kring ett fenomen. Och för att åstadkomma det, används 

tankebegrepp medvetet eller omedvetet från läroboksförfattarens sida. Begreppet, som 

diversitet, finns där men endast i en omskriven form. Det andra tankebegreppet, orsak, är 

mer synligt, även om det också förekommer omskrivet.  

Det har här poängterats att lärande och språk hänger samman; de kan inte separeras. Med 

den utgångspunkten är det närmast en truism att säga att lärandet försvåras om inte be-

greppen blir synliga. Lärandet i ämnet utvecklas genom språket, och därför är det viktigt att 

lyfta begreppen, eftersom de kan fungera som redskap för att utveckla elevers lärande och 

tänkande i ämnena. Forskning har också visat på betydelsen att bryta framställningen, som i 

SO-ämnena ofta är inriktad på sakbegrepp, för att behandla tankebegrepp explicit (Lilli-

estam 2013). Det är ett resultat som stöder den grundläggande principen att det som ska 

läras måste bli synliggjort i undervisningen. Eleverna behöver därför, som framförts ovan, 

inte bara lära sig innebörden av tankebegreppen; de behöver få möjlighet att se konkreta 

exempel på hur begreppen kan hanteras, och inte minst måste de i olika sammanhang ges 

möjlighet att använda dem. Detsamma gäller för sakbegrepp. Dessa får inte stanna vid att 

vara sammanhangslösa glosor, som eleverna ska memorera. För att elevernas tänkande ska 

kunna utvecklas är det viktigt att man som lärare konstruerar uppgifter där eleverna lockas 

att – på ett för dem meningsskapande sätt – kombinera sakbegrepp och tankebegrepp, vil-

ket kan resultera i självständigt byggda resonemang. 

 

Sambandsord som stödstruktur 

Resonemangskedjor, samband och analyser är ofta uppbyggda med hjälp av så kallade sam-

bandsord. Detta kan vara små ord som anger tid/ordningsföljd (t.ex. inledningsvis, omedel-

bart), orsak (t.ex. därför således, det beror på), följd/slutsats (härav följer, alltså, således) eller 

jämförelse/motsättning (t.ex. jämfört med, i likhet med)(Alfredsson 2002). Det är genom dessa 

sambandsord som textens olika sakbegrepp, ämnesrelaterade ord men också ämnesneutrala 

ord, länkas samman till helheter. Sambandsorden kan även hjälpa eleverna att upptäcka 

texters synliga och mindre synliga tankebegrepp. Det ovan refererade exemplet ur lärobo-

ken i geografi är ett exempel på där tankebegrepp förekommer i omskriven form. Ordet 

beror användes till exempel i det sammanhanget för att peka på ett orsakssamband. För ele-

verna är det således viktigt att känna till dessa sambandsord och framförallt att de kan han-

tera dem praktiskt. För det är med hjälp av dessa som de analyserar, diskuterar eller resone-

rar. Det är med sådana ord som hela argumentationer kan konstrueras, och kännedom om 

dem och hur de fungerar i texter gör det lättare för eleverna att se strukturen i texter och 

därmed också förstå texter (jfr Del 4, Texter och texttyper i SO-ämnen). 
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Två undervisningsmodeller för begreppsutveckling i SO-ämnena 

Hittills har artikelns tyngdpunkt legat på vilka utmaningar som elever och lärare står inför 

när det gäller begrepp i SO-ämnena. Artikeln kommer att avslutas med presentation av två 

modeller för hur man som lärare tillsammans med elever kan arbeta praktiskt med begrepp 

i SO-ämnena. 

 

1. Begreppsutveckling genom exempel och diskussion 

Concept attainment, eller begreppserövrande på svenska, är en modell som är lämplig för be-

greppsutveckling i SO-ämnena (Parker 2015). Den innebär att eleverna utifrån olika exem-

pel ges möjlighet att gradvis bygga en förståelse för ett begrepp. Detta sker genom eget 

tankearbete, genom samtal med andra elever i gruppen och utifrån lärarens stöttande 

undervisning. Modellen finns i olika varianter, och huvuddragen kan förenklat beskrivas så 

här: 

Lärarens förberedelser. Läraren väljer ut det begrepp som eleverna ska lära sig. Läraren funde-

rar djupare för att identifiera begreppets karakteristiska drag och antecknar dessa (jfr det 

som sades ovan om offentlig sektor – t.ex. skattefinansierad). Därefter konstruerar läraren 

3-4 positiva exempel på begreppet och i nästa led 3-4 negativa exempel, det vill säga exem-

pel som kan ha delar av begreppets karakteristik, men inte alla av dem. Om man vill att 

eleverna ska få förståelse för begreppet offentlig sektor, så kan polis och brandkår vara 

positiva exempel, medan företag och affär kan utgöra negativa exempel. Läraren förbereder 

ytterligare positiva exempel och negativa exempel och gör det strategiskt med syfte att ele-

verna gradvis ska ges möjlighet att erövra förståelse för begreppet. Valet av begrepp och 

valet av exempel anpassas till elevgruppen. 

I undervisningen. Läraren börjar med att berätta om det tema till vilket begreppet kan relate-

ras. Avsikten är att väcka intresse, men också för att ge begreppet ett sammanhang. Det ska 

alltså sätta eleverna på spåret. Läraren introducerar sedan övningen genom att tala om för 

eleverna att de nu ska jobba med ett begrepp, och att de kommer att få olika positiva re-

spektive negativa exempel på begreppet och att det blir deras uppgift att lista ut vad be-

greppet kan vara. Därefter skriver läraren upp de 3-4 positiva exempel, som hen förberett, i 

en spalt på vänstersidan på tavlan. Läraren går igenom och förklarar dem, återkopplar till 

eleverna så att de förstår dem. Sedan skriver hen upp de negativa exemplen i en spalt på 

högersidan och går igenom dem. Eleverna uppmanas nu att fundera över om de kan se 

några mönster. Efter en stund presenterar hen nya exempel, ett i taget, och frågar eleverna 

om dessa är positiva exempel eller negativa. Detta får de spontant markera genom att peka 

tumme-upp respektive tumme-ner. Tumme-upp för positiva exempel och tumme-ner för 

negativa exempel. Läraren diskuterar deras svar och skriver upp exemplen på tavlan, an-

tingen i den vänstra eller högra spalten.  Läraren ger ytterligare exempel, som eleverna kate-

goriserar med lärarens stöttning. Efter en stund uppmanas eleverna att i grupp diskutera sin 

förståelse av vad begreppet kan vara. Läraren stöttar denna process. De karakteristiska dra-

gen hos begreppet uppmärksammas av läraren. När väl begreppet är avslöjat, uppmanas 
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eleverna att komma med egna exempel på begreppet och att använda det i olika samman-

hang. 

Denna modell finns alltså i olika varianter, men poängen är som anförts att förståelsen 

byggs underifrån, induktivt, genom att eleverna får olika exempel att ta ställning till. Samta-

let elever emellan, lärarens stöttning och det förhållande att eleverna själva ska använda 

begreppet i nya sammanhang är viktiga delar i modellen (Silver, Strong & Perini 2007; Dean 

2012).  

 

2. Gränsanalys 

En svårighet när man använder begrepp i SO-ämnena är att veta hur betydelsen av begrep-

pen skiljer sig från varandra. Det finns många begrepp som i ett vardagligt sammanhang 

används som synonymer till varandra, men som i ett ämnessammanhang betyder olika sa-

ker. Ett exempel på det är ”etik och moral”. Genom att diskutera vad som skiljer begreppen 

åt, och genom att ge konkreta exempel skapas förståelse för dess innebörder. Sådana aktivi-

teter visar att förståelse av ett begrepp dels kan byggas upp genom beskrivning av innebör-

den i begreppet i sig, dels kan vinna sina tydligare konturer genom att relateras till närlig-

gande begegrepp. Det kan därför vara av vikt att orientera sig kring gränserna för begreppet 

och lyfta fram vad som skiljer två begrepp åt. Det är detta som här kommit att kallas för 

gränsanalys. Lärare gör detta många gånger spontant när de försöker förklara innebörden av 

begrepp, men det kan vara en poäng att göra det mer medvetet. Att arbeta med gränsanalys 

kan vara ett sätt för elever att erövra ett mer nyanserat språk i ämnet, och därmed kan det 

också vara ett sätt att fördjupa deras kunskaper. För vad är det egentligen för skillnad mel-

lan ett land och en stat mellan en flod och en älv, eller mellan emigration och migration? 

Lärare som själva blir medvetna om det språk som finns i undervisningsmaterialet kan an-

vända denna språkliga kunskap för att iscensätta övningar där eleverna ges möjlighet att 

träna sin förståelse kring olika begrepp. Följande frågor kan bidra till lärares reflektioner 

kring SO-ämnenas språkliga aspekter: Vad är det egentligen för begrepp som eleverna ska 

lära sig under det här momentet? Hur relaterade är de specifikt till ämnet? Hur allmänna är 

de till sin karaktär? Hur påverkar detta faktum innebörden hos begreppen? Förändras inne-

börden beroende på i vilket sammanhang det används? Och i så fall hur? 

Den gränsanalysövning som föreslås i moment B påminner om modellen för begreppseröv-

rande som presenterades ovan. Båda modellerna har som utgångspunkt att förståelse kring 

begrepp utvecklas genom att eleverna får jobba med kontraster. I gränsanalysen utgår man 

dock från några givna begrepp, och det blir elevernas uppgift att konkretisera dem, t.ex. 

genom att exemplifiera vad de står för. Begreppsförståelsen byggs därmed uppifrån, deduk-

tivt, till skillnad från begreppserövrande modellen, där eleverna erhåller förståelse för be-

greppen underifrån, genom ett induktivt arbetssätt. Formerna är annars desamma: att ele-

verna ska samtala, stöttas av läraren och stimuleras att använda begreppen. 
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