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Innhold
Begreper avgjørende for språk og fagforståelse- språk, progresjon- fra gjenkjennelse til analyse

Forventninger- kompetansemål viktige, inkludering viktig- overordnet læreplan- prinsipper og verdier

Viktige prinsipper- tydeliggjørende pedagogikk, struktur, kontinuitet (samme metode i alle fag), 
empowerment, ett skritt foran

Struktur og strategier sparer både voksne og barn for arbeid og energi
◦ Eksempel: Per vet hva han skal gjøre med en ny side i læreboka, Kari vet hva hun skal gjøre når hun skal 

forklare hva ord betyr

Eksempel 1.klasse- ordkort- popplet, øve på å lære nye ord, mapper, STL +

Eksempel 3 klasse- popplet- kidspiration- finne mening-google- finne bilder,  stl +

Eksempel 6.klasse inspiration maps- faglig struktur- geografi- Nyborg matte, book creator

Eksempel 8.klasse- ordkort- sammenhenger- eksempel Nyborg, book creator



Språklige forventninger i skolen
Leksikon: 6 år - 14 000 ord-

15 år- 85 000 ord
20 nye ord hver dag

Utfordringer på to områder: 

1. Språkvansker knyttet til å forstå innhold i ord og begreper. Det å lære nye ord og begreper en av 
de mest signifikante vanskene for våre barn. 

2. Gjennom faget lærer barn språk, og gjennom språket barnet lærer fag. Det er ikke to adskilte 
kognitive prosesser og må også i praksis foregå samtidig. 

Grunnleggende ferdigheter i fagfornyelsen: Muntlige og skriftlige ferdigheter, leseferdigheter

Derfor er systematisk begrepslæring ofte omtalt i sakkyndige vurdering og vedtak.

Viktig og intens jobb for lærere og assistenter





Inkluderende undervisning
Forventninger om progresjon

Ambisjoner om læring

Følge klassens kompetansemål- lav måloppnåelse

Tilpasset- ikke differensiert undervisning



Språklige barrierer for læring
1. klasse- kjøre, gikk, moske

3.klasse- kjeft, samvittighet

5.klasse- stamme betyr mye forskjellig, økosystem

7.trinn- skapning, vesen, tillit for å forstå konflikt, hva er egentlig forskjellen på innbygger og
innvandrer?

8.trinn- variasjon, årsak, prosess, virkning, proton, lese mellom linjene

10.trinn- egenskap, overføre, kvalitet, analyse



Systematisk Begrepslæring
Kompetansemålene angir hvilke nøkkelbegreper som skal læres

Lærebøkene er ikke alltid et godt utgangspunkt for å definere læringsmål, men ofte godt 
utgangspunkt for å få oversikt over og forberede ord og begrepslæring 

Lærebøkene har definert noen kjernebegreper, og noen tilleggsbegreper?

Kommer fort bort i dybdelæring- koble begreper til kategorier og underliggende mønstre

Tverrfaglig- Lærerne trenger støtte til felles metoder, samarbeid og kategorisering. 



Geografi
Mål for opplæringen er at eleven skal 

kunne bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale 
karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle 
samiske områda og dei største landa i verda på kart

registrere og tolke spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde 
å seie for danning av landskap og heile landet

forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre 
verdsdelar

gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg 
nytte av dei

beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine 
jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda



Systematisk begrepslæring
Systematisk begrepslæring vil si at en setter nye begreper inn i en kjent kontekst, og viser dem i 
sammenheng med allerede kjente begreper. For å styrke innlæringen bør man sette dem inn i en 
større sammenheng med over- og underbegreper, sortere dem i kategorier, lage begrepskart, 
snakke om synonymer og antonymer og forskjeller og likheter mellom begreper. (Fra boken verdt 
å vite om språkvansker Mæle og Vågen).



” å ha god begrepsforståelse betyr å forstå ord i kontekst og i 
relasjon til andre ord og begreper innen fagdisiplinen”. (Øyehaug i 
boken Utforsking i alle fag). 

”Det å lære et begrep innebærer en forståelse av det underliggende 
prinsippet og den underliggende teorien” (Bråten 1996).  



ord = begreper.
Nyborg viser til at ord er symboler. Det vil si at de står istedenfor noe annet enn seg 
selv. 

Begreper er ifølge Nyborg navn på lagret og huskbar viten om likheter mellom ulike 
medlemmer av klasser av fenomener. Det kan også uttrykkes slik: Et begrep er viten 
om en gruppe/klasse av fenomen, deres innbyrdes likheter men også forskjeller. 
Omfatter også viten om forskjell til andre grupper/klasser. Begreper brukes i første 
rekke om en måte å organisere og lagre erfaringer i langtidsminnet. (Hansen 2016).



Ord versus begreper

Hest

Et dyr med fire 
bein som vi kan 

ri på



Erfaring
Definisjoner av begrep: for eksempel at et begrep referer til felles egenskaper (ISO standard 
(Hansen 2016), det å lære et begrep innebærer en forståelse av det underliggende prinsippet og 
den underliggende teorien (Bråten 1996), å la et verbalt uttrykk (ord) stå i stedet for en gruppe 
ting eller hendelser som har noe felles (Gagné i Ims 2014). 

Gule lapper, tokolonneskjema, frie assosiasjonskart og det å skrive definisjoner på tavle eller på 
ark peker ikke på disse felles egenskapene. Disse fremmer ordlæring.







Progresjon
1. Ordforklaring: Forklare innholdet i ordet i begrepsboken eller samleskjema i 
Inspiration maps. Mål: Forstå innholdet i det hun leser. 

2. Generell begrepslæring – språklige begreper som er viktige for videre læring i 
språk og fag: grense, egenskap, prosess, kvalitet, arv, tidslinje (kan også være 
Nyborgs grunnleggende begreper). Mål: å lære begreper for videre læring og 
forståelse. Vi definerer hvilke begreper som skal læres og jobbe systematisk 
enten etter trinnene som skissert eller ved strukturert begrepskart

3. Faglig begrepslæring- der strukturen er definert av fagets egenart, eller vi 
bruker hva, når, hvem, hvorfor, hvordan, konsekvens. Eksempel vikingtid, 
tregrense, fjell, varmeenergi, celler, oksygen etc. Mål: å forstå faglige begreper.

Eks. Malene for dyr og natur fra stl+, mal for landsdel, pronomen, eller 
spørreordmal.



Karlstadmodellens pedagogiske 
prinsipper

Ett skritt foran

Struktur

Tydeliggjørende 
pedagogikk

Empowerment 

Kontinuitet



Empowerment- å lære å lære ord
Barnet lærer å være nysgjerrrig- hva betyr det?

Barnet streker under ord man ikke forstår

Barnet googler ord i tekster

Barnet bruker apper og kort som tydeliggjør

Barnet gjør lekser på egen hånd, ikke avhengig av voksen for å øve- men voksen må motivere og 
passe på at det blir gjort

Barnet kan rutinen- oppskriften for å lære ord og begreper

Samarbeid hjem-skole: foreldre og barn kan bruke nye begreper og ord i hverdagen



Tydeliggjørende pedagogikk!
Synliggjøre, klargjøre og gjøre det som skal læres lettere å forstå



Ett skritt foran



Struktu
r

Ritualer

innlæring

oppgaveløsning

samarbeid

Indre 
struktur

Metodikk

Materiell

Indre språklig

Struktur



ukeplan



Ulike metoder for begrepslæring

Stapeds språkveileder og Nyborg opererer med tre faser for 
begrepslæring. Fase 1 og 3 er like, mens fase 2 i språkveilederen er 
knyttet til språkets form- stavelser, fonologi, bokstaver etc. Hos Nyborg 
er fase 2 knyttet til forskjellslæring, hva som er forskjeller mellom 
begrepet vi holder på å lære oss og andre begreper. Jeg mener dette 
kan lede til syntese med fire trinn (alle foregår i samme time, ikke 
forskjøvet i tid). 

Trinn 1: Assosiasjonslæring-likhetslæring-forberedelse. 

Trinn 2: Form- fonemer, stavelser, ordsammensetning etc.

Trinn 3: Forskjellslæring. 

Trinn 4: Likhetslæring, generalisering eller språklig bevisstgjort 
likhetsoppdagelse. 





Ord og begrepslæring
Bruke mange ulike strategier og metoder. Ref Mitchell

Nyborg- grunnleggende begrepssystemer

Viktig med rutine for samarbeid hjem-skole for å sikre repetisjon 
og konsistens

Ha felles system/modell for begrepsjobbing på tvers av fagene?

Verbifisering- for mange er det lettere å forstå aktive ord altså 
verb, enn arve, argumentasjon- argumentere, refleksjon-
reflektere

Tegnsetting i småklassene!!



Planlegge
Definere begreper ut fra kompetansemål? Lærebok?

Tenke gjennom progresjon ord til begrep?

Definere underliggende strukturer/mønstre sammen med andre lærere-tverrfaglig

Lære seg tegn og finne fram bilder



Kartlegging
Les igjennom og merk de ordene barnet:

oIkke kan lese (ordbilde)

oIkke forstår

oLigner på andre, har samme mening som andre- gir mulighet til å snakke om ord og språk-
stamme, bønne

oBør kategoriseres Luft og lyd
Værhane, usynlige gasser, luftballong, gassbrenner, vanndamp, 
luft, stearinlys, lufttrykk, fallskjermhopper, løvetannfrø, 
motor, jetmotor, trafikklyd, trommehinnen, øregangen, dirre, 
ekko, soprn, bass, å lede lyd.

Et liv i lufta
Reir, kattugle, klør, flaggermus, pattedyr, fjær, dun, 
trekkfugl, Nord-Norge, Sydpolen, imponere, fuglekasse, 
foringsautomat.



Areal 

Kvadratkilometer 

Prosent 

Naturlig 

Kunstig 

Forårsake 

Årsak-virkning 

Flest- 

Færrest 

Utstrekning 

Forkortelse 

Adskilt 

I forhold til 

Med hensyn til 

Sammenlignet med 

I motsetning til 

Fruktbar 

Selvstendig 

Sammenhengende 

Opprinnelig 

Befolkning 

Vesentlig 

Dominere 

Stamme fra  

Urett 

Smeltedigel 

Forekomme 

Forekomst 

Forfedre 

Slave 

Opprinnelse 

Betydning 

Utviklet land 

Kveg 

Stabil 

Ustabil 

Samlebetegnelse  

Forene seg 

Avling 

Hyppig 

Vekst 

Fastboende 

Stamme fra 

Å stamme 

En stamme 

Betydning- bety og 

størst... viktighet 

Kultur i motsetning 

til samfunn? 

Bakteriekultur- sopp 

Kontinent 

Verdensdel 

Overflate 

Verdenshav 

Randhav 

Innhav 

Grense 

Skillelinje 

Avhengig  

Uavhengig 

Selvstendige stater 

Fordrive 

Koloni 

Kolonistyre 

Kolonister 

Selvstyre 

Kolonimakt 

Jordskorpe 

Kontinentalplater 

Jordskjelv 

Vulkanutbrudd 

Etterkommer 

Innvandrer 

Innbygger 

Beboer  

Reservater 

Deltstat 

Prærie 

Monark 

Naturrikdommer  

Supermakt 

Forstad 

Meter over havet 

Pampas 

Levealder 

Folkerik 

Naturrik 

Nasjonalpark 

Tropisk regnskog 

Arktisk område 

Tyfon 

Ekvator 

Korall- koralløyer 

Korallrev 

Verdenshav- 

Atlanterhavet, 

Indiahavet, 

Stillehavet, 

Nordishavet, 

Sørishavet 

 

Verdensdel- Afrika, 

Asia, Europa, Nord-

Amerika, Sør-

amerika, Oseania, 

Antarktis 

 

Kontinent- 

verdensdel- land-

region/fylke- 

kommune-by-tettsted 

 

Samme struktur som 

for Europa? 

 

Verdensdel-land 

Navnets opprinnelse 

(etymologi) 

Utbredelse-areal-kart 

Urfolk/befolkning 

Styresett/konflikter 

Naturtype/klima 

Næringsveier/ressurse

r/viktige produkter 

Livsstil/levestandard 

Religion 

Historie-idag 

 

 

 

Gaia s 108-

154 

Kontinenter 

og 

verdensdeler 

 

 

Gjentagende: 

sortere 

verdensdel/la

nd etter areal 

og 

innbyggere 

 

Strukturere 

kunnskap om 

verdensdel i 

samme 

mønster/struk

tur som 

Europa? 

 

Språkbegreper, 
sammensatte ord

Ord som kan bety 
det samme

Samfunnsfagsbegreper Egennavn/kategoriser
inger over og under

Fra



Eksempel på skjema med ulike 
ord/begreper

Mangfoldig
Utall
Tilpasse
Inngrep
Utslipp
Erstatte
Kunstig
Demning
Drenere
Platå
Ugjennomtrengelig
e
Isolerte
Omgivelse
Livnære seg
forfedre
Kultur
Nedbeitet
Grensetrakter
Fuktighet
Utvide
Hindre

Stamme Topografi
Planteliv
Ressurs
Økologisk 
Jordsmonn
Atmosfære 
Tropisk
Stepper-prærie
Nasjonalpark
Nomader
Fastboende
Grunnvann
Oase
Ørkenspredning
Fjellkjede
Transport
Kommunikasjon
Jordskorpe 
Nedbryting
Erosjon
Snøgrense
Tregrense
Befolket
Ubebodd
Livberge

Skog- barskog, 
løvskog, tropisk 
skog, regnskog 

Produkter fra skog: 
ved, tømmer, 
nøtter, frukt, bær, 
krydder, gummi, 
papir, papp, 
legemidler

Gress-slette- prærie, 
pampas, steppe, 
savanne

Nomader- masai, 
mongolere, 
beduiner

Gaia 86-101
Natur og 
landskapstyp
er

Språkbegreper, 
sammensatte ord

Ord som kan bety 
det samme

Samfunnsfagsbegreper Egennavn/kategoris
eringer over og 
under

Fra





Gjennomføring
Rutiner

Strukturer for å tydeliggjøre underliggende mønstre

Verktøy og tilpasning. 

Inkludering: Ikke gjøre verktøyene ekskluderende; «nå tar vi opp arbeidsboka eller ipad og 
skriver….» 

«Gjør oppgave 2 eller lag et begrepskart over geografien i Italia med geografimalen» hvordan 
kan det gjøres?



Rutiner småtrinn:
Arbeidsark fra skolen legges i riktig perm hver 
dag. 
Skolen printer ut skriveoppgaver og legger i 
perm. 
Foreldre printer ut Popplet og legger i riktig 
perm. 
Bevisstgjøre hva læringsmålene er. 
XX hjelper oss med tegn. 
Tegnene gjøres tilgjengelige via dropbox/one
note. 



Eksempel 2

1. Foreldre skanner tekst i skolebøker og sender over oversikt over språklige 
begreper, homonymer, fagbegreper og kategorier

2. Skolen sender sider, kapitler, stoff for neste periode til foreldrene en uke 
før samarbeidsmøtet

3. Lærere og foreldre møtes på samarbeidsmøtet og drøfter kjerneinnhold, 
viktige begreper og muligheter- oppsummeres i en A4 sidesplan

4. Foreldrene får beskjed torsdag kveld hvilke sider/tema som skal opp neste 
uke/to uker, og kan lese/forberede sammen med barnet i helgen

5. Skolen følger opp med systematisk begrepsgjennomgang både fra lærer 
og fast rutine for barnet som kan jobbe selvstendig med begreper: a. Hva 
betyr det? 2. Finne bilde/tegn/video 3. oppsummere/sammenfatte i 
tankekart/bok

6. Foreldre/barnet repeterer begrepene som er arbeidet med på skolen



Forslag fra 
Gamlem



Faglige strukturer for læring
Eks konkret geografi versus strukturell geografi





Struktur som i dybdelæring
Eksempel Ipad – strukturert versus ustrukturert tankekart  



Geografi
Mål for opplæringen er at eleven skal 

kunne bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale 
karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle 
samiske områda og dei største landa i verda på kart

registrere og tolke spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde 
å seie for danning av landskap og heile landet

forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre 
verdsdelar

gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg 
nytte av dei

beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine 
jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda



Begrepsstruktur generelt



Begrepsstruktur faglig bestemt



Eksempel geografi
Analyse- hva er kjernestoff og viktige begreper, hva slags struktur?

Forskjell på tankekart med strukturert med fagbegreper som landskap, naturressurs, 
næringsveier, styresett, produksjon kontra tanke kart med hvilke byer som hører til hvilket land



Evaluering/vurdering



Vurdering statped
Statpeds språkveileder har et sett med kriterier for å måle effekt av begrepslæringen. 

1. et godt synonym eller antonym,

2. bruksområde, 

3. en generell klassifikasjon og 

4. et hovedtrekk eller flere eksempler som tilsammen viser forståelse. 

De har et verktøy de kaller ordliste med måleskjema. Et poeng i veilederen er at man ut fra en 
total ordliste velger ut noen øvingsord, resten av ordlisten kalles kontrollord som det ikke øves 
spesifikt på. Forsøk viser at forståelsen av kontrollordene øker med forståelsen av øvingsordene 
fordi elevene overfører kunnskap om ord og begreper til andre begreper og ord (Sæverud et al).



Vurdering begreper
Nyborg hevder adekvat begrepslæring foregått når:

1. Personen har oppdaget den relevante likheten eller de relevante likhetene som er tilstede 
mellom ulike medlemmer i en klasse. Hansen viser at forskjell mellom ord og begrep er viktig 
her. 

2. Personen er i stand til å oppdage delvise forskjeller og diskriminere medlemmer som ikke 
hører til klassen. 

3. Personen må kunne redegjøre verbalt at begrepsforståelsen har funnet sted



Lekser
Rutine

Samme struktur for å spare energi

Repetisjon

Ord/begreps jobbing



Eksempel 1 klasse og 3.klasse
Definere hvilke ord som skal læres i de ulike fagene

Tegnsette/bildesette

Sørge for repetisjoner

Gi mulighet for å skinne og vise hva man kan



Eksempel 6.klasse



Eksempel historie 8.klasse



struktur





Oppsummering
Begreper avgjørende for språk og fagforståelse- språk, progresjon- fra gjenkjennelse til analyse

Forventninger- kompetansemål viktige, inkludering viktig- overordnet læreplan- prinsipper og verdier

Viktige prinsipper- tydeliggjørende pedagogikk, struktur, kontinuitet (samme metode i alle fag), 
empowerment, ett skritt foran

Struktur og strategier sparer både voksne og barn for arbeid og energi
◦ Eksempel: Per vet hva han skal gjøre med en ny side i læreboka, Kari vet hva hun skal gjøre når hun skal 

forklare hva ord betyr

Eksempel 1.klasse- ordkort- popplet, øve på å lære nye ord, mapper, STL +

Eksempel 3 klasse- popplet- kidspiration- finne mening-google- finne bilder,  stl +

Eksempel 6.klasse inspiration maps- faglig struktur- geografi- Nyborg matte, book creator

Eksempel 8.klasse- ordkort- sammenhenger- eksempel Nyborg, book creator



Kilder

Practical guide for education for children with Down syndrom. 
http://www.ucl.ac.uk/educational-
psychology/newsletter/resources/APPGDS_guidelines.pdf

Språkveilederen Statped Bredtvet 2007?

En veileder omg Begrepslæring Statped 2013- Sæverud et al.

STL + Infovest forlag 2016

Lesebøker Arbeid med Ord 2005--

Les Lett Infovest forlag 2006

Utbygd grammatikk Infovest forlag 2016

Kom i gang med Karlstadmodellen Infovest forlag 2016

DSL+ prosjektet Universitetet i Oslo 2016-

Jeg lever et liv som ligner deres, Jan Grue 2018

Hvad der virker i inkluderende undervisning, David Mitchell 2014 Dafolo forlag

Vansker med sosial kommunikasjon Infovest forlag

Education for Individuals with Down syndrome Downs Ed

Social development for individuals with Down syndrome Downs Ed

A reading and language intervention for children with down syndrome Downs ed

Utdanningsdirektoratet udir.no vurdering for læring, læreplaner, grunnleggende ferdigheter etc. 

www. statped.no, vi sprenger grenser, kurs, sammensatte lærevansker

Dybdelæring, kritisk og Kreativ tækning Pedlex 2019

Dybdelæromg pedøex 2017

Læringsstrategier pedlex 2017

http://www.ucl.ac.uk/educational-psychology/newsletter/resources/APPGDS_guidelines.pdf



