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Modul: Lässtrategier för ämnestexter 
Del 7: Ordförråd och begrepp inom ämnen 

Ordförråd och begrepp inom ämnet samhällskunskap 
Malin Tväråna, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas di-
daktik, Stockholms universitet 

Begrepp – delar av en livsvärld 
Med ordet begrepp avses inte bara ett ord eller de objekt och fenomen som ordet pekar ut, 
utan även den innebörd som ordet, och därmed fenomenet, har för oss. Ta till exempel 
positionen som den högste ledaren för regeringen i Sverige – ordet som personen som 
innehar denna position benämns med är ”statsminister”. Innebörden av begreppet statsmi-
nister kan dock skifta rejält. En del elever som kliver in på gymnasiet kan till exempel tro att 
statsministern stiftar lagarna i Sverige. Den elev som tror det har lärt sig ordet statsminister, 
men inte förstått begreppet ordentligt. Att ”få ett begrepp om” någonting hänger ihop med 
att begripa det, att få en förståelse för det. Den begreppsförståelse vi har kan sägas utgöra 
vår livsvärld – den förståelse vi har av världen omkring oss.  

Att inse att olika individer förstår innebörden av ett begrepp olika är grundläggande i sam-
hällskunskap. Samhällskunskap handlar till stor del om politik, och politik handlar om att 
frilägga, granska och värdera olika idéer om vårt gemensamma samhälle. Som samhällskun-
skapslärare behöver vi också tolka våra elevers olika förståelser av de begrepp vi arbetar 
med. Till exempel kan förståelsen av begreppet ”demokrati” vara detsamma som ”majori-
tetsval”, eller ”att alla berörda individer har fått göra sin röst hörd i en fråga”, eller ”att 
minoriteter skyddas från majoritetsförtryck av vissa slag” eller ”ett system för beslutsfat-
tande som innefattar en avvägning mellan majoritetsval, offentlig och jämlik debatt samt 
skydd av vissa rättigheter”. Som lärare behöver man dels ha klart för sig vilken innebörd av 
begreppet demokrati man är ute efter att eleverna ska få, dels vilken innebörd olika elever 
tillskriver begreppet när de använder det. 

Som samhällskunskapselev behöver man kunna tolka olika samhällsaktörers förståelser av 
olika begrepp. För att kunna förstå en politisk diskussion om jämlikhet mellan en liberal 
och en socialistisk aktör är det viktigt att förstå hur de olika aktörerna tolkar begreppet 
jämlikhet. Alla partier säger sig ju förespråka jämlikhet, så om man som elev inte har insikt 
om att det begreppet kan tolkas på olika sätt beroende på vilken ideologi den som använder 
begreppet har, kommer partiprogrammen att framstå som förvillande lika. Det är alltså god 
användning av den begränsade undervisningstiden i samhällskunskapsämnet att utforska 
ämnesspecifika begrepps innebörd tillsammans med eleverna, eftersom den aktiviteten i sig 
utvecklar de förmågor som ämnet syftar till. 
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Resonemangs- och analysförmåga i samhällskunskap förutsätter 
samhällsvetenskapliga begrepp 
I samhällskunskapsundervisning är det viktigt att skilja på undervisning om hur saker och 
ting förhåller sig i samhället (till exempel hur EU:s organisation ser ut, hur människors åsikter 
uppstår och formas eller hur priset på arbetskraft påverkas i en högkonjunktur) och under-
visning om hur saker och ting bör vara i samhället. De flesta lärare i samhällskunskap är 
bekanta med att det kan vara svårt för elever att skilja på fakta och åsikter. Svaret på frågor 
om hur saker och ting förhåller sig får vi inom samhällskunskap från en rad olika vetenskap-
liga områden, i exemplen ovan statskunskap, sociologi och psykologi samt nationaleko-
nomi. Eftersom förhållandena som beskrivs utgår från aktuellt vetande inom de olika disci-
plinerna, förekommer det inte sällan att ett kunskapsinnehåll i samhällskunskap kan ha ett 
flertal olika tolkningar som alla har hållbar grund. Till exempel kan det vid ett givet tillfälle 
finnas flera olika teorier om hur människors åsikter formas. Inom ramen för var och en av 
dessa teorier används dock begrepp på sätt som har fasta definitioner. Svar på frågor om 
hur saker och ting bör vara, normativa diskussioner, är dock också av stort intresse för sam-
hällskunskap, och det förefaller som om elevers uppfattningar av hur något är spelar stor 
roll för hur man uppfattar att något bör vara. Davies och Lundholm (2012) finner till ex-
empel att elevers åsikter om vad prissättning bör vara samspelar med vad de uppfattar vara 
normal prissättning. När elever i olika åldrar tillfrågades om ifall olika varor (att sitta på 
stranden, take-away-hamburgare, frukt, universitetsstudier, vatten, biobesök och att köra bil 
på en väg) bör vara gratis svarade de utifrån sin förståelse av vad som var det normala, och 
utifrån sin förståelse av människors behov (i termer av meriter och jämlikhet), av produkt-
ionskostnader och av relationen där emellan.  

På samma sätt verkar åsikter om andra saker i samhället hänga ihop med uppfattningar om 
hur världen är beskaffad. Begreppet ”mänsklig rättighet” kan tolkas som en nedskriven 
beskrivning av en värdering som är kulturöverskridande och naturligt existerande - en uni-
versialistisk syn på mänskliga rättigheter. Men det kan också tolkas som en överenskom-
melse mellan människor, som hade kunnat se annorlunda ut än den gör idag – ett metae-
tiskt relativistiskt perspektiv. Vilken uppfattning man har om hur människors värderingar 
uppstår och om vad begreppet ”rättigheter” innebär, påverkar vilka åsikter man har i olika 
politiska frågor. 

Kopplingen mellan begreppsförståelse och utvecklandet av ämnesspecifika för-
mågor 
De förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i samhälls-
kunskap är förmågan att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser, 
förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information samt värdera källor och förmågan 
att uttrycka kunskaper om olika samhällsvetenskapliga frågor och områden. Att analysera 
begrepp för att förstå deras innebörd och sammanhang är i sig ett tillfälle att utveckla för-
mågan till analys av samhällsfrågor. I det filmade undervisningsexemplet som finns i anslut-
ning till del 7 visas vikten av att på djupet förstå innebörden av de begrepp i ämnet som 
beskriver den förväntade aktiviteten, eller uppgiften. När eleverna fått fördjupa sig i inne-
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börden av begreppet debatt har de en betydligt bättre uppfattning om vad de förväntas göra 
och vad syftet med aktiviteten är.  

Davies och Lundholm (2012) menar att förmågan att resonera nyanserat om prissättning 
inte förefaller utvecklas enbart genom mognad och/eller genom utbildning om annat än 
just prismekanismer. Förmågan att resonera nyanserat och utifrån flera perspektiv kring 
prissättning av olika varor verkar förutsätta en nyanserad förståelse av begreppet pris och 
dess olika aspekter. Beskrivet så här kan det tyckas självklart att man behöver kunna något 
om pris för att kunna resonera om pris, men sambandet behöver ändå understrykas i en tid 
då förmågor som ”resonemangsförmåga” länge fokuserats som en näst intill generell för-
måga. 

En annan studie som pekar i samma riktning undersöker gymnasieelevers resonemang om 
rättvisa i samhällskunskap (Tväråna, 2014). För att eleverna i studien skulle ha möjlighet att 
resonera analytiskt om rättvisa föreföll det vara nödvändigt att de uppfattade rättvisa som 
ett nyanserat och mångfacetterat begrepp. För att göra det möjligt för elever att utveckla 
förmågan att resonera och analysera i samhällskunskap är det alltså av stor vikt att göra det 
möjligt för elever att få en god och nyanserad förståelse av centrala begrepp inom de områ-
den som är aktuella för resonemang och analys.  

Begrepp som utmärker samhällskunskapsämnet 
Samhällskunskapsämnet är ett skolämne med grund i ett flertal olika vetenskapliga discipli-
ner, främst statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Därmed innehåller ämnet en 
mängd ord och begrepp från olika vetenskapliga områden, inklusive begrepp som har olika 
innebörd inom ramen för de olika ämnesdisciplinerna. Begreppet ”sanktion” har exempel-
vis en snävare innebörd i en ekonomisk kontext än i en sociologisk, begreppet ”globali-
sering” har olika konnotationer inom nationalekonomi och statsvetenskap osv. De olika 
disciplinerna som samhällskunskapsämnet utgår ifrån är även olika praktiker där gemensamt 
sakinnehåll som lagar, arbetsmarknad och normer behandlas på olika sätt, vilket påverkar 
innebörden av begreppen som berörs.  

Innehållsbegrepp och tankeredskaps-begrepp 
Ett sätt att försöka bringa reda i de olika slag av begrepp som präglar ämnet är att skilja 
mellan innehållsbegrepp och tankeredskap (Sandahl 2014; Ekendahl et al 2015). Innehållsbe-
grepp kan vara sakbegrepp och processbegrepp. Sakbegrepp är termer och begrepp som kan defi-
nieras på ett tydligt sätt, som till exempel ”stat”, ”konsument” eller ”asyl”. Dessa begrepp 
har en inom ämnet vedertagen definition men det innebär inte att de alltid är lätta att förstå 
eller reflektera kring. Processbegrepp beskriver processer och idéer som är centrala för sam-
hällskunskap, som ”globalisering”, ”migration”, ”revolution”, ”hållbar utveckling” eller 
”opinionsbildning”. En viktig variant av innehållsbegreppen är ämnesspecifika aktivitetsbe-
grepp som ”debattera”, ”förklara”, ”reflektera”, ”analysera” osv.  

Med tankeredskapsbegrepp avses begrepp och termer som används i och beskriver praktiken 
inom de discipliner som samhällskunskapen utgår ifrån (2014). Inom de olika slags analyser 
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som samhällsvetare gör - orsaksanalyser, maktanalyser, bildanalyser osv. - används olika 
tankeredskap. Det är begrepp som ”orsak” och ”konsekvens”, ”belägg”, ”slutsats” och 
”argument”, ”struktur” och ”aktör”, ”modell”, ”teori”, ”analys” och ”perspektiv”. Dessa 
begrepp är nödvändiga för att kunna utveckla ämnesspecifika förmågor i relation till inne-
hållet i samhällskunskap, som att analysera, reflektera över, kritiskt granska, sammanställa 
eller debattera ett innehåll.  

Polysemantiska begrepp 
Vid läsningen är det viktigt att läraren hjälper eleverna att förstå innebörden av såväl de 
innehållsbegrepp som de tankeredskapsbegrepp som förekommer i texterna. Polysemantiska, 
eller i grunden omtvistade begrepp (Tväråna 2014) är en variant av innehållsbegreppen, som 
kan sägas ha särskild vikt för elevers möjlighet att utveckla förmågan att resonera kritiskt. 
Att ett begrepp är polysemantiskt innebär att det har olika, samtidigt existerande men mot-
stridiga innebörder. De begrepp som avses är oftast abstrakta, kvalitativa och värderande 
(Gallie 1956). Det handlar inte om begrepp som det finns åsiktsmotsättningar kring i all-
mänhet, som det till exempel kan göra kring EU, invandring eller sexualitet, utan om be-
grepp där dess mening blir olika beroende på vilka grundläggande antaganden, eller premis-
ser, den som använder begreppet utgår ifrån, och där de olika tolkningarna inte kan sam-
manföras som olika aspekter av en helhet utan istället är motstridiga. 

Till exempel kan begreppet ”rättvisa”, när det gäller rättvis fördelning av samhälleliga nyt-
tigheter, innebära fördelning enligt likhetsprincipen (att alla får lika mycket av en vara), 
fördelning enligt behovsprincipen (att var och en får så mycket av varan som man har be-
hov av) eller fördelning enligt meritprincipen (att var och en får så mycket som man gjort 
sig förtjänt av). När elever gör analyser av rättviseproblem och av andras rättviseresone-
mang i samhällskunskap behöver de vara medvetna om begreppets polysemantiska, omtvis-
tade, natur, samt om hur de olika tolkningarna av innebörden skiljer sig åt och vilka anta-
ganden om världen som de grundar sig på. Andra exempel på polysemantiska begrepp är 
”konst”, ”religion”, ”kunskap”, ”demokrati” och ”jämlikhet”.  

Att arbeta med begreppsförståelse som en del av samhällskun-
skapsundervisningen 
För att utveckla sin förmåga att delta i den praktik som samhällskunskap utgör, är det vik-
tigt att eleverna får ta del av texter som är avancerade på så sätt att de innehåller sådana 
termer och begrepp som vanligtvis används inom området. Att anpassa undervisningen till 
läsovana elever genom att använda förenklade texter ger inte eleverna möjlighet att utveckla 
läsförmågan (Hajer & Meestringa 2014). Detta innebär förstås att även läsovana elever be-
höver ställas inför texter som innehåller flera svåra ämnesspecifika begrepp, och att de be-
höver få stöd i läsandet av dessa. Det kan ske i form av aktiv läsning, i gemensamma samtal 
om vad texten säger och vad begreppen innebär, genom egen läsning med penna i hand och 
i samtal i mindre grupper utifrån frågor. 
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Begreppsanalys – avgränsa, konkretisera, kontextualisera och tolka 
Ett konkret sätt att arbeta med begreppen i undervisningens texter, är att arbeta med olika 
slags definitioner, avgränsningar. Ett begrepps lexikaliska definition är den "översättning" 
av ordet som kan stå i en ordbok. Det är dock en viktig skillnad mellan att ta reda på ett 
ords lexikaliska betydelse och att utveckla en förståelse för ett begrepps omfång och inne-
börd. I det filmade undervisningsexemplet visas bland annat hur eleverna får berätta om 
hur de gör för att ta reda på ett begrepps lexikaliska betydelse. Lexikaliska definitioner har 
ett förklaringsvärde när man redan är bekant med begreppets kontext. Att till exempel få 
reda på att ordet riksdagsledamot betyder en partiföreträdare som innehar en av partiets 
mandat i riksdagen är meningsfullt först om du är införstådd med vårt styrelseskick. Att 
analysera ett begrepps omfång och innebörd är något annat. Att komplettera lexikaliska 
definitioner med ostensiva – utpekande – som visar på konkreta exempel, är viktigt när man 
rör sig i en ny begreppsvärld. Detta görs ofta direkt i läromedel som används i samhällskun-
skap, men i andra texter, som artiklar och facklitteratur, kan begreppens betydelse ofta vara 
underförstådda. Gemensam högläsning, eller högläsning i grupp av sådana texter, är ett sätt 
att skapa en noggrannhet med att ta reda på begreppens innebörd.  I det filmade undervis-
ningsexemplet arbetar eleverna med olika texter som alla behandlar innebörden av begrep-
pet debatt. Snarare än att ta upp motstridiga innebörder av begreppet så speglar de olika 
texterna i undervisningsexemplet olika aspekter av begreppet. Diskussionen ger en större 
nyansering av begreppets olika aspekter, och fördjupar förståelsen. Arevik och Hartzell 
utvecklar i sin korta men användbara bok Att göra tänkande synligt: En bok om begreppsbaserad 
undervisning flera konkreta arbetsmodeller för begreppsanalys. 

Ibland kan det i arbetet även vara nödvändigt att man gör en gemensam stipulativ definition 
av de begrepp som förekommer – en definition som pekar ut vad som avses med begreppet 
i det fortsatta gemensamma arbetet. Här blir avgränsningen viktig – var går till exempel 
gränsen mellan en debatt och en diskussion? Vad är gemensamt för begreppen och vad 
skiljer dem åt? Enkla VENN-diagram kan vara stödstrukturer för att tydliggöra skillnaderna 
mellan olika näraliggande begrepp, eller för att avgränsa ett begrepps omfattning. I ett 
VENN-diagram synliggörs att även begrepp som vi ofta beskriver som varandras motsatser 
– som demokrati och diktatur – har delvis gemensam innebörd: 
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Att försöka med egna ord definiera – avgränsa, beskriva och exemplifiera – begreppsom-
fånget för ett särskilt begrepp är ett bra sätt att utveckla sin förståelse av begreppet, och 
därmed sin livsvärld. Lika viktigt som avgränsningen kan dock sammanhanget för begrep-
pet vara. Att arbeta med begreppskartor tydliggör både det enskilda begreppets innebörd och 
relationerna mellan olika begrepp (exempel på begreppskartor finns bl. a. hos Arevik & 
Hartzell).  

När man arbetar med de ovan nämnda polysemantiska begreppen i samhällskunskap gäller det 
snarare att förstå vilken mening begreppet ges i den aktuella texten som läses - är en viss 
innebörd av begreppet underförstådd eller är det möjligt att läsa in flera olika tolkningar av 
begreppet i texten? Många polysemantiska begrepp är även vardagsbegrepp som vi använ-
der utan att närmare förklara vilken innebörd vi tillskriver dem, som till exempel ”rättvist”. 
Därför är det inte alltid uppenbart för elever att det kan finnas andra perspektiv än deras 
eget på innebörden av begrepp som rättvisa, jämlikhet eller kunskap. Det kan vara svårt att 
förstå en text som utgår från ett annat perspektiv på exempelvis rättvisa än det egna, om 
man inte först gjorts uppmärksam på att det är möjligt att tolka begreppet på flera olika sätt. 
I följande utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram 2013 är det inte uppenbart vilken av 
de ovan nämnda rättviseprinciperna som avses, om man inte redan har en insikt i partiets 
idégrunder: ”Socialdemokratin[…] kräver att produktionslivet bygger på respekt för allas 
arbete, tar tillvara engagemanget och arbetsviljan hos alla och fördelar produktionsresultatet 
rättvist.” I ett utdrag från Nya moderaternas idéprogram samma år kan likhetsrättvisa lät-
tare uteslutas: ”Det rättvisa samhället eftersträvar inte att utjämna alla skillnader eller olik-
heter mellan människor, det bejakar istället att alla får likvärdiga chanser att lyckas.” För att 
kunna läsa, förstå och resonera analytiskt kring de bägge partiprogrammen är det nödvän-
digt att elever har en förståelse av olika möjliga sätt att tolka begreppet rättvisa på. En insikt 
om mångtydigheten hos polysemantiska begrepp är också ett första steg i diskursanalysen, 
som ju är ett viktigt redskap i samhällskunskapen. 

Ett konkret sätt att öva elever i att diskutera och reflektera kring begrepp är att skapa ge-
mensamma ämnesspecifika ordlistor, till exempel i form av en Wiki-sida som i ett kursmo-
ments början helt enkelt listar momentets centrala begrepp, och där eleverna gemensamt 
kan bidra med definitioner, avgränsningar, exempel och diskussioner kring mångtydighet 
och olika tolkningar – något som är utmärkande för många begrepp inom samhällskunskap. 

Textcentrerad undervisning i samhällskunskap 
Golden och Kulbrandstad (2007) framhåller att även läsning av sakprosatexter kräver ”läs-
ning mellan raderna”, dvs. användande av bakgrundskunskap. Bakgrundskunskapen består 
dels i förförståelse kring vad de ämnesspecifika begreppen betyder, men även i förförståelse 
kring vad läsningen syftar till, och vilket slags text det är som läses. I valet mellan att under-
visa om textförståelse och i textförståelse är det bästa användandet av tiden ofta att under-
visa i. Detta görs genom att i undervisningen gå in i och fokusera på textens innebörd, dvs. 
ämnesinnehållet. Samhällskunskapens ämnesinnehåll återfinns förutom i sakprosa, även i 
nyhetsartiklar, facktexter, debattinlägg osv.  
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Som lärare i samhällskunskap är det av vikt att känna till de olika lässtrategier som elever 
kan använda sig av, för att kunna avgöra när elever saknar dessa och därför har svårt att 
förstå ämnestexternas innehåll. Läsförståelseundervisning i samhällskunskap behöver dock 
inte gå ut så mycket på att undervisa genom at berätta om strategier för läsning som på att 
tillsammans med eleverna använda lässtrategierna genom att leta efter innehåll, betydelse och 
sammanhang, det vill säga ha en uppgift för läsningen. Viktiga redskap i den processen inom 
samhällskunskap är argumentationsanalys, kausalanalys och diskursanalys. Genom att läsa 
olika slags texter och konkret demonstrera för eleverna hur du som läsare gör när du hittar 
argument, analyserar argumentation och premisser, hittar orsaker och konsekvenser, identi-
fierar olika perspektiv, tolkar förståelser av begrepp, sammanställer och/eller jämför fakta, 
förstår teorier eller utröner samband ger du eleverna möjlighet att utveckla de ämnesspeci-
fika förmågorna samtidigt som ordförråd och begreppsförståelse utvidgas.  
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