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• Tilegnelse – utprøving – konsolidering 

• Elevene må utfordres kognitivt med bl.a 
varierte, kontrasterende eksempler og 
perspektiver 

 

   (Klette 2014, 2003; Pianta, Hamre, Mintz, 2012) 

 



Bruk av begrepsmodell 

Fordeler: 
- Kan hjelpe elevene med å organisere 

tankene sine og få oversikt 
- Kan tydeliggjøre sammenhenger og 

forskjeller mellom begreper 
- Kan fungere som utviklingsdokument 
- Er en faglig øvelse 
 
Men 
- Kan utelate nyanser og virke 

begrensende 
- Kan bli «oppskriftspreget» 
- Kan være svært krevende 
 
Derfor: sentralt å bruke som 
utgangspunkt for så å gå 
 videre 



EKSEMPLE

FORKLARING KJENNETEGN

EKSEMPLER IKKE-
EKSEMPLER/ 
UNNTAK

Frayer-modellen 

F.eks definisjon 
(hva er det?) 

Hvordan ser det ut? 

Hvordan kommer 
det til uttrykk? Hva er det ikke? 

   Begrep 

(Se f.eks Alexander-Shea 2011) 

Behring 
Breivik 



Øvelse 

Fyll ut modellen for begrepet Demokrati  

-> hva var krevende med å fylle ut? 

-> hvilke muligheter/utfordringer ser du? 

 

Hvis tid: 

Fyll ut med neste begrep du skal jobbe med. 



Noen mulige bruksområder 

- For å kartlegge forkunnskap og så hva elevene har lært i en time 
- Som lekse etter gjennomgang 
- Som utviklings/arbeidsdokument som utvides med forståelsen  
- Som samarbeid mellom elever 
- Kan være utgangspunkt for differensiering og gi læreren informasjon 

om hva elevene forstår og hvordan 
- Elevene kan samle opp i ressursmappe  
- Som utgangspunkt for/forberedelse til skriving 
- Til metakognisjon: hvordan kom du frem til ikke-eksemplene? Hvorfor 

var det vanskelig å finne kjennetegn på politikk? 
- Muligheter for utvidelse: hvis man bruker et nytt begrep i en modell, 

må man lage for det begrepet også 
- Bytte ut overskriftene i rammene ved behov. 
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