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Sida 1 

 

FILM 082       BEGREPPSFÖRHÖR – STEG 1 OCH 2 

Denna text består av fyra sidor. Först en övergripande positionsbestämning (sid. 1), 
sedan själva begreppsförhörets principer (sid. 2), därefter den kritiska gruppdiskuss-
ionen (sid. 3) samt slutligen en dagordning för denna diskussion. 
 

Eleven läser i sin lärobok. Orden får 
innebörd i textsammanhanget. Genom 
att sätta in viktiga ord i nya kontexter 
kan läraren fördjupa elevernas förstå-
else. Begreppsförhör är ett sätt att 
åstadkomma en sådan fördjupning.  

Motsatsen till begreppsförhör   

Tänk dig en lärare som har tradition-
ella prov. Eleven tjänar faktiskt på att 
ordagrant plugga in vad som står i läro-
boken. Under arbetet med att svara på 
provfrågorna, dyker ibland följande 
tysta elevfundering upp1.  

- Det måste ha stått där… på högra si-
dan… under bilden. Vad var det nu 
som där stod? Yess! Nu vet jag. 

Eleven svarar med vad som pluggats 
in. Läraren ger poäng för de rätta de-
larna av svaret. När det skrivs felaktiga 
eller ovidkommande saker händer van-
ligtvis ingenting. Dock tvingas läraren 
ibland läsa rena ”rappakaljor”. 

Begreppsförhörens fördel 

Läraren väljer ut de viktigaste begrep-
pen inom aktuellt kunskapsområde. 
För varje ord formulerar läraren en 
alldeles egen beskrivning som eleven 
tidigare inte har stött på. Beskrivning-
en rekontextualiserar ordet i förhål-
lande till t.ex. lärobokstexten. Därmed 

                                                 
1 Fråga eleverna om de känner igen sig. Gör de det, så tjänar du på att 
byta till begreppsförhör som inte premierar kopieringsstrategier.  

uppenbarar sig nya aspekter av ordets 
begrepp2. Förståelsen djupnar. 

Steg 1 - Förhörtillfället 

Begreppsförhöret stimulerar eleven att 
fokusera på förståelse. Tidigare kopie-
ringsstrategier dör undan, förmultnar. 
Processen kan påskyndas om eleverna 
vid förhörtillfället får ha med sig egna 
anteckningar, lärobok och varför inte 
ett lexikon. 

Steg 2 - Den kritiska rättningsdiskus-
sionen 

I den kritiska gruppdiskussionen sker 
en ytterligare dekontextualisering när 
deltagarna bidrar med sina perspektiv. 
Samma sak händer i det avslutande 
helklassammanträdet. 

 

”Resultatet visar inte desto mindre kunskapsutveck-
lande potentialer i dessa moment, såsom när läraren 
utifrån elevernas berättelser (diskussionsinlägg) för 
samtalen i mer abstrakta riktningar och när hon stöt-
tar elevernas rekontextualiseringar med följdfrågor, 
målspråksenliga (samhällskunskapsenliga) omformule-
ringar och solidariska reaktioner.” (Walldén, R. 2019. 
Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i 
tidigare skolår. Diss. Malmö: Malmö universitet, 2019. 
Malmö, sid 152). 

Min anmärkning: I ovanstående stycke beskriver 
avhandlingen en situation i ämnet svenska som and-
raspråk. Orden inom parentes har jag lagt till för att 
visa hur rekontextualiseringar fungerar i begrepps-
förhörets steg 2 - helklassdiskussionen.   

 

                                                 
2 Ord ”har” begrepp eftersom det är skillnad på ord och begrepp. 

Samma begrepp kan härbärgeras i olika ord. Samma ord kan härbär-
gera olika begrepp.  
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STEG 1 (DET SUMMATIVA) – BEGREPPSFÖRHÖRET 

 

En reflektion 

- eleverna är antagligen vana vid att prov ska betygssättas (vilket inte är möjligt 
när läraren sätter poäng)  

- alltså, kalla dem inte prov, använd istället ordet begreppsförhör 

Inför förhörstillfället 

- gör inte förhöret för stort, även de långsammare eleverna ska känna att de 
hinner med alla uppgifterna 

Vid förhörstillfället 

- låt eleverna ha med läroboken, egna anteckningar, etc.  
- digitala hjälpmedel förbjuds på grund av fuskrisk (eleverna hjälper varandra) 

Den preliminära rättningen 

- använd en mall som har samma storlek som rutorna där eleven svarar 
- markera elevens preliminärt rätta svar med ett pennstreck under rutan (det 

kan vara blyerts eftersom eleverna får tillbaka originalet utan enbart en kopia) 

 
Före återlämnandet av de preliminärt rättade förhör 

- lägg de preliminärrättade förhören i en kopieringsmaskin som med ett knapp-
tryck kopierar alla originalen 

- dela ut kopiorna till eleverna (då kan ingen skriva dit ett svar och påstå att läraren 

missat detta) 
- om du ska ha begreppsförhöret i andra klasser, vänta med att ge tillbaka de 

rättade förhören tills samtliga klasser har haft det 
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STEG 2 (DET FORMATIVA) - KRITISK GRUPPDISKUSSION 

 

Starta lektionen 

- dela ut det rättade förhöret till eleverna (kopior av originalet) 
- introducera grupparbetet med att din rättning är preliminär 
- besluta om tidsramen för grupparbetet, t.ex. 20 min 
- låt eleverna placera sig i ”kamratgrupper” (t.ex. två elever vänder sig = fyra i 

gruppen) 
- dela ut en dagordning till varje grupp (se sida 4) 

Grupparbetet 

- gruppen väljer ordförande och sekreterare 
- arbetet styrs av den utdelade dagordningen (se sida 4)  

Efter grupparbetet 

- frivillig grupp redovisar sin kritik mot rättningen inför klassen 
- läraren har samma rätt att yttra sig (försiktigt p.g.a. auktoritetsövertag) 
- gruppen genomför omröstning  

Villkor för ändrad preliminär rättning 

- förslaget samlar minst 80 % av de närvarande eleverna 
- förslaget avvisas inte helt av läraren 

Om läraren inte håller med om resultatet av klassens omröstning  

- redovisar sin ståndpunkt vid nästa lektionstillfälle 

Om en viss förhöruppgift rättats fel 

- läraren ändrar rättningen i sina egna anteckningar 
- vissa elever kan mista poäng, medan andra kan vinna 

Nästa frivilliga grupp redovisar och genomför omröstningen 

- etcetera så långt som lektionstiden tillåter 

Avslutning 

- läraren samlar in alla elevernas förhör (för att förhindra spridning) 

 

 



Dagordning för sammanträde efter preliminärt rättat förhör 

VID BEHOV, FORTSÄTT PÅ NY BLANKETT! 

 

 

Datum: _____________________   Närvarande: __________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ordförande: ____________________________  

       

 Gruppens förslag 

Uppgift nr. 
Skall vara enligt 

prel. rättning Bättre svar Lika bra svar Tvetydig! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gruppens argument (vid behov, skriv på baksidan): __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Gruppens förslag 

Uppgift nr. 
Skall vara enligt 

prel. rättning Bättre svar Lika bra svar Tvetydig! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gruppens argument (vid behov, skriv på baksidan): __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Gruppens förslag 

Uppgift nr. 
Skall vara enligt 

prel. rättning Bättre svar Lika bra svar Tvetydig! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gruppens argument (vid behov, skriv på baksidan): __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 


