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Online

Klassen arbejder. Fy og mat. praktisk karakter. Arbejde med cirkler individuelt eller 
grupper og herefter i plenum

Arbejder fortsætter med det vi er i gang. Instruktion, eleverne arbejder

Geografi opgaver. Eleverne arbejder selvstændigt i en kortere periode. 

Arbejde i geogebra. 

Metodelab. Opgaver afleveres. 



Dagens indhold

Erfaringer siden sidst. 

Ny Coronatid

Sproglig udvikling i naturfag

Fagets tekster

Find svarene

Teksttyper

Reading 2 learn

Den narrative fortælling

Fælles noter -Deltagere, processer og omstændigheder





Derewiankas didaktiske snegl 



Derewiankas didaktiske snegl 



Fælles Mål - Natur/teknologi



Fælles mål - Naturfagene udskolingen



Sproglig udvikling

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Sproglig%20udvikling_2020.pdf

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Sproglig%20udvikling_2020.pdf


Fagenes sprog er ikke hverdagssprog

At bruge sproget i skolens fag er fundamentalt forskellig fra at 

bruge sproget i relationer hjemme og i fritiden. 
Ruth Mulvad

Der er ingen der vokser op med fagsprog som modersmål. 
Helle Tobiasen

Fotosyntese og radioaktive isotoper kommer ikke i light udgave.
Mette Mellerup



Faglærerens ansvar

Faglæreren er nøgleperson i udvikling af elevernes 

kommunikationskompetencer.  

Faglæreren kender faget særlige sproglige træk.

• Mundtlige formidlere
• Skriftlige kommunikatorer
• Strategiske læsere



Medier

● Offentlige kilder. Miljøstyrelsen, Danmarks Statistik

● Massemedier: Nyhedsmedier, magasiner

● Foreninger: Naturfredningsforening

● Uddannelses og forskningsinstitutioner: Universiteter



Læsning i naturfagene

Læsning skal altid gøres i kontekst. 

● Læsning kan være en barriere for læring
● Læsning i forhold forløbsfase
● Læsning med formål. 
● Læsning i forhold til nærmeste udviklingszone

Relationslæsning

● Fælleslæsning - R2L
● Gruppelæsning - Find svaret (Længere tekst)
● Makkerlæsning - Notatskrivning
● Individuel læsning - Stil spørgsmål til teksten. Forståelse af indhold 



Når du læser videnskab

● Teksten skal bygge på evidens. Hvordan er viden skabt. 

● Teksten skal være interessant for dig. Sættes ind i din kontekst

● Teksten skal kunne afkodes, på ord- og indholdsniveau

● Teksten skal udvikle naturfaglige sprog

● Teksten skal komme fra valid afsender



Literacy-overblik i skolekontekst



Find svarene

Torsk og Klima

Hvilke spørgsmål forventer I at få svar på i teksten?

Formuler spørgsmål der begynder med hvorfor…

Omformuler; Hvorfor …. og….  - Del

Fællesformuler; Hvorfor… og…. forbi

https://pure.au.dk/portal/files/51055251/Torsk_og_klima.pdf



Argumentationsmodel



Hedepletvinge

● Forekomst og udbredelse

● Bestand

● Levesteder

Formuler spørgsmål du forventer at finde svar på. 

● Hvorfor…. (Skriv mange)

● Hvorfor … og …. fordi (Formuler i fællesskab og del)

● Hvorfor … og…. (Uddyb flere og del)

https://novana.au.dk/arter/arter-2012-2017/dagsommerfugle-og-guldsmede/hedepletvinge/



Læs om Hedepletvinge

Læs din egen tekst. 

Fremlæg fra gruppen, det du har læst. 

Diskuter eventuelle svære ord eller begreber. 

Sæt tekststykkerne ind i sammenhæng. 

Analyser illustrationer ift. teksten. 



Opbygning viden gennem sprog - faglige felt

Macken-Horarik (1996)



Sammenhænge mellem læring, sprog, 
kontekst og pædagogisk praksis

Sprog og kontekst påvirker hinanden indbyrdes

– Forskellige kontekster <-> forskellig sprogbrug

Læring er et socialt og kulturelt fænomen

– Læring som situeret & uadskillelig fra konteksten

– det ydre sociale skaber den indre mentale udvikling 
(Vygotsky, Lave & Wenger, Bruner, Gee, van Lier)

Sprog er et socialt ”værktøj” som kan læres og undervises i

21



Naturfaglige teksttyper

Naturvidenskabelige metode

Beskrivelse og organisering

Forklaring af fænomener

Argumentering

Anerkendelse af videnskabsmænd/-kvinder

Noter

INDDEL I FEM FELTER



Genre/ 
Teksttyper



Naturfaglige teksttyper NV-metode

Aktivitet Genre Formål

Naturvidenskabelige metode

Forsøg At følge en instruktion for at 
opnå et bestemt resultat

Undersøgelse At designe en undersøgelse 
der leder frem mod svar på et 
undringsspørgsmål. 

Laboratorierapport At udføre et 
laboratoriearbejde, levere 
resultater, formulere 
diskussioner og give en 
konklusion



Naturfaglige teksttyper NV metode

ForsøgUndersøgelse

Laboratorie-
rapport

Naturvidenskabelig 
metode

Note
Lav en liste over nogle 
aktiviteter, hvor I har brugt 
den naturfaglige metode. 

Noter om det er en lab 
rapport, et forsøg eller en 
undersøgelse.



Naturfaglige teksttyper- Beskrivelse

Aktivitet Genre Formål

Beskrive og organisere

Beskrivelser At beskrive en eller fler 
faktorer fra den fysiske 
verden

Sammenligninger At sammenligne to eller 
flere fænomener

Komponentbeskrivelse At præsentere dele at at 
fysisk fænomen

Klassifikation At beskrive en orden 
mellem dele at et fænomen



Naturfaglige teksttyper - Beskrivelse

Beskrivelser

Sammenligninger

Komponentbeskrivelser

Klassifikation Note
Lav et mindmap over 
aktiviteter, hvor I har 
brugt  beskrivelse og 
organisering



Naturfaglige teksttyper - Forklaring

Aktivitet Genre Formål

Forklare fænomener

Sekvens forklaring At forklare fysiske 
fænomener der er kædet 
sammen i en proces

Faktoriel- og konsekvens 
forklaring

At forklare flere fysiske 
fænomener der leder hen 
mod et resultat eller et 
givent resultat er 
fremkommet gennem flere 
faktorer

Teoretisk forklaring At definere et teoretisk 
princip og komme med 
eksempler på virkning



Naturfaglige teksttyper

Sekvensforklaring



Naturfaglige teksttyper
Faktoriel- og konsekvens 
forklaring



Naturfaglige teksttyper
Teoretisk forklaring

Note
Lav et kolonnenotat der 
viser aktiviteter med 
forklaring i 
undervisningen



Naturfaglige aktiviteter Argumentation

Aktivitet Genre Formål

Argumentation

Argument At overtale andre til at mene 
det samme som en selv og 
evt. handle derpå

Diskussion At fremlægge en sag fra flere 
synsvinkler

Note
Lav en instruktion om 
hvordan men kan 
undervise i 
argumentation



Naturfaglige aktiviteter - Videnskabsmænd

Aktivitet Genre Formål

Anerkende 
videnskabsmænd/-kvinder

Biografier At opremse vigtige episoder i 
en videnskabsmands liv

Note
Fortæl mundtligt og skriv 
derefter en beretning om 
en gang I har brugt 
videnskabsmænd i 
undervisningen.  



Reading to learn R2L - Grundstoffer

Alle grundstofferne fra atomnummer 1 (hydrogen) til 118 (oganesson) er 

blevet opdaget eller syntetiseret. De seneste tilføjelser (grundstof 113, 115, 

117 og 118) blev bekræftet af IUPAC 30. december 2015. 

De første 94 grundstoffer eksisterer naturligt, selvom nogle kun findes i 

spormængder og blev syntetiseret i laboratorier, før de blev fundet i naturen. 

Grundstofferne med atomnumrene 95 til 118 er kun blevet syntetiseret i 

laboratorier eller kernereaktorer.  Flere syntetiske radionuklider af naturligt 

forekommende grundstoffer er også blevet produceret i laboratorier. 

Der forsøges aktivt at syntetisere grundstoffer med højere atomnumre.

https://da.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://da.wikipedia.org/wiki/Oganesson
https://da.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry
https://da.wikipedia.org/wiki/Radionuklid


Spg Grundstoffer https://da.wikipedia.org/wiki/Periodiske_system

Hvad er alle grundstofferne blevet? Opdaget

Hvis de ikke er blevet opdaget, hvad er de så? syntetiseret

Hvilke grundstoffer er senest tilføjet det periodiske system? 113, 115, 117, og 118

Hvad gør de første 94 grundstoffer? Eksisterer naturligt

Hvad er nogle af de første 94 grundstoffer? Blevet syntiseret

Hvor er grundstofferne 96 - 118 blevet syntetiseret? Laboratorier og 
kernereaktorer

Hvad er også blevet produceret i laboratorier? Syntetiske radionuklider

Hvad er det forskere aktivt forsøger at syntisere Grundstoffer med højere 
atomnummer



Reading to learn R2L - Grundstoffer

Alle grundstofferne fra atomnummer 1 (hydrogen) til 118 (oganesson) er 

blevet opdaget eller syntetiseret. De seneste tilføjelser (grundstof 113, 115, 

117 og 118) blev bekræftet af IUPAC 30. december 2015. 

De første 94 grundstoffer eksisterer naturligt, selvom nogle kun findes i 

spormængder og blev syntetiseret i laboratorier, før de blev fundet i naturen. 

Grundstofferne med atomnumrene 95 til 118 er kun blevet syntetiseret i 

laboratorier eller kernereaktorer. Flere syntetiske radionuklider af naturligt 

forekommende grundstoffer er også blevet produceret i laboratorier. 

Der forsøges aktivt at syntetisere grundstoffer med højere atomnumre.

https://da.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://da.wikipedia.org/wiki/Oganesson
https://da.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry
https://da.wikipedia.org/wiki/Radionuklid


Skriv en tekst om syntetiseret og naturligt 
forekommende grundstoffer

Indhold/ SOLO Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Fagsprog Flere ord fra 
listen er brugt

Flere ord fra 
listen er brugt i 
et korrekt 
sprogbrug

Alle ord fra 
listen er brugt i 
et korrekt 
sprogbrug

Som n.4 
desuden er et 
eller flere ord 
forklaret. 



PAUSE



Naturvidenskabsstrategi

 -En slags ”Naturvidenskabens ABC”, som er tilpasset 
hvert trin i uddannelsessystemet. Her skal børn og 
unge både møde ”store fortællinger om 
naturvidenskab” og stifte bekendtskab med 
videnskabsfolk, som kan være rollemodeller og en 
inspirationskilde. 



-De store fortællinger skal trække på international 
viden og erfaringer og sætte lys på, at det moderne 
samfund i høj grad er baseret på 
naturvidenskabelige opdagelser

Naturvidenskabsstrategi



Marie Curie
Et lys i Mørket
Af
Frances Andreasen Østerfelt
m.fl.

Den naturvidenskabelige fortælling



Billedanalyse



Fr
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æ
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e 

m
or



Storpolitisk

“Polen var der ikke”

Besættelsesmagt. 

-Hvor findes det også?



Besættelse

EUROPAKORT GENNEM TID
https://www.videoman.gr/da/93821

Læs tekst print

Den industrielle revolution

https://www.videoman.gr/da/93821
http://www.youtube.com/watch?v=xiZozgCLHc4


Virkemidler

Korset

Stolerækker

Store vinduer

Nærbillede

Tegneserie - Læg bogen væk

Den røde farve 



Forståelse

“Jeg troede bare, hun frøs. Jeg havde 
slet ikke forestillet mig, hun frøs så 
meget”

Elevcitat





Forståelse

De store bjerge der bliver til få gram.

Grundstoffer findes ikke i ren form. 

 



Marie Curie - en animation

http://www.youtube.com/watch?v=w6JFRi0Qm_s


Marie Curie - Foto og film

http://www.youtube.com/watch?v=wAZX8sWSCqs






Marie Curie - Et lys i mørket

Definer naturvidenskabelige temaer i bogen. 

Definer, hvad der er vigtigt for dig at læse for at forstå Marie 
Curie?
(Vurderingskriterier)

Definer tekstaktiviteter. Giv eksempler.

Vælg et tekststykke der for dig er sigende for portrættet at 
Marie Curie. Find deltagere, processer og omstændigheder

Lav analyse og vurdering af tekststykket ift. beskrivelse af 
videnskabskvinden. 



Udfordring /
Stilladsering

Maximal
kognitiv 

udfordring

Minimal
kognitiv 

udfordring

Svag 
stilladsering

Stærk 
stilladsering





Evaluering
Indtryk fra observation af Uv-forløb i to 6.klasser

Hjælper fortællingen til forståelsen af 
naturvidenskab? 

Fremmer fortællingen interessen for naturfagene 
og lysten til at lære mere? 

Stor forskel på udbyttet i de to klasser 

Det lykkes næsten alle elever at læse bogen 
Stor læseiver 

Førfaglige ord og ordforråd 
Besættelsesmagt, stråler, aktivitet



Evaluering





Evaluering





Tekstens 
indhold

Deltagere
De eller det 

der er 
involveret

Omstændigheder
Hvor, hvornår, 

hvordan

Proces
Det der gøres

Systemisk Funktionel Lingvistik



Processer

Materielle processer - Der sker noget vi kan se.

Verbale processer - Nogen siger noget

Mentale processer - Nogen tænker noget

Relationelle processer - Noget er eller bliver



Tekstens indhold

http://www.youtube.com/watch?v=wAZX8sWSCqs


Tekstens indhold - Deltager, proces og omstændighed 

Deltager Proces Omstændighed

M Curie Finder
opfinder
dør
bruger
modtager
forsker

et grundstof radium og polium
metoder/forskningsmetoder
af leukemi
jernmalm til radium
radium fra amerikanske kvinder
i radioaktivtet

P Curie er
sælger
forsker
opstiller
samarbejder

Radium lyser
helbreder
behandler
dræber
henfalder
koster

Polium lyser
henfalder
opkaldes

IRSN lokaliserer

Urmalerne dør
arbejder
slikker
maler
bliver



Deltagere, processer og omstændigheder

https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0

https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0


Tak for i dag

http://www.youtube.com/watch?v=0i7cTr-wU_g


Vurdering SOLO Struktureret observeret læringsudbytte

SOLO En Flere Sammenhæng Nytænkende

Antal af 
argumenter

Du definerer 
et argument

Du definerer 
flere 
argumenter

Dine 
argumenter 
hænger godt 
sammen

Din 
argumentation 
er så 
overbevisende 
at den bliver 
lagt øverst.



117 førfaglige ord - Gode aktiviteter til undervisning

Kahoot

Jeopardy

Ugens ord. I undervisningen taler om ordet og hænger det op. Enkelt fag eller flere fag. Daglig 
genkendelse. Eleverne fortæller hvor de også har hørt ordet. 

Faglige og og førfaglige ord indgår som krav i elevernes produktion

Bruge ordet bevidst flere gange. bruge ordet mange gange i forskellige sammenhænge. 

Illustrationer, proces, billeder på hvor ordet kommer fra 

Hvad er det modsatte af ordet. 

Rollespil. Hvordan opførere man sig i situationerne

Ordkort, af forskellige slags. 

Vendespil



117 nyttige før-faglige ord

 
Abstrakt
administrere
akademisk
akkumulere
aktiv
analyse
anerkende
antage
applicere
aspekt
assistere
automatisk
autoritet
bidrage
cyklus
dimension
distribuere
diverse
dynamisk
effekt
ekskludere
ekspert
eksplicit

ekstern
element
empirisk
enhed
etablere
evaluere
eventuel
fleksibel
fokus
fordybe
forfatter
forstærke
forudsige
fundamental
generation
graf
grundlag
hierarki
hypotese
identificere

identisk
indflydelse
individuel
indsigt
instruere
integrere
intelligens
intens
interagere
intern
investere
involvere
justere
kapacitet
kerne
klassificere
klassisk
kommentere
kompensere
kompleks
koncentreret

konkludere
konsekvens
konstruere
konsultere
kontekst
korrespondere
kriterium
kvalitet
liberal
manipulere
materiale
medium
metode
minimal
modsætning
nedgang
neutral
normal
objektiv
omstændigheder
omtrent
opfinde

parameter
passiv
politik
potentiel
primær
princip
procent
proportion
radikal
rationel
redigere
register
regulere
relevant
retfærdiggøre
revidere
revolution
sammenhæng
scenarie
skala
specifik

statistik
subjektiv
supplement
symbol
system
teknik
tema
teori
tilfældig
tilstrækkelig



Skrivning
Stilladsering med problemstillinger. FFF.Ord med film. Ordforklaring. På engelsk 
inden vi ser den. Fagududtryk om vand.  Arbejdsspørgsmål 7. kl. for første. 

9. kl. mere erfarne 

Noter. forløb faglig læsning. 7. kl. Turbodansk på skolen. 

4. kl. Det ustyrlige vejr. 5 grupper. gå på ordjagt. finde 10 ord. hvad har i fundet, 
med uddybning i en sætning. Måle temperatur.  Lave kahot til de andre ift hvad 
kapitelt handler om . Eleverne havde fokus på fagord. Kan fint når det på kort tid. 

Klimaforandringer. Logbog og problemstillinger . Projektappen. ipad og crombook. 
arbejdsspg. stor betydning at arbejde sammen med nogen. tale løbende om hvad 
der går godt og hvd der er af udfordringer. 

6. årgang. tre ord - tre sætninger lave en faglig tekst. Husk at bruge de faglige ord. 
Gentagelse af forløb virker godt. Vi bliver bedre og bedre. Læsegrupper. To og to. 


