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Dialogisk arbejde med faglig skrivning i Biologi 

 

Indledning 
Biologifaget er et obligatorisk udskolingsfag, hvis krav til form og indhold spænder vidt: Eleverne 
skal således tilegne sig viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og 
anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, 
biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi (FFM, 2016), ligesom de skal udvikle 
naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning bidrager til 
forståelsen af den verden, de lever i (FFM, 2016). Ydermere skal eleverne have viden om 
naturfagenes særlige teksttyper og disse teksters formål og struktur (FFM, 2016), ligesom de skal 
have kendskab til naturfaglige teksters særlige kendetegn og have viden om, hvordan naturfagenes 
objektivitetskrav kan anvendes i faglig læsning og skrivning (FFM, 2016). Alt dette skal foregå 
gennem varierede arbejdsformer, som i vidt omfang baseres på elevernes egne iagttagelser og 
observationer eksempelvis i forbindelse med laboratorie- og feltarbejde (FFM, 2016) i løbet af to 
skoleår med to lektioner ugentligt og et skoleår med én lektion ugentligt (UVM, 2017).  

Måske fordi faget favner så bredt, at tiden er knap og der i Fagets Formål er fremhævet særligt det 
praktiske arbejde, er det min erfaring fra danske folkeskoler, at den faglige skrivning ofte har 
karakter af at være en pligtbetonet aktivitet (både for lærere og elever), der tjener som 
evalueringsform i slutningen af et forløb frem for at være en integreret del af hele forløbet. Dette er 
en skam af flere årsager: for det første fordi skriveprocessen ved at ligge sidst i forløbet ofte bliver 
noget, der i elevernes optik bare skal overstås, og for det andet fordi en del lærere som følge af 
evalueringsaspektet ofte overlader eleverne til sig selv i skriveprocessen for eksempel ved at 
udstikke et opgaveoplæg og en afleveringsfrist, så eleverne kan skrive opgaven i den 
understøttende undervisning eller hjemme. Det resulterer – ligeledes ifølge undertegnedes erfaring 
– i skriftligt demotiverede elever og lidet tilfredsstillende afleveringer; ikke fordi eleverne er 
hverken dumme eller dovne, men fordi de ikke har fået den fornødne skriftsproglige stilladsering 
frem til opgavens udførelse.  

Her kunne nogen måske foranlediges til at tænke, at eleverne formentlig får masser af skriftsproglig 
stilladsering særligt i danskundervisningen, og at det praktiske arbejde derfor bør prioriteres højere 
i det begrænsede antal timer, som biologifaget har til rådighed. Dette ræsonnement rummer dog 
en væsentlig misforståelse; nemlig at det at skrive en tekst er en tilnærmelsesvis ensartet og derfor 
sammenlignelig proces på tværs af fagene. De tekster, som eleverne skal fremstille i biologifaget er 
imidlertid både genremæssigt- og formuleringsmæssigt divergerende fra teksterne i de sproglige og 
humanistiske fag. Dertil kommer, at biologifaget er et fag med en høj frekvens af for eleverne nye 
ord og vendinger, som eleverne skal lære at anvende korrekt mundtligt såvel som skriftligt. 
Eleverne skal, fra de begynder at have biologi på 7.klassetrin, med andre ord tilegne sig et fremmed 
(fag)sprog, hvilket kan være udfordrende mundtligt men ikke desto mindre endnu mere krævende 
skriftligt. 

Som dansklærer med særlig interesse for læse-/skrivevanskeligheder og andetsprogstilegnelse har 
jeg i løbet af min uddannelse beskæftiget mig med, hvordan det at bruge sproget mundtligt kan 
fremme elevernes skriftsprogskompetencer. Dette er grunden til, at jeg betragter det praktiske- og 
det skriftlige arbejde i biologi som komplimenterende snarere end kompromitterende elementer i 
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faget, da det praktiske arbejde med eksempelvis forsøg giver anledning til en række 
sprogbrugssituationer, som kan bidrage til elevernes tilegnelse af fagets talte- såvel som skrevne 
sprog.  

Dette professionsbachelorprojekt er udarbejdet på baggrund af en hypotese om, at den faglige 
skrivning i biologi formentlig ville være eleverne på 7. klassetrins mindst foretrukne arbejdsform, 
men at dette ville være muligt at ændre ved at facilitere forskellige sprogbrugssituationer, der både 
kunne bygge bro mellem det praktiske- og det skriftlige arbejde i faget og samtidig fremme 
elevernes skriftsprogskompetence.  

Derfor blev forløberen for dette bachelorprojekt at udarbejde et forløb1, der kombinerede praktisk 
arbejde med skriftsproglig stilladsering i biologi og afprøve det i tre forskellige 7. klasser med 
henblik på at undersøge, dels om det kunne lade sig gøre og dels om det påvirkede elevernes 
forhold til den faglige skrivning i faget. 

Problemformulering 
Det følgende er den problemformulering, der danner udgangspunkt for projektets undersøgelse.  

Hvordan påvirker det 7. klasses-elevers forhold til faglig skrivning i biologi at arbejde dialogisk med 
skriftlig fremstilling af en forsøgsrapport?  

Undersøgelsesspørgsmål 
Problemformuleringen vil blive belyst ved hjælp af følgende fire undersøgelsesspørgsmål: 

1) Hvilket forhold har eleverne på 7. klassetrin til faglig skrivning i biologi? 
2) Adskiller dette sig fra elevernes forhold til faglig skrivning i andre fag? 
3) Hvordan og hvorfor giver det mening at arbejde dialogisk med faglig skrivning i praksis? 
4) Hvilken indflydelse (hvis nogen) kan ses på elevernes forhold til faglig skrivning efter et 4 ugers 

forløb, hvor der er arbejdet dialogisk med skriftlig fremstilling af en forsøgsrapport? 

Definition af nøglebegreber 
Det følgende er en introduktion til de nøglebegreber, der vil være centrale for læserens forståelse 
af opgaven og praksiseksemplerne. Nøglebegreberne indbefatter: elevernes forhold til faglig 
skrivning, faglig skrivning i biologi, forsøgsrapportens formål og struktur, fagsproget i biologi, 
dialogisk arbejde med faglig skrivning, dialogiske aktiviteter til fremme af skriftsprogskompetence, 
talesprogspræget sprogbrug samt skriftsprogspræget sprogbrug.  

Elevernes forhold til faglig skrivning 
Nøglebegrebet elevernes forhold til faglig skrivning i biologi er undertegnedes egen formulering og 
dækker over de enkelte elevers præference i forhold til faglig skrivning sammenlignet med 

                                                           
1 Det fulde forløb vil af hensyn til opgavens omfang ikke blive præsenteret her; til gengæld vil der på s. 18 blive 

præsenteret tre praksiseksempler fra forløbet. Forløbet handlede osmose, og indebar at eleverne skulle udarbejde en 

forsøgsrapport over forsøget Det svulmende æg, vis praktiske udførelse strækker sig over flere lektioner. Sideløbende 

med udførelsen af forsøget blev eleverne introduceret for såkaldte aktiviteter til fremme af skriftsprogskompetence (se 

Praksiseksempler s. 18), ligesom der var afsat tid til at arbejde på rapporten i de enkelte undervisningsgange.  
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biologifagets øvrige arbejdsformer, samt de enkelte elevers subjektive opfattelse af læringsudbyttet 
af faglig skrivning sammenlignet med biologifagets øvrige arbejdsformer. 

Faglig skrivning i biologi 
Den faglige skrivning i biologi spænder over en række forskellige genrer; fra den informerende 
beskrivelse om fx et dyr eller en plante, over ekskursionsrapporten og biotopundersøgelsen til 
forsøgsrapporten (Torp m.fl., 2005). Hver især har den enkelte genre nogle såkaldte genretræk, der 
afspejler, at hver enkelt genre har sit eget formål, der optimalt set skal understøttes af tekstens 
struktur både på et makrosprogligt plan (tekstens opbygning og layout) og på et mikrosprogligt plan 
(tekstens sætningskonstruktioner og ordvalg). Dette gør sig også gældende for skriftlige 
fremstillinger i skolens øvrige fag, men i modsætning til læserbrevet i samfundsfag eller novellen i 
dansk, så er en stor del af naturfagenes – og dermed også biologifagets – tekster såkaldte 
multigeneriske tekster (Mulvad, 2013). Et eksempel på en multigenerisk tekst er forsøgsrapporten, 
og det karakteristiske for denne type tekst er, at den kombinerer genretræk fra flere forskellige 
genrer. Dermed øges kompleksiteten og sværhedsgraden i fremstillingen af denne type tekster 
(Mulvad, 2013). Forsøgsrapportens genretræk uddybes i det følgende. 

Forsøgsrapportens formål og struktur 
En forsøgsrapport har til formål at kommunikere et forsøg fra en afsender (i dette tilfælde 
eleverne), der selv har udført forsøget, til en eller flere modtagere på naturvidenskabelig objektiv 
vis (Torp et al., 2005). På et makrosprogligt plan understøttes det at kommunikere forsøget ved at 
forsøgsrapporten er opbygget efter samme skabelon som naturvidenskabelige artikler (Torp et al., 
2005) dvs. at forsøgsrapporten består af: 

• en indledning (hvor teorien bag det gennemførte forsøg og eventuelle hypoteser præsenteres) 

• en introduktion til forsøgets formål  

• en redegørelse for opstilling og materialer 

• en beskrivelse af forsøgets fremgangsmåde 

• en diskussion af forsøgets fremgangsmåde og evt. fejlkilder 

• en præsentation af forsøgets resultater 

• en analyse af forsøgets resultater i forhold til teorien 

• en konklusion der samler op på forsøgets resultater i forhold til forsøgets formål og eventuelle 
hypoteser 

Denne struktur understøtter kravet om, at kommunikationen skal foregå på naturvidenskabelig 
objektiv vis, da strukturen og dermed opgavekravene kun kan opfyldes, såfremt eleverne løbende 
har dokumenteret forsøgets fremgangsmåde og foreløbige resultater ved hjælp af 
forsøgsjournal/resultatskema og evt. kamera, ligesom strukturen fordrer at eleverne overvejer og 
diskuterer både forsøgets resultater og eventuelle fejlkilder (Torp et al., 2005).  

Med andre ord understøtter strukturen formålet ved at eleverne, såfremt strukturen overholdes, 
ikke kan undgå at forholde sig snævert til forsøget og dets resultater (Torp et al., 2005). Ydermere 
vil sproget på et mikrosprogligt niveau have forskellige karakteristika fra afsnit til afsnit; fx vil 
teoriafsnittet og forsøgets formål have en høj frekvens af fagord (herunder både navneord, 
processer og begreber – se evt. Fagsproget i biologi s. 7), mens fremgangsmåde-afsnittet særligt 
adskiller sig fra rapportens øvrige dele ved at indeholde såkaldte tidsforbindere (først, så, dernæst, 
afslutningsvis). Diskussionerne vil optimalt set have en høj frekvens af modsætningsforbindere 
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(men, på trods af, dog) mens konklusionen foruden fagordene karakteriseres ved forekomsten af 
årsagsforbindere (fordi, derfor, eftersom). Biologifaglige tekster er desuden mikrosprogligt 
kendetegnet ved en høj frekvens af såkaldte relationelle processer, dvs. ord der sætter noget i 
relation til noget andet (noget var, bliver, består af, skyldes) (Nielsen & Bech, 2018). At fremstille en 
forsøgsrapport kræver således både at eleverne har dokumenteret deres praktiske arbejde 
tilstrækkeligt, men i høj grad også at eleverne har tilpas meget overblik og sproglig indsigt til at 
være i stand til at overholde forsøgsrapportens genretræk. 

Fagsproget i biologi 
Som nævnt i indledningen er biologifaget et fag, hvor eleverne skal blive i stand til at begribe og 
anvende en lang række fagspecifikke ord og begreber. Wellington og Osborne (2001) har 
udarbejdet en taksonomisk opstilling af særlige ord i naturfag, som Ole Goldbech har bearbejdet til 
anvendelse i natur/teknik. Da fagene biologi og natur/teknik indholds- og sprogbrugsmæssigt er tæt 
forbundne, er Goldbechs model frit gengivet nedenfor med det indhold, der relaterer sig til 
biologifaget2.  
 

Niveau 1 Navneord Eksempler 

1.1  Kendte genstande, nye navne 
 

Atmosfærisk luft 

1.2  Nye genstande, nye navne 
 

Reagensglas, bestemmelsesnøgle 

1.3  Navne på grundstoffer og kemiske 
forbindelser 

H2, O2, CO2, H2O 

1.4  Andre klassifikationssystemer 
 

Familie, slægt, art 

Niveau 2 Procesord Eksempler 

2.1 Kan defineres ved direkte iagttagelse 
 

Frøspring, temperaturstigning, smeltning, 
fordampning 

2.2 Kan ikke defineres ved direkte iagttagelse Evolution 
 

Niveau 3  Begreber Eksempler 

3.1 Kan tilegnes ved erfaring 
 

Surt, salt 

3.2 Kan ikke tilegnes ved erfaring 
 

Organ, kraft, energi 

3.3 Teoretiske konstruktioner 
 

Atom, elektron 

Figur 1: Taksonomi over særlige ord i naturfag. Egen illustration efter Goldbech (2012) 
 

Modellen kan anvendes til at synliggøre både hvilke ord og begreber, der potentielt vil udgøre 
sproglige benspænd for eleverne. Samtidig skelner modellen mellem hvilke ord/begreber, der 
direkte kan observeres/erfares i praksis samt hvilke der i højere grad skal tilegnes ved hjælp af teori 
og hukommelse. Her er dog en væsentlig tilføjelse: Selvom et navn på et grundstof blot kan 
illustreres ved hjælp af en tegning eller en model (teori) og altså ikke observeres i praksis, så vil det 
understøtte elevernes hukommelse og dermed tilegnelse af ordet, såfremt de støttes i at anvende 
ordet i praksissammenhæng - eksempelvis i forbindelse med opstillingen af- og opsamlingen på 

                                                           
2 Goldbechs model indeholder desuden et Niveau 4 med matematiske ord og begreber, der her er udeladt.  



LÆRERPROFESSION.DK – ET SITE OM LÆRERARBEJDE OG PROFESSIONSUDVIKLING  2018 
Nanna Marie von Qualen Læreruddannelsen Københavns Professionshøjskole 

8 
     Stud.nr. z130007                                                      Campus Carlsberg 

forsøg. Det skyldes, at det at forholde sig til et ord der indgår i en konkret sammenhæng, er mindre 
abstrakt (jf. Registerkontinuum s. 10) end at høre/ læse ordet isolereret, ligesom eleverne ved at 
anvende ordene i praksis får dem repeteret på en mere meningsgivende og fri måde, end hvis der 
var tale om en overhøring i klasseregi. 

Dialogisk arbejde med faglig skrivning 
Dialogisk arbejde med faglig skrivning er en betegnelse, som i denne opgave dækker over 
undervisning og elevaktiviteter, der har til formål at: 

• Få eleverne til at bruge sproget som ledsagelse til tænkning såvel som handling; både overfor 
hinanden og deres lærer. 

• Fremme elevernes metasproglige bevidsthed med henblik på at koble det konkrete, praktiske 
arbejde med det mere abstrakte, skriftlige arbejde. 

• Få eleverne til at betragte- og anvende hinanden som ligeværdige respons- og 
samarbejdspartnere. 

• Fremme elevernes genrebevidsthed og forståelsen af, at nogle teksttyper – herunder 
forsøgsrapporten- har forskellige mikrosproglige genretræk, alt efter hvilken del af teksten der 
arbejdes med (jf. Forsøgsrapportens formål og struktur)  

Disse kriterier for forløbets dialogiske tilgang er sat op med inspiration fra Lev Vygotskis teorier om 
zonen for nærmeste udvikling og tale som ledsager for tanken, Pauline Gibbons’ begreb stilladsering 
og Michael Hallidays didaktiske værktøj Registerkontinuum, som alle præsenteres i teoriafsnittet på 
side 9-10.  

Dialogiske aktiviteter til fremme af skriftsprogskompetence 
Med dialogiske aktiviteter til fremme af skriftsprogskompetence er det undertegnedes hensigt at 
favne flere af de aktiviteter, som er udtænkt og afprøvet i forløbet med de tre 7. klasser. Begrebet 
henviser således til alle de eksempler, der præsenteres som Praksiseksempler på side 18. 
Aktiviteterne vil formentlig synes forholdsvis forskelligartede i deres form og indhold, men de har 
alle det til fælles, at de har til formål at fremme elevernes anvendelse af- og bevidsthed om sproget, 
hvilket i sidste ende gerne skulle fremme elevernes skriftsprogskompetence. 

Talesprogspræget sprogbrug 
Med talesprogspræget sprogbrug henvises til uformel kommunikation eller hverdagssprog 
(Cummins, 2000). Denne sprogbrug optræder som ledsagelse til handling (”Jeg lægger ægget i nu”) 
eller som ledsagelse til tanken (”Ad, hvor ser det klamt ud – det er blevet helt stort og orange”). Den 
talesprogsprægede sprogbrug tager ofte udgangspunkt i den konkret oplevede situation og 
suppleres og understøttes af kropssprog og mimik (Von Qualen, 2018: Cummins, 2000). Det er dog 
vigtigt at understrege, at skriftsprog særligt hos utrænede skrivere kan fremstå talesprogspræget; 
årsagen hertil belyses i præsentationen af Registerkontinuum s. 10.  

Skriftsprogspræget sprogbrug 
Med skriftsprogspræget sprogbrug henvises til formel kommunikation eller skolesprog (Cummins, 
2000). Denne sprogbrug optræder som informationskilde i eksempelvis lærebogstekster, hvor 
sproget alene skal bære forståelsen og i form af skriftlig formidling (Cummins, 2000). Samtidig kan 
verbalt sprog også godt være skriftsprogspræget; årsagen hertil belyses i præsentationen af 
Registerkontinuum s. 10.  
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Teori 
Det følgende er en præsentation af den teori, der har dannet udgangspunkt for tilrettelæggelsen af 
det gennemførte forløb og praksiseksemplerne. Præsentationen omfatter Zonen for nærmeste 
udvikling og tale som ledsagelse for tanken, Stilladsering og Registerkontinuum.  

Zonen for nærmeste udvikling og tale som ledsagelse for tanken 
Zonen for nærmeste udvikling er en betegnelse, som den russiske forsker Lev Vygotski formulerede 
om de handlinger, som et barn endnu ikke er i stand til at udføre på egen hånd, men som kan 
udføres under vejledning af en mere kompetent anden (Englev, 2017). Vygotski påpegede at børns 
udvikling afhænger af, at de udfordres inden for rammerne af deres nærmeste udviklingszone med 
adgang til den fornødne støtte. Helt konkret betyder det at: 

• Hvis barnet udfordres inden for grænserne for, hvad det kan klare alene, er der ikke belæg for 
udvikling/ læring i den konkrete situation 
 

• Hvis barnet udfordres uden for grænserne for, hvad det kan klare alene uden adgang til den 
fornødne støtte, er der heller ikke belæg for udvikling/ læring i den konkrete situation, da 
barnet blot vil blive frustreret 
 

• Hvis barnet udfordres uden for grænserne for, hvad det kan klare alene med adgang til den 
fornødne støtte, er der belæg for udvikling/ læring i den konkrete situation 

Afhængigt af barnets alder og udfordringens sværhedsgrad, vil barnet i sidstnævnte tilfælde have 
brug for støtte en eller flere gange for på sigt at have tilegnet sig de fornødne kompetencer for at 
kunne overkomme udfordringen på egen hånd og eventuelt selv agere den mere kompetente anden 
for et andet barn. 

Vygotski beskæftigede sig ligeledes med udviklingen af- og sammenhængen mellem tænkning og 
sprog (Englev, 2017). Således betegnede han sproget som struktur for tænkningen og talen som 
ledsager for tanken og sammenlignede sprogets betydning for tænkningen med fysiske redskabers 
betydning for udførelsen af konkret arbejde (Englev, 2017). 

Stilladsering 
Stilladseringsbegrebet er afledt af Lew Vygotskis teori om zonen for nærmeste udvikling og navnet 
stilladsering er inspireret af stilladsets funktion i byggebranchen; nemlig at være den midlertidige 
ressource, som håndværkerne anvender eksempelvis i forbindelse med opførelsen af et hus. Her er 
huset en metafor for læreprocessen/udviklingen, mens stilladset er metaforen for det som Vygotski 
betegnede som den nødvendige støtte i læreprocessen. Udover påfundet af denne metafor har 
Pauline Gibbons opstillet en række principper for det, som hun karakteriserer som den 
stilladserende samtale (Von Qualen, 2018: Gibbons, 2009). Disse findes i form af Bilag 1 s. 26, men 
helt kort opsummeret er den stilladserende samtale karakteriseret ved at være undersøgende og 
konstruktiv i sin form (Von Qualen, 2018: Folkeskolen, 2017). Ved at være bevidst om de 
stilladserende samtaleprincipper øges elevernes taletid til fordel for lærerens og læreren får 
gennem dialogen med eleverne en værdifuld indsigt i elevernes reelle forståelse af et givent emne 
og dermed mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser (Gibbons, 2009).  
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Registerkontinuum  
Registerkontinuum er en model over sprogets udvikling i forskellige sprogbrugssituationer, og kan 
anvendes som et didaktisk refleksions- og planlægningsredskab til at støtte elevers tilegnelse af 
sprog og fag (Knudsen & Wulff, 2017). Kontinuummet består af de tre variabler felt, relation og 
måde der uddybes i det følgende med udgangspunkt i Knudsen & Wulff (2017). 

• Feltet angiver i hvor høj grad, der er tale om konkret/hverdagslig eller teknisk/abstrakt 
kommunikation  
 

• Relationen angiver i hvor høj grad, der er tale om uformel/subjektiv kommunikation eller 
formel/objektiv kommunikation 
 

• Måde angiver i hvor høj grad, der er tale om sprog som ledsagelse til handling/ 
talesprogspræget sprogbrug eller som konstruktion/ skriftsprogspræget sprogbrug 
 

 
Figur 2: Registerkontinuum. Egen illustration efter Knudsen & Wulff (2017) 
 

Selve sprogbrugssituationen er en kombination af de tre, hvorfor sprogbrugssituationer kan tage sig 
meget forskelligt ud, selvom den overordnede kontekst er den samme (fx en 
undervisningssituation). Det skyldes, at variablerne ikke nødvendigvis følges ad, og at en lærers 
interaktion eksempelvis vil påvirke sprogbrugssituationen blandt en gruppe elever, også selvom 
emnet er det samme (Knudsen & Wulff, 2017); eksempler på dette vil fremgå af besvarelsen af 
Undersøgelsesspørgsmål 3 på s. 21. 

Registerkontinuum bygger på et funktionelt sprogsyn. At sproget er funktionelt, betyder at måden 
det kommer til udtryk på (sprogbrugen) afhænger af konteksten og formålet med 
kommunikationen (Mulvad & Friis, 2018); derfor vil en elevs sprogbrug være forskellig alt efter om 
han fortæller noget til sin mor eller sin bedste ven, ligesom der er forskel på om sproget bruges til 
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at udtrykke spontane observationer (tale som ledsager for tanken, uformel, konkret sprogbrug) 
eller om det bruges til at rekonstruere en begivenhed eller en proces, der har foregået tidligere. I 
det sidstnævnte eksempel vil sprogbrugen være mere formel og skriftsprogspræget, også selvom 
rekonstruktionen foregår mundtligt. Dette afspejler, at Registerkontinuum ikke kategoriserer 
sproget som værende enten tale- eller skriftsprog, men i stedet betragter selve sprogbrugen som 
værende præget af tale- eller skriftsprogstræk. Det betyder også at en tekst sagtens kan være 
talesprogspræget, enten fordi skribenten ikke er opmærksom på/ har lært at tilpasse sin sprogbrug 
eller fordi den skrevne teksts genre foreskriver en talesprogspræget sprogbrug (det kunne fx gøre 
sig gældende for læserbrevsgenren).  

Netop genrebegrebet er ligeledes implementeret i Michael Hallidays teori om sprogets 
funktionalitet og; her betegnes sproget og kontinuummet mellem det talte- og det skrevne sprog 
som det overordnede system og genrebegrebet som et subsystem, hvor kontinuummet opstår 
mellem sproget som potentiale på den ene side og konkrete tekster på den anden (Mulvad, 2013). 

Diskussion af teori 
Det følgende er en diskussion af den ovenfor præsenterede teori. Teorierne er udvalgt med 
udgangspunkt i, at eleverne med tilegnelsen af fag- og skriftsproget i biologifaget står overfor en 
stor læringsmæssig udfordring, hvilket blev belyst gennem introduktionen til de tre nøglebegreber 
Faglig skrivning i biologi, Forsøgsrapportens formål og struktur samt Fagsproget i biologi. 
 
Teorien om zonen for nærmeste udvikling anvendes til at forklare, hvorfor støtte er nødvendig i 
elevernes læreproces, når de skal tilegne sig biologifagets fagsprog og skriftsproglig kompetence i 
faget. Samtidig understøtter teorien dette professionsbachelorprojekts indledende hypotese om, at 
manglende støtte i en sprogligt krævende skriveproces vil føre til frustration hos eleverne, hvilket i 
bedste fald blot er uden fagligt resultat og i værste fald påvirker elevernes forhold til faget samt det 
at skrive negativt.  

Begrebet stilladsering og Pauline Gibbons’ principper for den stilladserende samtale anvendes, på 
lige fod med Vygotskis teori om talen som struktur for tænkningen, til at forklare hvordan det at 
arbejde dialogisk kan være den støtte, som eleverne har brug for, når de befinder sig i vanskelige 
læreprocesser. Samtidig er et af Pauline Gibbons’ argumenter for den stilladserende samtale, at 
læreren gennem dialogen med eleverne får indsigt i elevernes reelle forståelse af et givent emne og 
dermed mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser (Gibbons, 2009). Dette er særligt 
relevant i naturfagene, da flere forskellige forskere siden 1980’erne har konstateret, at skoleelever 
på samtlige klassetrin bærer rundt på decidererede ukorrekte antagelser og hverdagsforestillinger 
om, hvad bestemte ord dækker over – for eksempel at et dyr tilpasser sig miljøet fordi de har lyst, 
og fordi det er hensigtsmæssigt, hvis dyret skal overleve (Paludan, 2004). 

Modellen Registerkontinuum og teorien om sprogbrug som et kontinuum mellem tale og tekst, 
anvendes til at understøtte dette professionsbachelorprojekts indledende hypotese om, at det 
praktiske- og det skriftlige arbejde i biologifaget ikke bør betragtes som konkurrerende elementer i 
undervisningen, men at de to arbejdsformer derimod kan indtænkes i en række forskelligartede 
sprogbrugssituationer, der i sidste ende fremmer elevernes skolesprog i faget – uden at gå på 
kompromis med hverken praktisk arbejde eller skriftsproglig kompetenceudvikling.  
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Undersøgelsesmetode 
Projektet kombinerer kvantitative data i form af spørgeskemaundersøgelser (multiple-choice) og 
kvalitative data i form af fokusgruppe-interviews med elever. Derudover er der afprøvet en række 
aktiviteter i praksis, der ligeledes vil indgå i projektets empiri i form af praksisbeskrivelser. De tre 
metoder præsenteres nedenfor. 

Kvantitative data 
De kvantitative data består i to spørgeskemaunderundersøgelser, hvoraf den ene blev gennemført 
på forløbets første dag og den sidste blev gennemført på forløbets sidste dag. Resultaterne af disse 
fremgår af afsnittet Empiri på side 15-17.  

Den første spørgeskemaundersøgelse havde til formål at afdække eleverne i de tre klassers 
præferencer til arbejdsformer i biologi på et overordnet plan. Derfor blev eleverne spurgt, hvilken 
arbejdsform de foretrækker mest og mindst i biologiundervisningen, samt hvilken arbejdsform de 
selv mener, de lærer mest af.  

Den anden spørgeskemaundersøgelse havde til formål at afdække, om det overordnede billede der 
havde tegnet sig i den første spørgeskemaundersøgelse var blevet påvirket af den måde, det netop 
gennemførte forløb havde udfoldet sig på. Derfor blev eleverne denne gang spurgt, hvilken 
arbejdsform i forløbet de havde foretrukket mest og mindst, og hvilken arbejdsform – ligeledes i 
forløbet – de synes, de havde lært mest af. Derudover blev eleverne i denne 
spørgeskemaundersøgelse spurgt, i hvilken grad de havde haft adgang til den nødvendige støtte 
(omtalt som ”hjælp”) i forløbet, samt i hvilken grad de følte sig bedre rustet til at skrive 
forsøgsrapporter fremadrettet.  

Spørgeskemaundersøgelserne blev gennemført i undervisningstiden ved hjælp af den digitale 
platform Surveymonkey, og eleverne besvarede spørgsmålene individuelt. Der var ikke 
tidsbegrænsning på elevernes besvarelser, men det var et krav fra undertegnede at der hverken 
blev kigget over skulderen eller talt sammen undervejs.  

Elevernes besvarelser er 100 % anonyme. Det betyder at der hverken er registreret køn, alder, 
etnicitet eller klasse ved de enkelte besvarelser. Fordele og ulemper ved dette vil blive diskuteret på 
side 13.  

Spørgeskemaundersøgelserne vil – med forbehold for de i Diskussion af undersøgelsesmetode på 
side 13 nævnte usikkerheder – blive anvendt til at besvare Undersøgelsesspørgsmål 1 og 4.  

Kvalitative data 
De kvalitative data består af fire fokusgruppeinterviews, der er foretaget umiddelbart efter 
forløbets afslutning. I modsætning til de kvantitative data, der ikke tog højde for individuelle 
karakteristika, blev fokusgrupperne sammensat efter nogle meget specifikke kriterier; nemlig 
elevernes køn og deres forhold til faglig skrivning.  

De fire fokusgrupper består således af to grupper med elever, der efter eget udsagn godt kan lide at 
skrive (en drengegruppe + en pigegruppe) og to grupper med elever, der efter eget udsagn ikke 
bryder sig om at skrive (en drengegruppe + en pigegruppe). 

Grupperne er blandt andet blevet spurgt om, hvad de godt kan lide og ikke bryder sig om ved at 
skrive, om der er forskel på hvilket fag de skriver i, samt hvor meget deres forhold til deres lærer 
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betyder i forhold til at skrive i et fag. Samtidig er grupperne også blevet spurgt, hvordan de har 
oplevet det netop gennemførte forløb med faglig skrivning i biologi. Der er med andre ord stillet 
åbne- og uddybende spørgsmål, ligesom fokusgruppens respondenter havde lov til at tale sammen 
og supplere hinanden undervejs i interviewet. 

Fordele og ulemper ved dette vil blive diskuteret på s. 14, mens de resumerede pointer fra de fire 
interviews vil blive præsenteret i afsnittet Empiri på side 17. 

De kvalitative data vil – med forbehold for de i Diskussion af undersøgelsesmetode på s. 14 nævnte 
usikkerheder – blive anvendt til at belyse Undersøgelsesspørgsmål 1, 2 og 4. 

Praksisbeskrivelser 
Praksisbeskrivelserne er beskrivelser af de aktiviteter, der er gennemført i de tre klasser med 
udgangspunkt i ønsket om at arbejde dialogisk med skriveprocessen. Aktiviteterne er tilrettelagt 
med inspiration fra forskellige teoretiske retninger, der fremgår af teoriafsnittet på side 9-11.  

Fordele og ulemper ved praksisbeskrivelser som undersøgelsesmetode og empiri vil blive diskuteret 
på s. 15, mens de observerede resultater af de beskrevne aktiviteter vil blive præsenteret i 
besvarelsen af Undersøgelsesspørgsmål 3 på s. 21-22. 
 

Diskussion af undersøgelsesmetode 

Det følgende er en diskussion af fordele og ulemper ved de valgte undersøgelsesmetoder. 

Kvantitative data 
Fordelene ved de kvantitative data i form af de to spørgeskemaundersøgelser er: 

• At formen med de så vidt muligt enslydende spørgsmål og svarmuligheder giver et 
meningsgivende sammenligningsgrundlag (Harboe, 2013). 
 

• At anonymiseringen af de enkelte respondenter muligvis får disse til at svare mere ærligt, da der 
ikke er risiko for at blive konfronteret med potentielt uønskede svar (Harboe, 2013). 
 

• At den digitale platform letter dataindsamlingen, da det muligvis virker mere overskueligt for 
respondenterne at klikke på én af flere valgmuligheder end fx at skulle formulere hvert enkelt 
svar på egen hånd. Samtidig sikrer platformen at respondenterne kun har mulighed for at sætte 
et kryds, hvilket gør tolkningen af resultaterne lettere end hvis uafklarede respondenter fx 
havde sat kryds mellem to svarmuligheder (Harboe, 2013). 
 

• At den digitale platform letter databehandlingen, da platformen registrerer antallet af 
respondenter såvel som positive tilkendegivelser på hvert enkel svarmulighed og ligeledes 
angiver dem procent (Harboe, 2013). Dette muliggør indsamling og behandling af et større 
datamateriale selv til mindre projekter, som eksempelvis dette bachelorprojekt.  

Ulemperne ved de kvantitative data i form af de to spørgeskemaundersøgelser er: 

• At formen med fastlåste svarmuligheder potentielt afskærer nogle respondenter fra at kunne 
tilslutte sig én af svarmulighederne; enten fordi de fx har ens præference for to eller flere af 
mulighederne eller måske fordi deres præference slet ikke er nævnt (Harboe, 2013). Dette er er 
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der søgt at kompensere for ved tilføjelsen af svarmuligheden ”Ved ikke” eller ”Det jeg synes har 
været […] er ikke nævnt”. 

 

• At den totale anonymisering af respondenterne fratager muligheden for at analysere på 
forskelle i forskellige grupperingers udbytte. Fx kunne det være interessant at vide, om køn eller 
modersmålspræference har indflydelse på, hvor stort udbytte den enkelte elev har haft af 
forløbet.  

 

• At selv om der er tale om hhv. 42 og 47 respondenter i de to spørgeskemaundersøgelser, så er 
der stadig tale om et meget lille datagrundlag. Det er derfor muligt for undertegnede at udtale 
sig overordnet om elevernes præferencer og forløbets betydning for samme i de tre adspurgte 
klasser, men altså ikke elever i 7. klasse generelt på landsplan. Dette ville kræve at den samme 
undersøgelse blev gennemført med langt flere elever på mange forskellige skoler landet over, 
hvilket ville have ligget uden for dette projekts rammer.  

Kvalitative data 
Fordelene ved de kvalitative data i form af de fire fokusgruppeinterviews er: 

• At man ved at stille åbne og uddybende spørgsmål får adgang til respondenternes subjektive 
oplevelsesverden samt en større detaljerigdom, end ved de lukkede svarmuligheder i 
spørgeskemaundersøgelserne (Gibbons, 2009). De gennemførte interviews har således til 
formål at supplere de gennemførte spørgeskemaundersøgelser og søger at afdække elevernes 
bevæggrunde for deres svar i spørgeskemaundersøgelserne. 
 

• At formen med de 3-4 respondenter i hver gruppe giver en kollektiv hukommelse og en social 
dynamik, hvor eleverne både kan diskutere og supplere hinanden i svarprocessen (Harboe, 
2013). 
 

• At gruppernes sammensætning efter kriterierne køn og forhold til at skrive gør det muligt at 
analysere på, hvilket samspil (hvis noget) der er mellem disse to faktorer, og om de har nogen 
indflydelse på elevernes udbytte af forløbet. 

Ulemperne ved de kvalitative data i form af de fire fokusgruppeinterviews er: 

• At man ved så få og subjektive respondenter vil have vanskeligt ved at få en repræsentativ 
belysning af samtlige elevers bevæggrunde for deres svar i spørgeskemaundersøgelserne; dette 
er der dog søgt at kompensere for ved at have fundet både drenge og piger med modsatrettede 
præferencer i forhold til det at skrive. 
 

• At formen med 3-4 respondenter risikerer at give respondenterne en følelse af et ikke-italesat 
gruppepres, hvor en eller flere respondenter ikke har lyst til at udtale sig af frygt for at blive 
negativt bedømt internt i gruppen på baggrund af deres svar (Harboe, 2013). Dette er der søgt 
at kompensere for ved at inddele grupperne efter præferencer, så respondenterne på forhånd 
ved, at de sidder sammen med ligesindede. Ydermere er grupperne inddelt efter køn, da jeg 
ønskede så oprigtige tilbagemeldinger som muligt, og det er min personlige erfaring at elever i 
7.klasse ofte har en udtalt selvbevidsthed i forhold til det modsatte køn. Denne selvbevidsthed 
kunne potentielt afholde nogle af respondenterne fra at tale frit, såfremt der sad 
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repræsentanter af det modsatte køn, hvilket der altså er taget højde for. 
 

• At formen hvor de enkelte interviews båndoptages giver en betragtelig manuel databehandling i 
form af efterfølgende transskribering og ligeledes resulterer i en omfangsrig datamængde. 
Transskriberingerne findes i form af Bilag 4 s. 30-35; dog er ligheder og forskelle i de enkelte 
interviews blevet sammenlignet og analyseret, hvilket har resulteret i de sammenfattede 
pointer under Resume af fokusgruppeinterviews på s. 17.  
 

• At kvalitative data i endnu højere grad en kvantitative data vil kræve en ekstremt stor 
datamængde for at kunne sige noget på et generelt plan. Selvom der således med inddelingen 
af respondenterne i de enkelte fokusgrupper er søgt at repræsentere forskellige grupperinger i 
de adspurgte klasser, skal de indsamlede data altså betragtes med forbehold for den meget 
store usikkerhed, der ligger i at udtale sig på baggrund af en så lille mængde kvalitative data. 
Når undertegnede alligevel har valgt at gøre dette, er det i håbet om at kombinationen af de to 
typer data i dette tilfælde supplerer hinanden tilstrækkeligt til at komme med en ydmyg 
besvarelse af problemformuleringen og de opstillede undersøgelsesspørgsmål.    

Praksisbeskrivelser 
Fordelene ved at inddrage praksisbeskrivelser som empiri er: 

• At de kan vise læseren, hvordan undertegnede helt konkret mener at have arbejdet 
dialogisk med faglig skrivning i biologi 
 

• At de kan give inspiration til medstuderende/ kollegaer i forhold til at arbejde dialogisk med 
faglig skrivning i biologi 

Ulempen ved at inddrage praksisbeskrivelser som empiri er: 

• At der, som med den øvrige empiri, er tale om så lille et datagrundlag, at der ikke kan siges 
noget generelt på baggrund af undertegnedes erfaringer. Dette er dog delvist 
imødekommet ved, at aktiviteterne tager udgangspunkt i teori, der bygger på langt større 
datagrundlag end det nærværende. 
 

Empiri 
Spørgeskema før & efter 
I det følgende præsenteres de procentvise ændringer i resultaterne fra Spørgeskema 1 (ved 
forløbets start) til Spørgeskema 2 (ved forløbets afslutning).  
 
En stigning i antallet af positive tilkendegivelser til en svarmulighed markeres med et plus, mens et 
fald markeres med et minus. De to spørgeskemaundersøgelser findes i fuld version med komplet 
antal respondenter i Bilag 2 side 27-29.  
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Hvilken af følgende 

arbejdsformer kan 

du bedst lide i 

biologi / i forløbet: 

 

Praktisk arbejde 

(fx forsøg eller 

Indsamle 

dyr/planter) 

Læse tekster (fx 

på nettet eller i 

biologibogen) 

Skrive tekster  

(fx forsøgs-

rapporter eller 

opgaver om et 

selvvalgt emne) 

Lytte til 

læreroplæg 

Ved ikke / Ikke 

nævnt 

Antal i procent  

før forløbet 

 

67 % 

 

12 % 

 

8 % 

 

12 % 

 

0 % 

Antal i procent  

efter forløbet 

 

64 % 

 

0 % 

 

19 % 

 

17 % 

 

0 % 

Ændring i 

procentpoint 

 

- 3 %  

 

- 12 % 

 

+ 11 % 

 

+ 5 % 

 

0 % 

 

 

 

 

 

Hvilken af følgende 

arbejdsformer kan 

du mindst lide i 

biologi/ i forløbet: 

Praktisk arbejde 

(fx forsøg eller 

Indsamle 

dyr/planter) 

Læse tekster (fx 

på nettet eller i 

biologibogen) 

Skrive tekster  

(fx forsøgs-

rapporter eller 

opgaver om et 

selvvalgt emne) 

Lytte til 

læreroplæg 

Ved ikke / Ikke 

nævnt 

Antal i procent  

før forløbet 

 

8 % 

 

16 % 

 

57 % 

 

14 % 

 

 4 % 

Antal i procent  

efter forløbet 

 

11 % 

 

23 % 

 

28 % 

 

13 % 

 

25 % 

Ændring i 

procentpoint  

 

+ 3 % 

 

+ 7 % 

 

- 29 % 

 

- 1 % 

 

+ 21 % 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer 
lærer du mest af i 
biologi / har du lært 
mest af i forløbet: 
 

Praktisk arbejde 
(fx forsøg eller 
Indsamle 
dyr/planter) 
 

Læse tekster (fx 
på nettet eller i 
biologibogen) 

Skrive tekster  
(fx forsøgs-
rapporter eller 
opgaver om et 
selvvalgt emne) 
 

Lytte til 
læreroplæg 

Ved ikke / Ikke 
nævnt 

Antal i procent  
før forløbet 

 
31 % 

 
20 % 

 
12 %  
 

 
31 % 

 
6 % 

Antal i procent  
efter forløbet 
 

 
51 % 

 
0 % 

 
28 % 

 
19 % 

 
2 % 

Ændring i 
procentpoint  
 

 
+ 20 % 

 
- 20 % 

 
+ 16 % 

 
- 12 % 

 
- 4 % 
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De følgende to spørgsmål er udelukkende stillet efter forløbets afslutning. De skal således ikke – 
som spørgsmålene ovenfor – bruges til sammenligning, men blot til oplysning. Derfor er der heller 
ikke tale om en procentvis ændring, men blot antal positive tilkendegivelser til en svarmulighed i 
procent. Procentsatserne er afrundet til nærmeste hele tal, og spørgsmålene findes ligeledes i fuld 
tabelform med komplet antal respondenter i Bilag 2.  

 

 

 

Resume af fokusgruppeinterview 
Nedenstående er de sammenfattede pointer fra de gennemførte fokusgruppeinterviews: 

• Eleverne der bryder sig om at skrive giver udtryk for, at fordelen ved at skrive er at man får 
mulighed for at fordybe sig i et emne, og at man nogle gange bliver positivt overrasket over 
sin egen viden, når man er i skriveprocessen. 
 

• Eleverne der ikke bryder sig om at skrive giver udtryk for, at det er kedeligt og 
langsommeligt at skrive, og at de ofte ikke føler, at de ved hvad der forventes af dem, 
hvilket gør det svært at komme i gang med skriveprocessen.  
 

• Eleverne er, uanset om de kan lide at skrive eller ej, optagede af at det helst skal gå hurtigt. 
Derfor foretrækker de at skrive på computer, hvis der er tale om længere 
sammenhængende tekster og i hånden, hvis de fx skal lave tegn eller notere i tabeller. 
 

• Eleverne giver, uanset om de kan lide at skrive eller ej, udtryk for at deres forhold til deres 
lærer er af afgørende betydning for deres motivation for at skrive. Flere begrunder det med, 

 
I hvor høj grad føler 
du at du har fået den 
hjælp, du havde brug 
for undervejs i 
rapportskrivningen: 
 

 
I høj grad 

 
I nogen grad  

 
I lav grad 

 
Har ikke haft 
brug for hjælp 

 
Ved ikke  

 
Antal i procent 

 
58 % 

 
38 % 

 
0 % 

 
4 % 

 
0 % 

 
I hvor høj grad føler 
du bedre rustet til at 
skrive 
forsøgsrapporter i 
biologi nu end ved 
forløbets start: 
 

 
I høj grad 

 
I nogen grad  

 
I lav grad 

 
Føler mig ikke 
bedre rustet 
nu end før 

 
Ved ikke  

 
Antal i procent 

 
49 % 

 
45 % 

 
2 % 

 
4 % 

 
0 % 
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at de hører bedre efter og derfor forstår opgaven bedre, hvis de godt kan lide deres lærer. 
 

• Eleverne giver, uanset om de kan lide at skrive eller ej, udtryk for at de har oplevet det som 
en mere overskuelig proces at skrive forsøgsrapport, nu da den har været brudt op i mindre 
dele. 
 

• Eleverne giver, uanset om de kan lide at skrive eller ej, udtryk for at det har været lettere at 
skrive forsøgsrapport end fx dansk stil, fordi de har skrevet om noget de helt konkret har 
udført i praksis forinden.  

Praksisbeskrivelser 
Nedenstående er beskrivelser af det, jeg har valgt at betegne som dialogiske aktiviteter til fremme 
af skriftsprogskompetence.  

• Praktisk arbejde med forsøg 
Det praktiske arbejde med forsøg rummer flere forskelligartede aktiviteter, herunder at: 
læse og følge forsøgsvejledningen, forberede opstilling og materialer, registrere data samt 
at udføre forsøgene. Når disse aktiviteter - som i dette forløb - udføres i grupper, vil de 
forhåbentlig ledsages af intern kommunikation mellem eleverne. Denne kommunikation vil 
variere fra gruppe til gruppe, men min erfaring er, at kommunikationen i mange 
gruppearbejdssituationer ofte tager udgangspunkt i praktikken omkring arbejdsdeling (hvem 
gør hvad) og spontane iagttagelser (”Ad, hvor ser det klamt ud – det er blevet helt stort og 
orange”).  
 
Denne kommunikation er ikke i sig selv skriftsprogsfremmende, hvorfor undertegnede hver 
gang der blev arbejdet med forsøg, cirkulerede rundt mellem grupperne og stillede 
stilladserende spørgsmål. Disse spørgsmål havde til formål at få eleverne til at reflektere 
over deres egen praksis (hvad de gjorde, i hvilken rækkefølge og hvorfor) samt koble 
resultater og teori (hvad er der sket og hvorfor). På denne måde eksemplificeres elevernes 
tankegang, ligesom eleverne får øvelse i at formulere sig sammenhængende i relation til det 
pågældende forsøg, hvilket gerne skulle komme dem gavn i den efterfølgende skriveproces. 
 
Det praktiske arbejde med forsøg har strakt sig gennem de første tre uger af forløbet, og har 
således foregået sideløbende med de følgende to dialogiske aktiviteter til fremme af 
skriftsprogskompetence. 
 

• Quiz og Byt med genretræk 
Quiz og Byt er en aktivitet, hvor hver elev får udleveret en seddel med et spørgsmål på 
forsiden. Svaret på spørgsmålet står på sedlens bagside. Hver elev skal nu finde en 
klassekammerat, som de læser spørgsmålet højt for. Klassekammeraten svarer efter bedste 
evne, hvorefter spørgeren selv giver et bud på svaret. Til sidst vendes kortet, og svaret 
sammenlignes med elevernes. Nu stiller klassekammeraten den oprindelige spørger sit 
spørgsmål, og proceduren gentages. Afslutningsvis bytter de to elever kort, og går videre 
efter en ny samtalepartner. Aktiviteten har sit ophav i Cooperative Learning3 og er tænkt 

                                                           
3 Cooperative Learning er et undervisningskoncept vis tilblivelse tilskrives den amerikanske forsker Spencer Kagan.  
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som en aktivitet, der kan anvendes på tværs af faggrænser.  
 
I denne aktivitet, Quiz og Byt med genretræk, er alle spørgsmålene relateret til det at skrive 
en forsøgsrapport. Som følge af forsøgsrapportens genrebestemte struktur og 
afsnitsbestemte genretræk vil hvert spørgsmål udelukkende rette sig mod én af rapportens 
delelementer. 
 
Aktiviteten Quiz og Byt med genretræk blev anvendt to gange i forløbet, begge gange som 
opvarmning til Dialogisk samskrivning, der præsenteres i del følgende.  
 

• Dialogisk samskrivning 
Dialogisk samskrivning af modeltekst er et skriftsprogligt stilladserende værktøj, hvor 
læreren på tavlen faciliterer en fælles skriveproces af en bestemt teksttype.  
 
I dette forløb blev gennemført to dialogiske samskrivninger: en med udgangspunkt i 
enkeltafsnittet diskussion af fremgangsmåde og en med konklusion.  
 
Samskrivningen indledtes med en fælles brainstorm over spørgsmålet: Hvad er det for en 
information, vi ønsker at give vores læser med dette afsnit?  
 
Herefter spurgte undertegnede eleverne, hvordan man kunne starte teksten. Eleverne 
havde fået besked på at byde ind uden håndsoprækning, for at fremme flowet i processen. 
Udgangspunktet blev den første sætning, en elev formulerede og denne blev skrevet op på 
klassens smartboard. Herefter spurgte undertegnede, om der var nogle tilføjelser; såfremt 
nogen havde ændringsforslag, blev de pågældende elever spurgt, hvad de mente der skulle 
ændres/ tilføjes og hvorfor. Såfremt der var tale om en ændring, blev den elev der havde 
formuleret det oprindelige spurgt, hvorfor han/ hun havde formuleret det på denne måde i 
første omgang. På den måde eksemplificeres elevernes tankegang overfor hinanden såvel 
som undertegnede, hvorved der kunne træffes en fælles beslutning på et velovervejet 
grundlag.  
 
Som facilitator søgte undertegnede desuden at støtte elevernes skriftsproglige- og 
genremæssige bevidsthed samt flowet i skriveprocessen ved løbende at stille spørgsmål 
som fx: Hvordan kan man (i forhold til fremgangsmåden og diskussionen af denne) give 
læseren det tidsmæssige overblik ved hjælp af sit sprog fremfor punktopstilling eller tal?  
Eller: Hvis vi gerne vil bevare informationen i denne sætning4, men vi gerne vil gøre sproget 
mere generelt, så det ikke handler om os men om konklusionen, hvordan kan vi så formulere 
det?  
 
Begge de dialogiske samskrivninger lå senere i forløbet end Quiz og Byt med genretræk.  

 

 

                                                           
4 Eleverne i en af klasserne havde formuleret den indledende sætning: ”Vi har konkluderet at vand flytter sig ind eller 
ud af et æg forskelligt efter, hvad man lægger ægget i”.   
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Analyse af empiri 
Nedenfor analyseres den indsamlede empiri med udgangspunkt i de på side 5 præsenterede 
undersøgelsesspørgsmål. For at give læseren det bedst mulige overblik, vil de enkelte 
undersøgelsesspørgsmål fremgå umiddelbart inden analysen af den for det pågældende spørgsmål 
relevante empiri.  
 

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilket forhold har eleverne på 7. klassetrin til faglig skrivning i biologi? 
 
Dette spørgsmål er søgt besvaret ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen ved forløbets start 
(Spørgeskema 1). Resultaterne fremgår i empiriafsnittet på s. 16-17. Af resultaterne fremgår det at: 

• 8 % af eleverne udpeger faglig skrivning som deres mest foretrukne arbejdsform i biologi. Dette 
er det laveste tal, sammenlignet med de øvrige arbejdsformer.  
 

• 57 % af eleverne udpeger faglig skrivning som deres mindst foretrukne arbejdsform i biologi. 
Dette er det højeste tal, sammenlignet med de øvrige arbejdsformer. 
 

• 12 % af eleverne udpeger faglig skrivning i biologi som den arbejdsform, de lærer mest af. 
Dette er det næstlaveste tal, sammenlignet med de øvrige arbejdsformer. 

Det kan udledes af ovenstående, at faglig skrivning ved forløbets start var den mindst populære 
arbejdsform i biologi blandt eleverne i de tre 7. klasser. Samtidig var det den arbejdsform, som 
færrest elever – ligeledes ved forløbets start – selv mente, de lærte mest af.  
 
Undersøgelsesspørgsmål 2: Adskiller dette sig fra elevernes forhold til faglig skrivning i andre fag? 
 
Dette spørgsmål er søgt besvaret ved hjælp af de fire fokusgruppeinterviews ved forløbets 
afslutning. De sammenfattede pointer fra disse fremgår i empiriafsnittet på s. 17-18. Af de fire 
fokusgruppeinterviews fremgår det, at eleverne har individuelle præferencer i forhold til hvilke fag 
og genrer, de foretrækker at skrive i. Samtidig fremgik det af de fire interviews at: 

• Rammerne for opgaven skal være tydelige. 
Flere af eleverne giver udtryk for, at det er med til at vanskeligt at komme i gang med at skrive, 
når de er tvivl om lærerens forventning til opgavens form og indhold.  
 

• Opgaven skal (ifølge eleverne) helst ikke være for tidskrævende.  
Nogle giver udtryk for, at de gerne vil hurtigt videre til noget andet og lære noget mere, mens 
andre blot mener at det er kedeligt at bruge lang tid på fx opsætning og redigering.  
 

• Forholdet til den enkelte lærer er mere afgørende for elevernes lyst til at skrive i et fag end 
faget selv.  
 

• Flere af de adspurgte elever mener, at forholdet til deres lærer er af afgørende betydning for 
deres lyst til at skrive i et fag. Denne tendens forstærkes af, at samme elever fortæller, at de er 
dårligere til at høre efter når en lærer, de ikke bryder sig så meget om, præsenterer en opgave. 
Derved fremstår rammerne for opgaven mere utydelige, ligesom det bliver svært for eleverne at 
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komme i gang og opgaven ender med at være en abrupt og langsommelige proces – alt 
sammen noget, som eleverne ellers helst vil undgå.  

Det kan udledes af ovenstående, at selvom der er individuelle præferencer, så adskiller elevernes 
forhold til faglig skrivning i biologi sig ikke markant fra elevernes forhold til skrivning i andre fag; til 
gengæld er der nogle enkelte aspekter i forbindelse med det at skrive (rammesætning, 
tid/effektivitet og forhold til den enkelte lærer) som eleverne tillægger væsentlig betydning, uanset 
hvilket fag der skrives i.  
 
Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvordan og hvorfor giver det mening at arbejde dialogisk med faglig 
skrivning i praksis? 

Dette undersøgelsesspørgsmål består både af et hvordan og et hvorfor. På s. 18-19 er der 
præsenteret tre eksempler på, hvordan man kan arbejde dialogisk med faglig skrivning i praksis. I 
det følgende vil disse praksiseksempler blive analyseret med udgangspunkt i Registerkontinuum, 
hvorved det belyses hvorfor det giver mening at arbejde dialogisk med faglig skrivning i praksis. 

• Praktisk arbejde med forsøg 
Når eleverne arbejder praktisk med forsøg, giver det anledning til en række forskellige 
sprogbrugssituationer. Fx vil sproget mellem gruppens medlemmer i forbindelse med 
opstilling af forsøget bruges som ledsagelse til handling (”Jeg putter ægget i eddiken nu”) og til 
at udtrykke observationer (”Se, der kommer små bobler”). I begge tilfælde er sproget uformelt 
og talesprogspræget jf. Registerkontinuum. Når gruppen efterfølgende fortæller deres lærer, 
hvad de har foretaget sig (”Først vejede vi ægget og tog billede af det, og så lagde vi det ned i 
eddiken. Og så kom der små bobler på skallen”), så har sproget ændret karakter - formen 
ændret til datid, fordi eleverne reproducerer deres handlinger og observationer, hvilket gør 
sproget mere formelt og dermed skriftsprogspræget. Når læreren herefter spørger eleverne, 
hvorfor de tror der kommer bobler på skallen, sker der endnu et skift; eleverne bruger sproget 
som ledsagelse til tanken, hvorved sproget igen bliver talesprogspræget og mindre formelt 
(Det ved jeg ikke; er det fordi det ætser?). Samtidig afprøver eleven her en sproglig hypotese5, 
nemlig om ordet ’ætser’ er dækkende for det observerede. Her kan læreren så stilladsere 
elevens biologifag-sproglige udvikling ved at svare ”Ja, det kan man faktisk godt sige – eddiken 
opløser skallen”. Ved at give eleven ordet opløser, støtter læreren eleven i at strække sproget 
og bevæger samtidig sprogbrugen tilbage i mere skriftsproglig retning. Samtidig er det 
praktiske arbejde en kontekstrig platform for elevernes sproglige udvikling mod en mere 
kontekstreduceret sprogbrug, da samtalerne oplagt tager udgangspunkt i helt konkrete 
handlinger og observationer.  
 

• Quiz og Byt med genretræk 
I aktiviteten Quiz og Byt med genretræk får eleverne anledning til at afprøve sproglige- og 
forståelsesmæssige hypoteser, når de skiftes til at svare på spørgsmål, der relaterer sig til 
forsøgsrapportens genretræk. Da aktiviteten er udformet som en leg, hvor eleverne har 

                                                           
5 Sproglig hypotesedannelse og -afprøvning er et vigtigt element sprogtilegnelsesprocesser. Ved at danne hypoteser 
og afprøve disse, uden nødvendigvis at være sikker på at hypotesen er korrekt, er der tale om ”pushed output” eller at 
eleven strækker sproget. Dette er en afgørende drivkraft i elevens sproglige udvikling, da det tvinger eleven til at 
reflektere over-, reformulere- og præcisere sit sprogbrug (Von Qualen, 2018; Lundquist, 2008)   
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hinanden som sparringspartnere frem for læreren, og der desuden ikke er noget element af 
konkurrence i og med at svarene altid læses op til sidst, fungerer aktiviteten også som 
repetition. Aktiviteten lægger således op til både uformel og formel sprogbrug jf. 
Registerkontinuum (”Hvad er dit spørgsmål?” kontra ”I konklusionen skriver man..”) og er 
samtidig med til at gøre eleverne til mere bevidste sprogbrugere, fordi de aktivt skal reflektere 
over sprogbrugen i rapportens enkeltafsnit.   
 

• Dialogisk samskrivning 
De dialogiske samskrivninger er på samme måde som Quiz og Byt med til at fremme elevernes 
sproglige bevidsthed, fordi de aktivt skal forholde sig til, hvilken sprogbrug der bedst egner sig 
til det pågældende afsnit og formidlingen af dets indhold. Samtidig stilles der højere krav til 
elevernes refleksions- og formuleringsevne, fordi de ikke kan omformulere en sætning uden at 
begrunde det. At skriveprocessen foregår i fællesskab med eleverne som hinandens med-
skabere og præmissen om, at en elev ikke kan omformulere en andens sætning uden at den 
oprindelige forfatter høres, er dels med til at eksplicitere elevernes refleksioner overfor 
hinanden - hvorved eleverne internt kan bidrage til at strække hinandens sprog - og dels med 
til at understøtte en ligeværdig og gensidig klassekultur.  
 
I aktiviteten bevæger sprogbrugssituationerne - som i de foregående aktiviteter - frem og 
tilbage mellem det talesprogsprægede og det skriftsprogsprægede, dog med den forskel at 
der her vil være en overvægt af det skriftsprogsprægede. Det skyldes dels den overordnede 
kontekst (en skriveaktivitet) og dels at feltet (jf. Registerkontinuum) bliver mere 
teknisk/abstrakt, når eleverne forholder sig metasprogligt til den tekst, som de i fællesskab er 
ved at producere.  

Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvilken indflydelse (hvis nogen) kan ses på elevernes forhold til faglig 
skrivning efter et 4 ugers forløb, hvor der er arbejdet dialogisk med skriftlig fremstilling af en 
forsøgsrapport? 

Dette spørgsmål er søgt besvaret ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen ved forløbets afslutning 
(Spørgeskema 2). Resultaterne fremgår i empiriafsnittet på s. 16-17. Af resultaterne fremgår det at: 

• 19 % af eleverne udpeger faglig skrivning som deres mest foretrukne arbejdsform i forløbet. 
Dette er en stigning på 11 % sammenlignet med spørgeskemaundersøgelsen ved forløbets 
start.  
 

• 28 % af eleverne udpeger faglig skrivning som deres mindst foretrukne arbejdsform i 
forløbet. Dette er et fald på 29 % sammenlignet med spørgeskemaundersøgelsen ved 
forløbets start. 
 

• 28 % af eleverne udpeger faglig skrivning i biologi som den arbejdsform, de har lært mest af 
i forløbet. Dette er en stigning på 11 % sammenlignet med spørgeskemaundersøgelsen ved 
forløbets start. 

Det kan udledes af ovenstående, at der efter forløbet er sket en fordobling i antallet af elever, der 
peger på faglig skrivning som deres foretrukne arbejdsform og som den arbejdsform de har lært 
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mest af, mens der er sket en halvering i antallet af elever, der har peget på den faglige skrivning 
som det, de har brudt sig mindst om i forløbet.  

Derudover viser Spørgeskemaundersøgelse 2, at langt størstedelen af eleverne enten i høj grad 
eller i nogen grad har følt sig tilstrækkeligt støttet i skriveprocessen. Dette kan tolkes som udtryk 
for, at en dialogisk baseret skriveproces med fokus på stilladsering er med til at give eleverne en 
mere positiv oplevelse af det at arbejde med faglig skrivning. 

Afslutningsvis viser Spørgeskemaundersøgelse 2 ligeledes, at langt størstedelen af eleverne enten i 
høj grad eller i nogen grad mener at være bedre rustet til at skrive forsøgsrapporter fremadrettet. 
Dette kan tolkes som et tegn på læring og som udtryk for, at en dialogisk baseret skriveproces med 
fokus på stilladsering er med til at give eleverne en større (selv)sikkerhed i forhold til faglig skrivning 
inden for den enkelte genre.  

Konklusion 
Det følgende er konklusionen på projektets undersøgelse. Konklusionen er udarbejdet på baggrund 
af den analyserede empiri og omfatter en besvarelse af den indledende problemformulering samt 
en sammenfatning af besvarelserne af undersøgelsesspørgsmålene. 

På baggrund af de gennemførte undersøgelser kan det konkluderes, at dialogbaseret arbejde med 
skriftlig fremstilling af en forsøgsrapport, har haft en positiv indflydelse på de adspurgte 7. klasses-
elevers forhold til faglig skrivning i biologi.  

Således angiver de kvantitative data, at der i kølvandet på forløbet med de dialogbaserede 
aktiviteter til fremme af skriftsproglig kompetence er sket en omtrent en fordobling af i antallet af 
elever, der havde peget på faglig skrivning som deres foretrukne arbejdsform og som den 
arbejdsform, de havde lært mest af. Tendensen blev yderligere understøttet af, at der samtidig var 
sket en halvering i antallet af elever, der havde peget på den faglige skrivning som det, de havde 
brudt sig mindst om i forløbet. 

Samtidig gav et flertal af eleverne efter forløbet udtryk for at have følt sig godt støttet i processen, 
ligesom flere i forbindelse med indhentningen af de kvalitative data gav udtryk for, at 
kombinationen af tydelige rammer for undervisningens- og forsøgsrapportens indhold, den 
dialogbaserede arbejdsform og den indholdsmæssige forankring i det konkret oplevede praktiske 
arbejde med forsøg, gjorde den faglige skrivning til en mere overskuelig og lærerig proces, end de 
var vant til.  

Konklusionen skal dog betragtes med det forbehold, at der blandt de adspurgte elever var bred 
konsensus om, at elevernes relation til deres lærer var af afgørende betydning for deres 
engagement i forhold til det at skrive i et fag. Med risiko for at lyde selvforherligende, er det med 
andre ord ikke sikkert, at en anden lærer eller studerende ville have opnået de samme resultater 
ved inddragelse af de beskrevne praksiseksempler i de pågældende klasser – akkurat ligesom 
undertegnede potentielt havde oplevet nogle ganske anderledes udfald af det gennemførte forløb, 
såfremt klasserne havde været fra en anden skole eller landsdel.  

På trods af dette forbehold er undersøgelsens tendenser så tydelige, at undertegnede mener at 
være blevet bekræftet i den indledende hypotese om, at det praktiske- og det skriftlige arbejde i 
biologifaget ikke behøver at være konkurrerende eller uforenelige elementer, men derimod at de to 
arbejdsformer gennem en sprogbrugssitueret undervisning supplerer hinanden i fagets målsætning 
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om, at eleverne skal tilegne sig-og beherske fagets sprog og genre uden at gå på kompromis med 
målsætningen om, at dette så vidt muligt skal ske med udgangspunkt i elevernes egne iagttagelser 
og observationer (FFM, 2016).  

 
Perspektivering 
I dette professionsbachelorprojekt er der arbejdet med faglig skrivning i biologi ud fra et funktionelt 
sprogsyn. Men hvorfor skal folkeskoleelever lære, hvordan sproget anvendes forskelligt afhængigt 
af konteksten, og hvilken berettigelse har dette spørgsmål i relation til biologifaget? 

Det lette men ikke tilnærmelsesvis fyldestgørende svar på, hvorfor eleverne skal lære at sprogbrug 
(og i fald der er tale om sprog som tekst: genre) afhænger af kommunikationens formål og kontekst 
er, at dette er en af de kompetencer, der er beskrevet i Folkeskolelovens Fælles Mål, også for 
biologifaget. De fælles mål tager dog udgangspunkt i Folkeskolelovens iboende målsætning om 
dannelse hos de enkelte elever, hvilket giver glimrende mening også i et sprogbrugsperspektiv. For 
selvom ordet dannelse måske giver associationer til noget gammeldags og forfinet, så dækker det 
nutidige dannelsesbegreb over individets evne til at deltage i samfundet på en selvstændig, 
reflekteret og kritisk måde (Sjöberg, 2004). Og her kommer både elevernes sprog- og 
formidlingskundskaber samt den naturfaglige kompetence i at forholde sig kritisk og objektivt ind i 
billedet: For hvad kan klæde eleverne bedre på til at forholde sig til det væld af information, de 
konstant møder gennem alverdens medier i deres hverdag, end at de på et praktisk plan har 
erfaring med, at videnskabelig arbejdsgang kræver en høj grad af præcision og – selv med 
forventede resultater – forbehold for eventuelle fejlkilder? Og hvad kan gøre eleverne mere 
kompetente udi at deltage i det demokratiske samfund og den aktuelle samfundsdebat, end en 
forståelse for sprogets funktionalitet og anvendelsesmuligheder?  

Francis Bacon formulerede i 1600-tallet aforismen ”Kundskab er magt”, hvorved han tillagde 
naturvidenskaben, der hidtil havde haft karakter af at være anskuende og teoretisk, et 
nytteperspektiv (Siggaard Jensen et al., 2006). Sigtet med naturvidenskaben skulle således ifølge 
Bacons opfattelse være at forvandle og forbedre menneskets liv eksempelvis ved at bekæmpe sult 
og sygdom - faktisk tog Bacon sin argumentation så langt, som til at påstå at videnskaben burde 
anvendes systematisk til at give mennesket magten over naturen tilbage (Siggaard Jensen et al., 
2006). Lige netop sidstnævnte kan man i anno 2018 argumentere for, at menneskeheden lidt for 
godt har søgt at efterleve med nogle uheldige eftervirkninger til følge6.  

Derfor mener undertegnede at enhver biologilærer med respekt for sit fag og sine elever, bør 
betragte sin videnskabelige praksis og kombinationen af det skriftlige- og det praktiske arbejde i 
biologifaget som det redskab, der gør hans elever i stand til – ikke at søge herredømme over 
naturen – men at anvende deres viden til at indgå i et demokratisk videnssamfund og give dem 
adgang til den magt, der ligger i at være en oplyst og dannet samfundsborger.  

 

                                                           
6 Med dette henvises til, at der på nuværende tidspunkt er færre der sulter på verdensplan og at mange af de 
sygdomme, der førhen var dødelige nu er udryddet eller som minimum mulige at behandle, men også at der ses 
stigende udfordringer – også i Danmark – med udpining af landbrugsjorden, pesticidforurening af grundvandet og 
antibiotikaresistens hos bakterier.  
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Bilag 1: Principper for den stilladserende samtale 
Det følgende er en præsentation af Pauline Gibbons principper for den stilladserende samtale. 
Principperne er formuleret med udgangspunkt i artiklen Læring gennem samtale og har ligeledes 
været anvendt i undertegnedes seneste praktikopgave.  

• Sætte tempoet i samtalen ned.  
Hermed menes ikke at tale langsomt, men at være tilbageholdende nok til, at eleverne får 
tid til at tænke sig om og reformulere sig selv (Von Qualen2, 2018; Gibbons, 2009). 

• Udnytte det tredje samtaletræk.  
Dette indebærer at stille uddybende spørgsmål. Dermed gøres op med den klassiske IRE-
struktur (Initivativ-Respons-Evaluering) og dialogen bliver mere symmetrisk, da eleverne på 
denne måde får mere taletid (Von Qualen2, 2018; Gibbons, 2009). 

• Positionere eleverne som nogen der har noget, der er værd at sige.  
Dette kan fx gøres ved at lade forskellige elever varetage forskellige opgaver eller stille 
gruppens medlemmer forskellige spørgsmål. På den måde skabes en informationskløft og 
eleverne bliver gensidigt afhængige og/eller får anledning til at sige noget, der er nyt for 
deres klassekammerater (Von Qualen2, 2018; Gibbons, 2009). 

• Lytte til elevernes svar (ikke kun de forventede).  
Ved at stille åbne spørgsmål, vil eleverne nødvendigvis komme med svar, man som lærer 
ikke nødvendigvis havde regnet med. Disse indeholder værdifuld information om elevens 
oplevelsesverden (herunder fejlopfattelser) – for ikke at tale om den relationelle værdi i at 
interessere sig for det, eleven siger (Von Qualen2, 2018; Gibbons, 2009).  

• Overveje forholdet mellem tjekspørgsmål og andre typer spørgsmål.  
Tjekspørgsmål (altså hvad, hvem, hvornår) kan sagtens have deres berettigelse i 
evalueringssammenhæng, men ifølge Gibbons er der som lærer langt mere information at 
hente i hvorfor- og hvordan-spørgsmål, hvor elevernes tankegang ekspliciteres og 
sandsynligheden for et mere omfattende svar derfor øges. Derfor opfordrer Gibbons til at 
være bevidst om egen brug af tjekspørgsmål, således at det ikke bliver dem, man stiller flest 
af (Von Qualen2, 2018; Gibbons, 2009).  

• Opfordre til at tankegangen eksemplificeres gennem samtalen. 
Som det er nævnt ovenfor, vil eleverne ofte svare mere omfattende, når deres tankegang 
ekspliciteres gennem diskursen. Ifølge Vygotski er ekstern dialog en ressource for tanken. 
Det betyder med andre ord, at elevernes muligheder for at tale sig til forståelse er helt 
afgørende for effektiv læring (Von Qualen2, 2018; Gibbons, 2009).  

• Overveje samtalens mellemmenneskelige aspekter. 
I samtalen mellem lærer og elev er der aldrig udelukkende tale om en akademisk dimension, 
men også en menneskelig. Derfor er det vigtigt, at eleverne behandles som værdige 
samtalepartnere af deres lærere – eksempelvis ved at blive mødt med nysgerrighed frem for 
”dur ikke”, i tilfælde hvor forståelsen for et emne endnu ikke er faldet helt på plads (Von 
Qualen2, 2018; Gibbons, 2009). 
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Bilag 2: Resultater af Spørgeskema 1 
Nedenstående er resultaterne af Spørgeskema 1 med opgivelser af antal respondenter. 

Opgivelserne i procentpoint er afrundet til nærmeste hele tal. 
 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer kan 
du bedst lide i 
biologi: 
 

Praktisk arbejde 
(fx forsøg eller 
Indsamle 
dyr/planter) 

Læse tekster (fx 
på nettet eller i 
biologibogen) 

Skrive tekster  
(fx forsøgs-
rapporter eller 
opgaver om et 
selvvalgt emne) 

Lytte til 
læreroplæg 

Ved ikke 

 
Antal positive svar 
ud af 49: 
 

 
33 

 
6 

 
4 

 
6 

 
0 

 
Antal i 
procentpoint: 

 
67 % 

 
12 % 

 
8 % 

 
12 % 

 
0 % 

 

 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer kan 
du mindst lide i 
biologi: 
 

Praktisk arbejde 
(fx forsøg eller 
Indsamle 
dyr/planter) 

Læse tekster (fx 
på nettet eller i 
biologibogen) 

Skrive tekster  
(fx forsøgs-
rapporter eller 
opgaver om et 
selvvalgt emne) 

Lytte til 
læreroplæg 

Ved ikke 

 
Antal positive svar 
ud af 49: 
 

 
4 

 
8 

 
28 

 
7 

 
2 
 

 
Antal i 
procentpoint: 

 
8 % 

 
16 % 

 
57 % 

 
14 % 

 
 4 % 

 

 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer 
lærer du mest af i 
biologi: 
 

Praktisk arbejde 
(fx forsøg eller 
Indsamle 
dyr/planter) 

Læse tekster (fx 
på nettet eller i 
biologibogen) 

Skrive tekster  
(fx forsøgs-
rapporter eller 
opgaver om et 
selvvalgt emne) 

Lytte til 
læreroplæg 

Ved ikke 

 
Antal positive svar: 
 

 
15 

 
10 

 
6 

 
15 

 
3 

 
Antal i 
procentpoint: 
 

 
31 % 

 
20 % 

 
12 %  
 

 
31 % 

 
6 % 
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Bilag 3: Resultater af Spørgeskema 2 
Nedenstående er resultaterne af Spørgeskema 2 med opgivelser af antal respondenter. 

Opgivelserne i procentpoint er afrundet til nærmeste hele tal. 

 

 

 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer har 
du bedst kunnet 
lide i forløbet: 
 

Lave forsøg Læse om 
emnet på 
nettet  

Skrive rapport Lytte til 
læreroplæg 

Det jeg synes 
var bedst er 
ikke nævnt 

Ved ikke  

 
Antal positive svar 
ud af 47: 
 

 
30 

 
0 

 
9 

 
8 

 
0 

 
0 

 
Antal i 
procentpoint: 

 
64 % 

 
0 % 

 
19 % 

 
17 % 

 
0 % 

 
 0 % 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer har 
du lært mest af i 
forløbet: 
 

Lave forsøg Læse om 
emnet på 
nettet  

Skrive rapport Lytte til 
læreroplæg 

Det jeg synes 
jeg lærte 
mest af er 
ikke nævnt 

Ved ikke  

 
Antal positive svar 
ud af 47: 
 

 
24 

 
0 

 
13 

 
9 

 
0 

 
1 

 
Antal i 
procentpoint: 

 
51 % 

 
0 % 

 
28 % 

 
19 % 

 
0 % 

 
 2 % 

Hvilken af følgende 
arbejdsformer har 
du mindst kunnet 
lide i forløbet: 
 

Lave forsøg Læse om 
emnet på 
nettet  

Skrive rapport Lytte til 
læreroplæg 

Det jeg 
mindst har 
kunnet lide 
er ikke 
nævnt 

Ved ikke  

 
Antal positive svar 
ud af 47: 
 

 
5 

 
11 
 

 
13 

 
6 

 
2 

 
10 

 
Antal i 
procentpoint:  
 

 
11 % 

 
23 % 

 
28 % 

 
13 % 

 
4 % 

 
21 % 
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I hvor høj grad føler 
du at du har fået den 
hjælp, du havde brug 
for undervejs i 
rapportskrivningen: 
 

I høj grad I nogen grad  I lav grad Har ikke haft 
brug for hjælp 

Ved ikke  

 
Antal positive svar ud 
af 47: 
 

 
27 

 
18 

 
0 

 
2 

 
0 

 
Antal i procentpoint: 

 
58 % 

 
38 % 

 
0 % 

 
4 % 

 
0 % 

I hvor høj grad føler 
du bedre rustet til at 
skrive 
forsøgsrapporter i 
biologi nu end ved 
forløbets start: 
 

I høj grad I nogen grad  I lav grad Føler mig ikke 
bedre rustet 
nu end før 

Ved ikke  

 
Antal positive svar ud 
af 47: 
 

 
23 

 
21 

 
1 

 
2 

 
0 

 
Antal i procentpoint: 

 
49 % 

 
45 % 

 
2 % 

 
4 % 

 
0 % 
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Bilag 4: Transskriptioner af fokusgruppeinterview 
Nedenstående er transskriptioner af de gennemførte fokusgruppeinterview. Undertegnede er 
opgivet som N (Nanna) mens interviewede piger er markeret med et P og interviewede drenge er 
markeret med et D. Derudover er de interviewede elever tildelt et tal for at synliggøre, hvornår det 
er forskellige elever, der taler. 

 

Fokusgruppe 1 (piger, bryder sig ikke om at skrive): 

N: Hvorfor kan I ikke lide at skrive? 

P1: Vi kan ikke lide at skrive fx i dansk fordi det er så meget sådan, fx sådan nogle stile og sådan noget, det 
kan vi ikke lide at skrive, fordi så skal man også redigere dem og sådan noget 

P2: Vi synes det forskelligt fra fag til fag, fordi nogle fag skal man skrive mere end andre, og så bliver man 
træt i hænderne og sådan noget 

P1: men fx i engelsk, der kan jeg godt lide at skrive, fordi det er et andet sprog man ikke bruger i hverdagen, 
så det kan jeg godt lide 

N: Okay, så det handler måske ikke så meget om, hvad man skriver om? 

P1: Nej 

P2: Nej, men man skal have lyst til det 

N: Okay. Hvordan har det så været at skrive en biologirapport? 

P1: Det har været, det kan jeg godt lide. Jeg synes det var meget bedre end alt det andet 

P2: Det synes jeg også, det var var også fordi du forklarede, hvad de forskellige ting betød 

P1: Ja, og der var de der spørgsmål, så man vidste, hvad man skulle svare på under de enkelte 

N: Okay, så det var rart, at det I skulle skrive, fulgte en fast struktur? 

P1: Ja, det gjorde det nemmere at overskue det 

P2: Ja meget. Også fordi, tit så ved man ikke helt hvad man skal. Så har man bare fået et emne og hvor langt 
det må være 

P1: Ja, så kan man ikke rigtig overskue det og så tager man længe om at komme i gang. 

N: Okay. Hvis I nu skulle give et godt råd til de lærere, der skal have jer til at skrive, hvad skulle det så være? 

P1: Altså måske, jeg synes det gør mindre ondt [i fingrene] på computeren. Det er irriterende hvis man skal 
skrive i hånden; man skal hele tiden viske ud og sådan, men det er meget nemmere på computeren 

N: Okay. Hvad med sådan noget som emnet, betyder det noget, om man selv har valgt det man skriver om? 

P2: Ja det synes jeg, fx hvis det er en lære har valgt, så er det tit lidt kedeligt, sådan noget vi ikke rigtig gider, 
men hvis man fx skal finde på en historie eller sådan noget, så er det sjovere 

P1: For så er det os selv der skal tænke, hvordan vi gerne vil have den, og så vil vi gerne skrive mere 
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Fokusgruppe 2 (drenge, bryder sig ikke om at skrive): 

N: Drenge, hvorfor kan I ikke lide at skrive? 

D1: Fordi det er kedeligt 

N: Det er kedeligt, okay, hvad mere? 

D2: Og det tager lang tid 

N: Okay. Er der nogle fag det er bedre at skrive i end andre? 

D2: Nej. 

D3: Det er især slemt at skrive i tysk.  

N: Mm?  

D3: Der er mange ord man ikke forstår. Så er man nødt til at slå dem op. 

N: Ja, okay. Hvordan har det så været at skrive i biologi, hvor at det har været sådan meget struktureret, 
hvad I skulle skrive? 

D2: Det har været okay 

N: Har det været værre eller bedre end hvis man skulle skrive fx en dansk stil?  

D2: Jeg synes det har været bedre. Også fordi man lavede det først og så skrev man det. 

N: Okay, så det var faktisk en god ting at man skrev om noget, man havde lavet rent praktisk? 

D2: Ja 

N: Okay. Hvis I nu skulle give et godt råd til de lærere, der skal have jer til at skrive, hvad skulle det så være? 

D3: At vi skal skrive på computeren 

N: Okay, det er en fordel hvis I må skrive på computeren. Ellers noget – hvad siger du D4? 

D4: Det ved jeg ikke, det er bare irriterende at skrive.  
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Fokusgruppe 3 (piger, kan godt lide at skrive): 

N: Hvad er det, der gør, at I godt kan lide at skrive? 

P1: Okay, altså jeg kan godt lide at skrive fordi at, hvis vi for eksempel har lektier for, så i stedet for at skrive i 
hånden så at skrive på computeren det tager lidt mindre tid og sådan, og samtidig er det mere med at du 
uddyber dig end normalt. 

N: Okay. Du siger at du uddyber dig mere end normalt; hvad er det, der er godt ved det? 

P1: Det er fordi at man, det er fordi at nogle gange så finder man ud af, at man faktisk vidste mere end man 
troede.  

P2: Jeg kan bare godt lide at skrive på computer; jeg synes det er sjovt at taste [griner]  

N: Mm. Ja? 

P3: Jeg kan godt lide at skrive på computer, fordi det går meget hurtigere. 

N: Okay. Så det med at I godt kan lide at skrive, det afhænger også af hvor meget tid I skal bruge på det? 

Alle: Ja 

N: Okay. Hvor meget betyder det om det er et emne man selv har valgt? 

P1: Jeg synes det er bedre, at det er et emne man selv har valgt. For eksempel hvis nu man vælger at skrive 
om en person man godt kan lide, for eksempel en popstjerne, og man ved næsten alt om personen i 
forvejen, så er det nemmere at skrive. 

P2: Ja det synes jeg også, og man finder også hurtigere nye informationer om den person eller det emne, 
hvis man godt kan lide det og ved noget i forvejen.  

N: Okay. Hvad med jeres forhold til jeres lærer i det fag, der skal skrives i; betyder det noget? 

P2: Ja, det synes jeg det gør. 

P1: For eksempel hvis vi nu har ham og han vælger alt hvad han for eksempel kan lide, så skal vi sådan søge 
mere på det og så tager det mere tid end hvis vi nu selv fik lov til at vælge, så kunne vi hurtigere komme i 
gang og komme videre til noget andet.  

P2: Ja, så kunne vi nå at lære noget mere i timerne. 

N: Okay. Er der nogen forskel på hvilke fag i bedst kan lide at skrive i? 

P1: Ja, altså hvis det er i hånden, så er det matematik, og hvis det er på computer så er det dansk. 

P2: Med mig så er det dansk og engelsk på computer, og også matematik hvis det er i hånden.  

N: Okay, hvordan hænger det sammen? 

P1: Det er fordi i matematik der kan man selv lave de tegn man skal bruge, fordi nogle gange så har 
computeren eller det program man bruger på computeren ikke de tegn. Så går det hurtigere i hånden.  

N: Okay, så det er faktisk igen et spørgsmål om at det skal være mest effektivt? 

P1 & P2: Ja 

N: Okay. Hvad siger du P3, har du nogle fag du bedre kan lide at skrive i end andre? 

P3: Altså jeg kan bedst lide at skrive i hånden. Og det er så dansk og engelsk. 
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N: Okay, er det også hvis det er lange opgaver? 

P3: [griner] Aaarh…. 

N: Når I skriver opgaver, gør det så nogen forskel hvilken genre det er? Altså om det for eksempel er et essay 
eller en forsøgsrapport? 

P2: Jeg synes det kommer rigtig meget an på hvor god ens lærer er til at forklare det, men også hvis man for 
eksempel godt kan lide den lærer, så er man nok også bedre til at høre efter. Så det er vigtigt at man godt 
kan lide sin lærer. 

N: Okay, fint. Hvor meget betyder det, at I ved præcis hvad opgaven går ud på? 

P1: Det betyder meget, for det er nemmere at finde informationerne end hvis vi mangler detaljerne fra 
læreren. 

N: Det er klart, hvordan har det så været at arbejde med forsøgsrapporten i de sidste 4 uger? 

P1: Jeg synes det har været fint, fordi for eksempel har du hver gang sagt at vi arbejder videre med ”osmose” 
og ”diffusion” og har skrevet ordene på tavlen, så hvis vi blev i tvivl kunne vi altid lige slå det op på nettet, 
hvis man for eksempel i kunne huske hvad der var hvad. Det var en fin detalje, så man selv kunne klare sig. 

P2: Ja, og så var det også godt at vi delte rapporten lidt op sådan. Altså at vi talte om ”hvad er en diskussion” 
og så fik vi tid i timen til at skrive det afsnit mens du kunne hjælpe, hvis man blev i tvivl. 

P3: Det synes jeg også, det gjorde det mere overskueligt. Tit når man får at vide, hvad der skal være i ens 
rapport, så tænker man ”puha, det er virkelig meget” men på den her måde var det faktisk virkelig nemt. 
Også fordi meget af det jo handlede om noget, man selv lige havde gjort – for eksempel lægge ægget i 
eddike osv. 
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Fokusgruppe 3 (drenge, kan godt lide at skrive): 

N: Hvad kan I godt lide ved at skrive? 

D1: Jeg kan godt lide at skrive i hånden. Især hvis man skal tegne eller lave en model, så er det tit nemmere 
end på computeren. 

N: Okay, hvad med sådan lidt længere tekster, kan du også bedst lide at skrive det i hånden? 

D1: Naeh, så glemmer man nogle gange hvad det var man tænkte på. Så der er det lidt bedre med 
computeren. 

N: Okay, hvad siger du - hvornår kan du godt lide at skrive? 

D2: Når jeg ikke er så træt. 

N: Okay, betyder det noget hvilket fag eller emne det er? 

D2: Nej. 

N: Okay, så det afhænger faktisk mest af om du er træt? 

D2: Ja. Nogle gange kan jeg godt lide at skrive meget, og nogle gange kan jeg kun lide at skrive lidt. Men hvis 
man skal skrive meget, så kan man godt få lidt ondt i øjnene, hvis man skriver på computeren. 

N: Okay, hvordan har du det med det? 

D1: Jeg kan meget godt lide det i de fleste fag, bare ikke historie og madkundskab. 

N: Okay, hvad er det der gør det slemt i historie og madkundskab? 

D1: Det er fordi vores lærer skriver rigtig langsomt og så har man lige skrevet det hele og så skal man lige 
forklare det, og så siger han måske at vi har skrevet det forkert og så skal vi skrive det hele om. Så det 
kommer også an på læreren; om de skriver hurtigt eller langsomt og om man kan forstå deres skrift. 

N: Okay, så det lyder som om det er når I tager notater? 

D1: Ja 

N: Okay, hvad hvis jeres lærer kommer og siger at I skal skrive en stil eller en rapport, hvordan har I det med 
det? 

D1: Så vil jeg helst skrive det på computeren, fordi en stil eller rapport jo er utrolig lang, så går det hurtigere 
på computeren. Så kan man også aflevere den til læreren uden at den bliver væk. 

D2: Ja og hvis man så laver en fejl, så skal man ikke hviske ud og sådan, så kan man nemmere bare lige rette 
det. 

N: Okay, så det betyder noget for jer, hvor effektivt det kan gøres? 

D2: Ja, det skal helst ikke tage for lang tid.  

N: Nej okay. Har I det nogensinde sådan at I synes det er spændende at sidde og skrive og få lov til at vise 
hvad I kan, eller er det mere en pligt – altså noget I bare skal gøre? 

D2: Det kan være fint nok, hvis man ved hvad man skal.  

D1: Ja, det ved man ikke altid. 

N: Okay, hvornår ved I ikke hvad I skal? 
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D2: Det er for eksempel i dansk. Så får man bare at vide, hvor mange ord det skal være. 

D1: Ja det er rigtigt. I sjette klasse der fik vi altid et papir med to ting man kunne vælge imellem, for 
eksempel en svømmehal eller en brandstation, og så skulle det handle om det.  

N: Okay, så dengang var der givet et emne og det antal ord det skulle være? 

D2: Ja, men det var i sjette. Nu er det mere sådan ”I skal så mange ord om noget med minoriteter” og så skal 
man selv finde ud af noget under det.  

N: Så I har fået mere frihed til selv at vælge, nu hvor I går i syvende? 

D2: Ja, sådan cirka.. men det er ikke altid godt 

D1: Nej, det er bedre når man ved hvad man skal. 

N: Okay. Hvor meget betyder det, hvor godt man kan lide sin lærer i det fag, man skal skrive i? 

D2: Det betyder ret meget.  

D1: Ja, for hvis det er en lærer man ikke så godt kan lide, så gider man ikke rigtig høre efter 

 

 

 

 

 

 

 

 


