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”Vi mødtes i sne, 

Forblændet af ungdom og uden at se. 

Et virvar af jubel og nysgerrighed, 

Vi mødtes i sproget et hemmeligt sted 

Og der går vi hen 

Igen og igen” (Pilgaard, 2020) 

Indledning  

Biologiske fænomener er abstrakte begreber, kan ikke ses med det blotte øje og udfordrer en del elever i 

skolen. Som kommende dansklærer/engelsklærer/biologilærer har jeg fortløbende været optaget af arbejdet 

med begreber og sprog i undervisningen. Ovenstående digt fra Pilgård rammer det sproget kan, da intentionen 

med ord er at bruge dem igen og igen. Men hvor går man hen, som kommende biologilærer, hvis man gerne 

vil tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn på undervisningen. Er det 

muligt at møde eleverne et sted, hvor sproget bidrager til deltagelse samt øget interesse og forståelse for 

biologifaget, gennem forskellige repræsentationsformer. Min optagethed af sproget, vil jeg gerne bringe med 

over i biologiundervisningen og undersøge, hvorledes man didaktisk kan støtte elevernes begrebsforståelse af 

biologiske fænomener, og hvorledes disse processer kan komme til udtryk? Elevernes begrebsdannelse og 

mentale modeller (Brandt & Johansen, 2014) over biologiske fænomener afhænger og består af alle de 

repræsentationer de præsenteres for, men hvad gør man, når emnet ikke umiddelbart kan ses eller røres? Her 

bliver sproget som repræsentation, artefakt og tænkeredskab en særlig vigtig faktor for begrebsdannelsen. 

Derfor finder jeg det oplagt at sætte fokus på fagsproglig udvikling og didaktiske overvejelser, som muliggør at 

elevernes sprog strækkes (Swain, 2015). 

Problemstilling 

Hvordan kan biologilæreren gennem undervisning både skabe sproglig forståelse og sproglige 

deltagelsesmuligheder i elevernes læren omkring biologiske begreber og fænomener, og hvorvidt har 

forskellige repræsentationsformer betydning for elevernes sproglige udvikling? 

Læsevejledning 

Inden bearbejdningen af ovenstående problemstillingen, vil jeg indkredse denne, ved at fokusere på nogle af 

de aspekter og begreber i problemstillingen, som skal afklares. Derefter vil jeg gennemgå de metodiske valg 

jeg har fortaget, samt illustrere undersøgelsesprocessen gennem model. Dernæst vil jeg uddybe de 
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videnskabsteoretiske udgangspunkter, som danner grundlaget for Den Biologiske Sprogmodel, jeg selv har 

udviklet. Modellen er samtidigt udgangspunktet for den efterfølgende analyse, som inddrager elevprodukter 

fra gennemført biologiundervisning, og som skal belyse funktionaliteten af en sprogmodel som supplerende 

planlægningsmodel til biologifaget. Dette gøres ved at tage afsæt i Den Biologiske Sprogmodels forskellige 

kategorier i analysen af de konkrete elevprodukter. Diskussionen vil binde problemstillingen sammen med 

modellen, samt arbejdet med forståelse i biologiundervisningen og sproglige deltagelsesmuligheder. 

Efterfølgende vil der, med udgangspunkt i analysen, blive samlet op på perspektiver på brugen af Den 

Biologiske Sprogmodel, og hvorvidt og hvordan den kan bidrage til at forgribe arbejdet med sproget i 

biologiundervisningen i et fagdidaktisk og almen didaktisk perspektiv. 

Indkredsning af problemstilling 

I dette kapitel redegøres for centrale aspekter og lærerfaglige begreber, som problemstillingen vedrører.  

 

Biologi som undervisningsfag 

For at kunne italesætte de sproglige udfordringer, der muligvis er i biologifaget, må formålet med biologi som 

undervisningsfag i folkeskolen præciseres nærmere. Dette afsnit kredser om biologifagets to dele. Den første 

del omhandler ordet ”biologi” i sin enkelte betydning, som vil blive efterfulgt af en afgrænsning om hvad 

biologi, som undervisningsfag indebærer.  

Ordet ’biologi’ kan i sin selvstændige form være en ret uhåndgribelig størrelse at beskrive, og rummer mange 

aspekter af det naturvidenskabelige område. Dog lyder den relativt simple forklaring på hvad biologi betyder 

ifølge Gyldendal således: ”Ordet biologi kommer af bio- og -logi ’læren om liv’” (Gyldendal, 2021). Ordet biologi 

rummer derfor et naturvidenskabeligt fokus på levende organismers opståen, deres indvirkning på hinanden 

og den natur, der omgiver de levende organismer. Denne måde at anskue liv på, har gjort, at mennesket har 

kunne systematisere og kategorisere deres omgivelser. Biologi har ført til flere naturvidenskabelige 

erkendelser, som har rykket ved måden, hvorpå vi mennesker ser og forstår den verden vi lever i og er 

medskaber af.  Ordet biologi må derved forstås som et redskab, hvorved mennesket kan kategorisere og 

systematisere sin nysgerrighed om levende organismer. 

”Alle forstår, at en kommende biolog kan have fordel af at lære biologi i skolen. Men hvorfor 

skal alle elever lære naturfag? (Sjøbjerg, 2012, s. 183) 

Svein Sjøberg er professor i naturfagenes didaktik ved universitetet i Oslo.  Paradoksalt nok forholder han sig i 

dette citat kritisk angående gyldigheden omkring biologi som undervisningsfag i folkeskolen. Biologi, som 

undervisningsfag, indebærer muligvis en masse viden, som eleverne måske aldrig kommer til at møde i deres 
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liv efter folkeskolen. Dog vil der nu komme en præcisering af biologi, som undervisningsfag, og fagets 

berettigelse som en del af grundskolen.   

Fra Undervisningsministeriet har man præciseret formålet med biologifaget ved at påpege, hvordan eleverne 

ved hjælp at læreren kan forstå og handle i den verden, de er en del af gennem biologifaget.  

”Eleverne skal i biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, 

hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til 

vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og 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.”  (Undervisningsministeriet, 

2021) 

Man har med denne beskrivelse fra undervisningsministeriet lagt et grundlag for, at biologi som 

undervisningsfag i grundskolen, kan legitimeres, samt beskrevet hvordan faget ved hjælp af 

grundskolen kan være med til at myndiggøre eleven og bidrage til elev ens naturfaglige 

dannelsesproces.  

Biologiske begreber og fænomener  

I problemstillingen lægges der vægt på, at biologiske begreber og fænomener er to separate fagfaglige 

elementer, der dog er gensidigt afhængige af hinanden.  I mange tilfælde er fænomener processer, som finder 

sted under de rigtige vækstbetingelser eller ved forskellige omgivelsesfaktorer (Larsen, Selchau, Skadhede, & 

Abildgaard, 2007). Det betyder i sin enkelthed, at både abiotiske og biotiske faktorer har betydning for, om 

fænomenet kan finde sted.  

 

“Forestillingen om at kunne forklare alting ved hjælp af få grundlæggende sammenhænge kan 

også opfattes som reduktionisme” (Sjøbjerg, 2012, s. 73) 

“Biologi bliver følgelig til noget, man som helhed kan reducere til fysiske og kemiske processer” 

(Sjøbjerg, 2012, s. 73) 

 

Med indblik i et begreb som reduktionisme, fremlægges her en forståelse af, at fænomener er abstrakte og at 

de, i de sproglige beskrivelser, kan reducere de enkelte bestanddele ved at beskrive dem ved hjælp af 

begreber. Nogle eksempler på fænomener kunne være celledelingsprocesser, fotosyntese, rhizobium mm. 

Fælles for disse fænomener er, at de får sin betydningen gennem biologiske fagbegreber. 
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Udfordringen for biologilæreren er at planlægge en undervisning, som skaber et meningsfyldt møde med disse 

fænomener og begreber. Undervisningsforløbet skal understøtte elevernes biologifaglige sprogudvikling og 

forståelse. John Polias, som er international konsulent inden for undervisning og læring, har et særligt fokus 

på sprog i naturfaget.  Han beskriver arbejdet med fænomener således: 

 

“Selvfølgelig er en proces ikke forklaret ved, at man ser på billeder, der bevæger sig; der er brug 

for sprog for at gøre processerne eksplicitte” (Polias, 2020, s. 79) 

“At skabe forståelse af dynamiske fænomener er meget vanskelige at gøre med sprog alene” 

(Polias, 2020, s. 79) 

 

Det Polias advokerer for er, at elevernes forståelse af såvel fænomener som begreber først kommer til sin ret, 

når sproget kombineres med forskellige repræsentationsformer. Eleven kan ved hjælp af denne tilgang skabe 

forbindelse til sine mentale modeller (Brandt & Johansen, 2014) og sproglige formuleringer.  

Metodeafsnit 

Fremgangsmåden i undersøgelsen af min problemstilling sker ved at kombinere aktionsforskningsmetoden 

(Sunesen, 2020) med en dokumentanalyse (Lynggaard, 2020). Kombinationen af disse to metodiske greb tager 

udgangspunkt i et fænomenologisk grundlag. Det systematiske arbejde forud for indsamling af empiri har haft 

en deltagerorienteret proces, da det har til formål at finde løsninger på praktiske, didaktiske og hverdagsnære 

udfordringer i en konkret gennemført biologiundervisning (Sunesen, 2020).  

Systematisk undersøgelse af elevernes sprogudvikling 

Mit undersøgelsesdesignet har sit udgangspunkt i aktionsforskningens metodiske greb, og er inspireret af 

forståelsen heraf (Sunesen, 2020). Arbejdsprocessen med problemstillingen er visualiseret i nedenstående 

procesmodel. Modellen skaber et metaoverblik over den systematiske undersøgelsesproces jeg har foretaget, 

med udgangspunkt i elevernes sprogudvikling.  
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Figur 1: Modellen viser den systematiske proces, som er blevet benyttet til at fremskaffe det empiriske materiale, samt den videre 

bearbejdning heraf (for yderligere dybdegående informationer se bilag). 

Valget af teori til projektet tager udgangspunkt i en triangulering af teori fra et videnskabeligt ståsted, 

hvorefter specifikke synspunkter bruges til at nuancere analysen. Valget af teoritriangulering medvirker til et 

bredt teoretisk indblik i de videnskabsteorier, som jeg har konstrueret Den Biologiske Sprogmodel (Figur 2) ud 

fra. I analysen kobles yderligere relevante sprogteoretiske beskrivelser på, som tilstræber en dynamisk 

sammenhæng mellem videnskabsteorien og analyseteorien.  

I analysen har jeg valgt at lægge et særligt fokus på den sproglige dimension i biologifaget, og analysen har 

dermed sit udgangspunkt i Evalueringsfasen (Figur.1).  Analysen vil forløbsmæssigt tage et overordnet 

udgangspunkt i Den Biologiske Sprogmodel (Figur 2) til biologiundervisning.  Modellen inddrager de kategorier, 

der knytter sig til elevens sprogudvikling i biologiundervisningen. Samtidigt er kategorierne i modellen tiltænkt 

som forskellige måder, hvorpå biologilæreren kan foregribe en undervisning med et sprogligt fokus. Det 

empiriske materiale afdækker processer, som kan lede til udvikling af praksis, og skabe en forandring i aktørens 

sociale verden (Lynggaard, 2020). Elevprodukterne er primære dokumenter og har kun cirkuleret mellem 

eleverne og undertegnede i et lukket forum. Jeg valgt i analysen at gøre brug af undersøgelsestriangulering. 

Undersøgelsestriangulering er en bestræbelse på at få alle de nødvendige perspektiver med, som knytter sig 

til elevernes fagsproglige udvikling i biologiundervisningen. I analysen er der valgt eksempler ud fra mange 

forskellige elever, for at skabe en mere generalisereret undersøgelse, som kan inddrages i andre lignende 

sammenhænge.  

Det empiriske materiale tager udgangspunkt i et undervisningsforløb om genetik, og har et særligt fokus på 

fænomener meiose, mitose, samt begreberne gener, DNA og kromosomer, samt de biologiske begreber, som 

knytter sig dertil. Analysen er holdt på et generelt plan, da det handler om at belyse vigtigheden i det sproglige 

fokus i biologiundervisningen, samt den mulige sprogudvikling, som eleverne kan opnå.  Det empiriske 
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materiale er indsamlet i et praktikforløb og knytter sig til elever i grundskolen, som går på 8.klassetrin på en 

skole i Aarhus kommune. 

Videnskabelige perspektiver på sproget 

I dette kapitel belyses problemstillingen ud fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver. Specifikt 

synliggøres tre videnskabelige strømninger i form af fænomenologien, socialkonstruktivismen (Gustavsson, 

2001) og socialsemiotikken (Fougt & Løvland, 2019). Særligt har dette afsnit til hensigt at begrebsliggøre det 

videnskabelige fundament, som jeg har konstrueret Den Biologiske Sprogmodel (Figur2) ud fra. Det 

videnskabelige fundament udgør byggestenene i tilblivelsen af en sprogmodel for biologifaget, som fandt sted 

i idedannelsesfasen og prototypefasen (Figur 1). Derudover er dette teoriafsnit, grundstenene for analysen af 

det empiriske materiale i evalueringsfasen (Figur .1) 

Individet og forståelsen – Et fænomenologisk blik på sproget 

Elevernes forståelse af biologiske fænomener og begreber kan tage sit udgangspunkt forskellige 

hverdagseksistentielle oplevelser, som kan bidrage elevens forudsætninger for læring. I dette afsnit anlægges 

der et fænomenologisk blik på sproget, og derved udgangspunktet for en mulig målbar sprogudvikling. Bernt 

Gustavsson har en doktorgrad i filosofi med særligt fokus på idehistorie. I bogen ”Vidensfilosofi” diskutere han 

forskellige centrale videnskabelige strømninger og deres synspunkter.   

 

”Husserls grundtanke gik ud på, at vores viden om verden begynder i den ’rene erkendelse. 

Dermed sigtede han til, at vidensprocessen starter i tilknytning til, hvordan diverse ting 

fremtræder i vores bevidsthed.” (Gustavsson, 2001, s. 69). 

 

Spændet mellem skole- og hverdagskontekst er et sproglige felt, som læreren kan drage nytte af i 

biologiundervisningen, særligt når eleverne skal have ny viden om f.eks. biologiske begreber og fænomener. 

Eleven tager, som individ, en masse sprogkundskaber med sig ind i undervisningen, og som Gustavsson her 

beskriver, starter individets vidensproces gennem egne rene erkendelser, hvilket individet har gjort gennem 

en subjektiv stillingtagen. Det sproglige fokus i biologifaget må derfor rumme en dimension af et 

epistemologisk perspektiv, som tager udgangspunkt i elevens subjektive forståelse. Et yderligere perspektiv 

italesættes herunder for senere at blive inkorporeret i en sprogmodel (Figur 2).  
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“Livsverden betegner den konkrete, dagligdags verden, hvor vi lever vores liv og udøver diverse 

aktiviteter … Livsverden udgøres kort sagt af det, vi er vant til og bekendt med, og det vi føler os 

hjemme i” (Gustavsson, 2001:70).  

 

Begrebet livsverden muliggør en forståelse af, at elever ikke kun i skolekontekst udvikler sine biologifaglige 

kompetencer. Eleverne har, grundet deres egen livsverden, muligvis tilegnet sig viden om biologiske temaer 

via forskellige aktiviteter, som har deres interesse. Den hverdag, der ikke omhandler skolen, kan muligvis være 

det erfaringsgrundlag, som eleverne bruger, når de prøver at forstå ny viden eller bruger deres sprog til at 

afprøve nye sproglige udtryk/begreber. Med Gustavssons udlægning kan elevernes sproglige forståelse af 

biologifaget begreber og fænomener have en dimension, som muligvis er kulturelt betinget, samt at eleverne 

har en forforståelse af det indhold de møder i biologiundervisningen.  

 

Disse to udsagn fra Gustavsson italesætter begreber som livsverden og forforståelse. Begreberne er afgørende 

elementer i både elevens individuelle forståelse, såvel som det forståelsesgrundlag eleverne vil benytte sig af 

i sociale kontekster. Begreberne livsverden og forforståelse må derfor inkorporeres i en sprogmodel (Figur 2), 

hvis man vil undersøge elevernes sprogudvikling. Begrebet forforståelse rummer dog en del flere nuancer, når 

man sætter det i læringsmæssig sammenhæng. Det ene ben, hvorpå forforståelsen står, er livsverden. Der vil 

i næste afsnit nu blive introducere to yderligere begreber, som hører under kategorien forforståelse.   

 

”Vi opfatter virkeligheden ved, at bevidstheden allerede fra starten er fuld af ønsker, hensigter 

og søgen efter værdi og mening” (Gustavsson, 2001, s. 69) 

 

Individ og forståelse – Et fænomenologisk receptivt og kropsligt møde  

I læringsmæssige sammenhænge rummer biologifaget mange måder, hvorved eleven kan møde det fagfaglige 

indhold. Både i undervisningssammenhænge og i hverdagssammenhænge har elevernes møde med biologiske 

fænomener og begreber stor indflydelse på elevernes sproglige og mentale forståelsesgrundlag. I dette afsnit 

afklares to begreber, som binder sig til elevens subjektive forståelsesgrundlag. Samtidig kan læreren gøre brug 

af disse i sin undervisning.  

 

Generelt for biologifaget i grundskolen er, at mødet med ny viden skal bidrage til elevens dannelsesproces. 

Viden om biologiske fænomener og begreber skal derfor introduceres på en måde, hvorved eleven kan få nye 

perspektiver på sit erkendelsesgrundlag. Derved fordres et møde, som bliver en sproglig introduktion til de 

begreber og fænomener, som eleverne skal kunne optage og videreformidle i en læringsmæssig kontekst. 
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”Det er fænomenerne, som de fremtræder i bevidstheden, der er det sikre udgangspunkt for 

erkendelsen. Bevidstheden er uadskilleligt forbundet med omverden.” (Gustavsson, 2001, s. 

69) 

 

Der beskrives her, hvordan bevidsthed og omverden er i en dynamisk forbindelse, der kontinuerligt er i kontakt 

med hinanden. I bedste Gustavsson stil inviteres der til en forståelse af, at den deltagende elev altid vil have 

et vidensgrundlag med sig ind i biologiundervisning. Samtidig kan man kun udvide elevernes horisont gennem 

et receptivt møde. Et receptivt møde med biologifagligt indhold kan ændre på de fremtrædelsesformer elever 

sætter i forbindelse med biologiske fænomener og begreber i sin bevidsthed. Et rent receptivt møde og 

forståelsesgrundlag er dog ikke tilstrækkeligt, hvorfor Gustavsson advokerer for følgende.  

 

“Vi lever med vores krop og sætter den i relation til omverden på en måde, der gør, at kroppen 

hverken kan forstås udelukkende som noget mekanisk, noget biologisk eller noget intellektuelt” 

(Gustavsson, 2001, s. 71) 

 

Det står klart i Gustavssons citat, at forholdet mellem viden og krop er gensidigt afhængigt af hinanden. Dette 

medfører en forståelse af, at eleven ikke alene bygger sine erkendelser gennem fremtrædelser bearbejdet i 

bevidstheden i receptiv form. Der er en vigtig kropsligt/sanselige faktorer, som skal i spil, når elev skal udvikle 

sit sprog i biologiundervisningen. Elever må i arbejdet med biologiske fænomener og begreber have andre 

meningsfulde møder med stoffet end passivt individuelle metoder. Dette må gøres for at eleverne kan optage 

disse biologifaglige erkendelser i deres sprog – et kropsligt møde er derved en vigtig del af elevernes 

sprogudvikling. 

  

Der introduceres her yderligere to begreber: Et receptivt møde og et kropsligt møde. Disse to begreber er både 

en del af eleverne generelle forforståelse, men samtidigt betydningsfulde elementer i at videreudvikle den 

forforståelse og sproglige proces, som elevenerne er i gang med. En sprogmodel (Figur 2). som udgangspunkt 

for analyse af elevernes sproglige udvikling, må derved også bestå af et receptivt møde og et kropsligt møde. 

 

Deltagelse og sprogudvikling – Et socialkonstruktivistisk sprogsyn 

Når man, i undervisningen, skal arbejde med elevernes sprog, har det betydning for elevens sproglige 

udvikling, at der bliver skabt muligheder, hvor eleverne kan afprøve de nye tilegnede begreber og fænomener 

på en meningsfuld måde. Når eleverne skal kommunikere ved at bruge biologifaglig forklaring, beskrives det 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Palle Skytte Helgren-Nielsen - 302305  

 Side 11 af 43 
 

som at elevernes sprog strækkes (Swain, 2015). Et sådanne blik på elevernes sprogudvikling tager 

udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk sprogsyn.  

 

“Forståelse er noget, der udspiller sig mellem mennesker gennem kommunikation og vores opfattelser 

af virkeligheden kan deles med andre. Disse opfattelser er sociale for så vidt, som vi deler vores 

tolkninger af virkeligheden med andre” (Gustavsson, 2001, s. 74) 

 

For at kunne skabe en forståelse af biologiske fænomener kan eleverne starte mødet med de biologiske 

fænomener gennem receptive metoder (f.eks. læsning, videoer, lydfiler, mm.). Anlægger man et 

socialkonstruktivistisk blik på dette, er det receptive møde med de biologiske fænomener og begreber ikke 

tilstrækkeligt. Forståelsen må have en social karakter der bevirker, at elever i dialog med hinanden kan benytte 

sig af den nye viden og lære af/med hinanden. Derved kan elever muligvis optage fagsproget i deres eget 

sprog, hvorpå de både kan bruge det i en skolekontekst samt i deres hverdagssprog. En dialogisk læringsproces 

giver eleverne mulighed for at sproget strækkes, og at de igennem dialogen med hinanden kan opnå større 

indsigt og faglig forståelse for biologiske fænomener og begreber. Der må i sprogmodellen tilføjes et element, 

der benytter en dialogisk proces, hvorved eleverne kan formidle det biologifaglige indhold i relationelle 

kontekster.   

 

Individ og deltagelse – Et socialkonstruktivistisk udgangspunkt    

Sproget er i alle sine nuancer et kommunikationsredskab, der baserer sig på mellemmenneskelige relationelle 

forbindelser. Disse forbindelser kan understøtte elevens forståelse af komplekse fænomener eller begreber 

ved interaktion i kommunikative sammenhænge. Derfor må den subjektive/individuelle forståelse af et møde 

med biologifagligt indhold ses gennem et deltagerperspektiv. I deltagerperspektivet udfordres eleven sprogligt 

igennem sociale sammenhænge, og via respons bliver eleven bekræftet i sin forståelse af at egne erkendelser.  

 

”Forståelsen af den dagligdags verden bliver ikke længere subjektiv men intersubjektiv 

(Gustavsson, 2001, s. 74)  

”Menneskers sociale virkelighed bestemmer, hvordan dets bevidsthed arter sig” (Gustavsson, 

2001, s. 79) 

 

Denne forklaring indikerer at en sprogmodel (Figur 2) må anskueliggøre at sproget spænder mellem en 

individuel/subjektiv sproglig dimension og en intersubjektiv sproglig dimension. Dette metaperspektiv på 
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sproget viser igen, at eleverne ikke kommer uden forståelser af biologiens begreber og fænomener. Elevernes 

læringspotentiale afgøres muligvis ved, hvordan det bliver bearbejdet igennem sociale interaktioner.  

 

Forståelse og repræsentationsformer – En socialsemiotisk ressource  

Det særlige ved et fag som biologi er, at man kan bruge mange forskellige repræsentationer for det samme 

indhold, f.eks. skrifttekst, modeller, video, podcast, genstande mm. Samtidigt kan eleverne bruge nævnte 

eksempler i en produktiv tekst. Med disse eksempler er der nævnt af mange måder, hvorpå læreren kan 

bidrage til elevens sprogudvikling på en meningsfuld måde. 

”Det er ikke muligt at se eller høre læring. Man kan kun opdage tegn på at læring er sket. 

sådanne tegn på læring er fx de tekster, vi producerer.” (Fougt & Løvland, 2019, s. 70)  

Elevens sprogudvikling i biologifaget kan ikke nøjes med, at eleven får viden receptivt. For at gøre elevens 

sproglige udvikling eksplicit for både eleven og læreren, må eleven producere repræsentationer af det indhold, 

som hun har arbejdet med i biologiundervisningen. Eleven skal med andre ord kunne optage den nye viden og 

bruge den sprogligt i nye sammenhænge. Dette grundsyn introducerer et socialsemiotisk syn på læring. Simon 

Skov Fougt og Anne Løvland citerer Theo van Leeuwen (Fougt & Løvland, 2019) i bogen ”Multimodalitet i 

skolen” og beskriver socialsemiotikken således:  

”Socialsemiotikken fokuserer på, hvordan folk regulerer brugen af semiotiske ressourcer – igen 

i sammenhæng med specifikke sociale praksisser og institutioner og på forskellige måder og i 

forskellige grader ''(van Leeuwen, 2005) (Fougt & Løvland, 2019, s. 32) (min oversættelse Palle 

Nielsen, 2020) 

Semiotiske ressourcer kan i en sproglig sammenhæng være en måde, hvorpå eleven kan opnå indsigt i 

naturvidenskabeligt erkendelser, begreber eller fænomener. Derudover er en semiotisk ressource en 

beskrivelse af, hvordan eleven i nye sammenhænge producerer repræsentationer af det biologifaglige indhold. 

Produktive repræsentationsformer bliver et øjebliksbillede på elevernes sproglige kendskab til de begreber og 

fænomener, de er i kontakt med på det givne tidspunkt, hvor de produktive repræsentationsformer er blevet 

fremstillet.  

Den biologiske sprogmodel – En kontinuerlig cirkulationsmekanisme 

De ovenstående teoriafsnit redegør for, hvad biologilæreren kan/skal have for øje, når han planlægger en 

undervisning, som tilstræber et sprogligt fokus i biologiundervisningen. Jeg har valgt at visualisere og 

sammentænke udvalgte dele af teoriafsnittet ved at konstruere en sprogmodel til biologifaget. Modellen har 
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fået navnet Den Biologiske Sprogmodel  og præsenteres herunder. I modellen prøver jeg at indkredse, 

synliggøre og koble alle de kompetenceområder, der knytter sig til biologifaget i grundskolen, og give dem en 

sproglig dimension. Modellen vil jeg afprøve dels som analyseredskab og efterfølgende diskutere værdien af 

denne, som et perspektiv i biologilærerens planlægningsovervejelser.  

Biologifaget er, som tidligere nævnt, et specielt fag, der rummer utallige måder at fremstille undervisningens 

indhold på. Derfor er denne sprogmodel tiltænkt som et hjælpemiddel til biologilæreren, når man skal 

planlægge en undervisning, der giver eleven mulighed for at få et solidt fagsprog. Et solidt fagsprog er udtryk 

for en naturvidenskabelig forståelse af verden og indsigt i de naturvidenskabelige erkendelser, som vores 

samfund er udviklet på. Sprogmodellen giver derudover et overblik over hvilke faktorer, der kan have 

betydning for elevens fagsprogsudvikling. Sprogmodellen viser at sprogudvikling er en kontinuerlig 

cirkulationsmekanisme, der konstant bearbejdes enten subjektivt eller intersubjektivt.  

 

Figur 2: Modellen viser, hvordan læreren kan bidrage til en større sproglig forståelse hos eleven gennem en deltagerorienteret 

undervisning. Samtidigt illustrere modellen alle de aspekter, der kan have indvirkning på elevens sprogtilegnelse. Modellen giver 

indsigt i den kontinuerlige cirkulationsmekanisme, hvorpå elevens sprogudvikling foregår. 

Sprogmodellen består på metaplan af tosproglige dimensioner. Den ene kaldes den Subjektive/Individuelle 

sproglige dimension og den anden kaldes den intersubjektive sproglige dimension.  

Den subjektive/Individuelle dimension belyser, at eleverne i subjektiv tilstand udvikler deres egen indre 

sprogforståelse af biologiske emner gennem receptive møder og kropslige møder. Disse bygges oven på et 

fundament af sproglige hverdagsforståelser og subjektive erkendelser om elevens livsverden. Eksempler, der 
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kunne have indvirkning på den subjektive/individuelle sproglige dimension, er oplevelser, som en tur i 

zoologiske have, en tur i skoven, en død plante i vindueskammen, eller sin gravide mor. Alle disse eksempler 

beskriver elevernes livsverden/hverdagsforståelser, som eleverne møder både kropsligt og receptivt. Alt dette 

er symboliseret gennem modellens trekant. 

 Den intersubjektive sproglige dimension belyser, hvordan eleveres sprogudvikling skal understøttes gennem 

forskellige aspekter. Denne dimension tager afsæt i elevens forforståelse, der udgør byggestenen for viden, 

sprogudvikling og læringsprocesser. Eleven vil i denne dimension få viden om og indsigt i emnet gennem 

kropslige- og receptive møder. Det receptive- og kropslige møde i denne dimension har skiftet karakter, da den 

sker i skole kontekst. I det receptive møde oplever eleven emnet gennem lytte- og læse øvelser. I det kropslige 

møde bliver eleven fortrolig med stoffet gennem sanselige indtryk, ved f.eks. eksperimenter, forsøg, modeller 

og andet praktisk arbejde. Derudover kan læreren i bearbejdningen af de receptive – og kropslige møder 

benytte sig af en dialogisk læringsproces, hvor eleverne får erfaret og kommunikeret deres forståelser af det 

biologiske indhold med hinanden. Endvidere kan eleverne benytte en produktive repræsentationsform ved at 

formidle deres viden om det emne der undervises i, så eleven for brugt de begreber, der er blevet lært. Den 

intersubjektive sproglige dimension er symboliseret ved at have form som en pentagon, så alle aspekter på 

elevens sprogudvikling er til stede. Alle disse aspekter og kategorier cirkulerer tilbage og behandles subjektivt 

af eleven, hvorved processen genstartes.  Denne illustration af eleverne sproglige udvikling viser, at forholdet 

mellem de to dimensioner er et dynamisk kredsløb, som konstant bidrager til elevens sprogudvikling. Det skal 

nævnes, at denne model har sit afsæt i biologifaget og kun er blevet afprøvet i forbindelse med 

biologiundervisningen. Analysen vil med udgangspunkt i Den Biologiske Sprogmodels kategorier 

gennemarbejde elevernes sprogforståelse i de udvalgte elevtekster.  

Analyse 

I dette kapitel vil der blive analyseret på eleverne sprog og deres forståelse af biologiske begreber og 

fænomener. De sproglige forståelser og den sproglige udvikling er opdelt i fem analyseafsnit, der på forskellige 

måde belyser den sproglige proces og udvikling eleverne har været igennem i undervisningsforløbet ”Genetik”. 

Emnet ”Genetik” er udgangspunktet, hvormed Den Biologiske Sprogmodel er blevet brugt som 

planlægningsmodel. I analysen vil der blive suppleret med relevante teoretiske perspektiver, som understøtter 

det fundament som Den Biologiske Sprogmodel er konstrueret ud fra.  
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Forforståelse – hverdagsforestillinger er relationelle beskrivelser af mellemmenneskelig 

karakter 

Denne del af analysen tager et særligt blik på det aspekt i den biologiske sprogmodel, som kaldes 

forforståelse. Særligt for elevernes forforståelse er det, at eleverne kommer med forestillinger om, 

hvad de biologiske begreber og fænomener er. Kirsten Paludan er uddannet biolog, og hun er ansat 

ved Center for Naturfagenes Didaktik ved Aarhus universitet. I bogen ”Videnskaben Verden og VI” 

undersøger hun børns hverdagsforestillinger og hvilke tankemønstre de er kommet af. Om begrebet 

hverdagsforestillinger udtaler Paludan sig således: 

 

“Børn kommer naturligvis ikke uden ideer om fysiske emner, når de møder op i skolen. De har 

dannet sig ideer om, hvordan den fysiske verden fungerer, og disse ideer går let hen og bliver 

mere eller mindre forkerte i forhold til de videnskabelige“ (Paludan, 2000, s. 19) 

 

Paludan understøtter her den biologiske Sprogmodels inddragelse af kategorien forforståelse ved at 

beskrive, at eleverne kommer til undervisningen med ideer om, hvad de biologiske begreber muligvis 

kan betyde. Der vil nu blive fremlagt empiriske eksempler af nogle udskolingselevers 

hverdagsforestillinger om Kromosomer, DNA og gener og analyseret på disse.  

 

”DNA sidder på ens finger. Alle mennesker har DNA på fingrene. Når jeg rør ved en, får 

jeg deres DNA på mig. DNA er noget der ikke bare kan vaskes af, det er der bare” (elev 

1) 

 

Denne elev forklarer, at DNA er en genstand, der sidder på menneskers fingre ved at bruge verbet 

”at sidde”. Verbet ”at sidde” er et tilstandsverbum (Hansen, Ordklasserne, 2006), som bevirker at 

DNA rent forståelsesmæssigt tingsliggøres. DNA gøres til en passiv genstand, der kan sidde på 

menneskers fingre og bevæge sig fra person til person ved berøring.  Det er muligt at elevens 

forestilling om DNA, kunne reduceres til en forklaring af, at den konstant sidder udvendigt på elevens 

fingre på baggrund af indsigt i viden omkring, hvordan mord kan opklares ved fingeraftryk i 

mordsager. Derudover understøttes tingsliggørelsen af DNA ved brugen af verbet ”at røre”. ”At røre” 

er et handleverbum (Hansen, Ordklasserne, 2006), som i elevudtalelsen gør, at DNA får en 
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mellemmenneskelig beskrivelse. Når eleven beskriver DNA som en genstand, bliver begrebet gjort til 

en selvstændig helhed, eftersom nogle elever generelt opfatter det abstrakte i helheder (Paludan, 

2000). Elevens tankemønster kan være bundet op på en ide om at menneskets fingeraftryk er DNA, i 

dette tilfælde er der tale om en fejlforståelse.  

 

”DNA er som en regnbue farvet rund trappe. Hvor cellerne går op og ned” (elev 2) 

 

I dette eksempel benytter eleven sig af en metafor, ved at sammenligne DNA med en trappe, som er 

regnbue farvet. Eleven kan muligvis have set en model af DNA uden rigtigt at forstå modellens 

opbygning. Det kommer til udtryk i den næste sætning, hvor DNA-stigen får sin værdi i form af et 

redskab til celler, ved at benytte handleverbet (Hansen, Ordklasserne, 2006) ”at gå”.  Handleverbet 

redskabeliggør DNA, hvorved cellerne menneskeliggøres og personificeret gennem menneskelige 

handlinger. Dette kan udledes af hverdagsforestillingen på baggrund af, at eleven forklarer stigens 

funktion ud fra det menneskelige perspektiv - cellen har et ønske om at benytte stigen.    

 

”hvis ens far er mega høj bliver man også selv ret høj selv på grund af man har arvet ens 

far gener. fordi jeg er en dreng. min mor er ikke høj og min søster er ikke høj de her 

hinandens gener og jeg har min fars gen.” (elev 3) 

 

Eleven i dette eksempel prøver at beskrive, hvad gener er. Eleven bygger sin forestilling på, at gener 

har et kønsorienteret aspekt, der ligestiller (Paludan, 2000) egne gener med faderens og elevens 

søster med moderens. Eleven benytter denne ligestilling mellem de opdelte køn for at konkretisere 

den ret abstrakte forståelse, som begrebet gener har (Paludan, 2000). Elevens forklaring har en logisk 

tilgang ved at bruge elevens egen familie som forståelsesgrundlag og prøver at finde en beskrivelse 

ud fra denne. Dette bevirker, at denne forestilling om gener er en situationsbunden tankegang 

(Paludan, 2000), der tager udgangspunkt i elevens livsverden gennem kropslige- og receptive møder.  

 

”man har kromosomer hvis man er mongol eller har en sygdom som ens forldre har den” 

(elev 4) 
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I denne hverdagsforståelse af kromosomer kobler eleven begrebet sammen med substantiverne ”Mongol og 

sygdom. Dette kunne tyde på, at eleven ikke helt er klar over begrebets videnskabelige betydning, men at 

eleven muligvis har arbejdet med kromosomer før. Eleven har muligvis stødt på emnet, hvor der er sket en 

parallelindlæring (Paludan, 2000). Eleven har fået en viden om, at der kan opstå kromosommutationer og fejl 

i antal af kromosomer, men gemt denne viden væk og holdt fast i sin egen hverdagsforestilling. Eleven benytter 

en blandingsmodel (Paludan, 2000), ved at tage forståelser af forskellige begreber og gøre dem til sin egen, 

Det udtrykkes ved, at hun blander kromosomer sammen med gener.  

 

Særligt for de forforståelser, som er blevet gennemgået ovenover, er det, at det semantiske område, der 

binder ordene sammen, er mennesket. Dette muliggør en hverdagsforestilling, som er antropocentrisk: 

 

” Verden drejer sig ikke mere kun om mig, men den drejer sig om mennesker … Og alt i verden 

ses i relation til mennesket, hvad det gør ved mennesket, om, det er godt eller skidt for 

mennesket” (Paludan, 2000, s. 55) 

 

Det bliver synligt ved, at elev 1 giver DNA en mellem menneskelig funktion, som er har et relationelt fokus.  

Det samme gør sig gældende hos elev 4, som beskriver kromosomer med, at de har en negativ indflydelse på 

mennesker helbred. Generelt for alle hverdagsforståelserne er, at begreberne er relationelle beskrivelser som 

får en mellemmenneskelig karakter. Biologilæreren må med udgangspunkt i elevernes forforståelse være 

opmærksom på, at disse ikke bliver styrende i det videre arbejde med eleverne sprogudvikling, da 

hverdagsforestillingerne er et udtryk for de elevforudsætninger, hvorpå eleverne kan strækkes ud fra 

(Gibbons, 2016).  

 

Det receptive møde – Forståelse gennem læsning 

En metafor er et sprogligt redskab, der går under kategorien billedsprog. Dette betyder at ”Et billede er et eller 

flere ord brugt i overført betydning, der knytter sig et realplan og et billedplan” (Thurah, 2010). Fagtekster i 

biologi benytter sig af metaforer, og de kan bidrage til, at eleverne nærmer sig større forståelse af det 

biologiske emne. Dette afsnit gennemarbejder elevernes sprogforståelse ved at sætte fokus på deres 

beskrivelse af begreberne kromosomer, DNA og gener, efter at eleverne har mødt dem receptivt i form af en 

multimodal tekst.  En elev udtalte sig i skriftform om kromosomer: ”Et kromosom består af DNA-strenge, der 

snoer om sig selv og danner det her kryds lignende kromosom” (Elev 5). I denne udtalelser er det særligt 

substantiverne ”en streng” og ”et kryds”, der sammen med verbet ” at sno” skaber en videnskabelig forståelse. 
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Kombinationerne af de tre ord, giver en videnskabelig forklaring, der på billedplan ligger utrolig tæt på den 

videnskabelig forståelse af, hvad gener er.  

”Metaforen skaber forbindelsen mellem det videnskabelige sprog, og den verden, det skal 

beskrive og forklare. Når teorierne forandrer sig, forandrer metaforerne og kategorierne sig 

også” (Askelund, 2009, s. 108) 

Med udgangspunkt i elevens sprogbrug skabes, via metaforen, en forbindelse til det videnskabelige sprog ved 

skriftligt at billedligøre det, hun har læst om gener. Eleven udnytter den multimodale tekstbeskrivelse af gener 

til at iscenesætte en forståelse, som giver mening på et billedligt plan, og konstruerer en forståelse ved at tage 

relativt simple ord i brug. Når eleverne har svært ved at finde den passende billedlige forståelse kan 

beskrivelser blive langtrukne og gøre forståelserne kludret:  

”Når der kommer en celledeling i cellen, bliver DNA’et dobbelt så stort. Når det sker, bliver 

DNA’et formet som et X. Dette X er et kromosom.  

Mennesket har 46 kromosomer. Kromosomet er en blanding mellem vores forældre, så 23 af 

kromosomerne er fra faren, og de 23 andre er fra moren. Man kan lave et kort over 

kromosomerne, hvor man kan se størrelsen og formen på kromosomerne, men man kan også 

se, om det er det rigtige” (Elev 6) 

Elev 6 prøver at beskrive kromosomer, men i modsætning til Elev 5, mangler der muligvis en billedlig formidling 

af den videnskabelige forklaring. Det kan observeres ved, at eleven bruger bogstavet ”X” som direkte objekt 

(Hansen, Sætningsskema, 2006) for sin beskrivelse. Eleven må derfor benytte en ordrig forklaring, der 

inkorporerer en biologisk forståelse, som bliver alt for bred og ender i en fejlforståelse. Eleven mangler et 

substantiv eller et verbum, der kan give indsigt i elevens forståelser af begrebet billedligt. ”At forklaringer bliver 

omstændelig, er ikke vanskeligt at slutte sig til. Her er meget der skal siges på én gang” (Askelund, 2009) 

Askelund understøtter analysen ved at beskrive, at forklaringer bliver omstændelig. Eleven søger muligvis en 

forklaring imens han skriver. Dette kan udledes ved, at der på sætningsniveau er mange ord i hver sætning, 

som giver et højt læsetempo. Man kan muligvis fornemme frustrationen over, at eleven ikke kan afgrænse sig 

til en kort og præcis forklaring. ”Forståelse og viden i naturfag er med andre ord situeret og nært knyttet til en 

situation og et eksempel og ofte også til en metafor.” (Askelund, 2009, s. 109). Det er muligt at eleven ikke har 

kunnet kontekstualisere den multimodale tekst, hvorved han i læsesituation ikke har kunne skabe redundans 

imellem billede og tekst. Et redundant sammenhæng kunne have understøttet eleven til en mere præcis 

forklaring. Forskningen (Løvland, 2001) viser, at elever, som læser multimodale tekster, har en tendens til at 

overse billeder og modeller i læsesituationen. Dette gør, at eleven kun forholder til verbalteksten i sin læsning, 

hvilket kan betyde, at læsningen mister substans.  
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Denne bearbejdning, af det receptive møde mellem en multimodal tekst og eleven, kan bidrage til en billedlig 

forståelse, der gennem metaforer skaber en naturvidenskabelig substans i elevens skriftsproglige formidling. 

Samtidigt viser denne gennemgang af det receptive møder, at nogle eleverne finder det svært at komme frem 

til en forståelse, som giver mening på det individuelle mentale plan.  

Det Kropsligt møde – En visuel, sanselig forståelse, gennem deltagerorienteret praktisk 

arbejde 

I biologifaget i grundskolen er man så heldig, at faget åbner op for utallige repræsentationsformer, som kan 

bidrage til elevernes sprogforståelse på mange måde. Med 

udgangspunkt kategorien Kropslig møde fra Den Biologiske 

Sprogmodel, vil her komme en gennemgang af, hvordan man kan 

stimulere elevernes forståelse af abstrakte begreber gennem en 

sanselig oplevelse.  Eleverne skulle i undervisningen isolere DNA fra 

løg (se figur 3), gennem praktisk og deltagerorienteret arbejde, ved 

at udføre et traditionelt eksperiment. Da eksperimentet var færdigt, 

skulle eleverne sætte sig i grupper og mundtligt diskutere og 

efterfølgende alene nedskrive, hvad der skete. En elev siger følgende 

om eksperimentet: 

  

”Det varme vandbad ødelægger cellemembranerne. Vaskemidlet 

danner komplekser med membranernes fedtstoffer og proteiner. 

Fedtstofferne og proteinerne vil derefter fælde ud af opløsningen. 

Na+-ionerne vil binde sig til DNA's negativt ladede fosfatgrupper” 

(elev 7) 

 

Elev 7 har en kompetent videnskabelig forståelse af den proces, der sker fra start til slut, når man skal isolere 

løg fra DNA. Denne forståelse bindes sammen gennem verberne (Hansen, Ordklasserne, 2006) ”At ødelægge”, 

”at danne” ”vil fælde” ”vil binde”, når eleven benytter disse verber, bruges de til at beskrive en kemisk 

reaktionsmekanisme (Mygind, Nielsen, & Axelsen, 2013). Eleven har fagsprogligt stor variation i sin forståelse 

af svære og abstrakte begreber og processer. På sætningsniveau kan dette konstateres ved brugen af 

substantiverne ”en cellemembran”, ”et fedtstof”, ”et protein”. På sætningsniveau er der nogle steder tre til 

fire fagbegreber i en sætning i beskrivelse af denne reaktionsmekanisme. Dette gør, at der formidlingsmæssigt 

er en stor nøjagtighed i beskrivelse, hvilket giver læseren ro til at bearbejde det læste. Elev 7’s forklaring er et 

Figur 3 Billedet viser resultatet af nogle 
elevers praktiske arbejde. Elever skulle i 
grupper lave et forsøg hvor de skulle isolere 
DNA fra løg og derved for en billedlige 
repræsentationsform af DNA. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Palle Skytte Helgren-Nielsen - 302305  

 Side 20 af 43 
 

godt eksempel på en solid videnskabelig forståelse. Det næste eksempel er interessant, fordi det har en mere 

sanselig og billedlig karakter. Endnu et eksempel på, hvad det praktiske arbejde kan gøre for elevernes 

forståelse.  

”Vi lavede et forsøg i biologi hvor vi skulle få trukket DNA strengene ud af et løg. Strengene 

skulle så forme små “skyer” og så ville vi kunne se nogle få bobler inde imellem “skyerne” som 

er løgets DNA” (elev 8) 

Denne elevbeskrivelse viser en billedsproglig forståelse, som tager afsæt i elevens konkrete her og nu 

oplevelse. Elevens beskrivelse bliver en visuel og sanselig betinget forståelse af DNA, ved at benytte 

substantivet (Hansen, Ordklasserne, 2006) ”en sky” og ”en boble”.  

Betragter man figur 3, bliver elevens visuelle formidling af det oplevede en sanselig forståelse, som kan sættes 

i perspektiv til Den Biologiske Sprogmodel. Praktisk arbejde bliver muligvis en repræsentationsform, som både 

kan give en større videnskabelig forståelse, og en visuel/sanselig oplevelse. Elev 8’s beskrivelse bliver en smule 

mere korrekt, da den i forhold til elev 2’s forforståelse ”DNA er som en regnbuefarvet rund trappe” er mere 

præcis. En biologilærer kunne dog godt tænke, at der var flere fagord i spil. Elev 8`s skriftsproglige formidling 

er dog vigtigt for det videre læringsforløb, eftersom billeder er et vigtig middel til at formidle viden (Callow, 

2005).  

Størstedelen af elevgruppen, som udførte forsøget, brugte fagord i en passende mængde omkring deres 

beskrivelse af forsøget. Dog kan nogle elever have misforstået biologilærerens hensigt ved at udføre en 

praktisk procesbeskrivelse.  

”I starten af … praktikperiode lavede vi et simpelt forsøg, som gik ud på at vi skulle skille DNA 

fra et løg. Først blandede man 3g NaCI  med opvaskemiddel, hvorefter man tilsatte 100 ml 

destilleret vand. Efter dette skære man løget i små stykker, hvorefter man hælder vaskemiddel 

blandingen hen over løgene. Man stiller blandingen over i et 60o C varmt vandbad i 15 minutter” 

(elev 9). 

Elev 9’s beskrivelse af forsøget bliver en handlingsbaseret procesbeskrivelse, som ikke var hensigten med 

aktiviteten. Forsøget havde til formål at give eleven en større sproglig forståelse samt at være et kropsligt 

møde med begrebet DNA. Der må i lærerens kommunikation, også når det gælder praktisk arbejde, være 

tydelige mål med en aktivitet (Krogh & Andersen, 2016), så eleverne kan bruge deres energi hensigtsmæssigt 

og arbejde i retning af det givne læringsmål (Krogh & Andersen, 2016).  
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”Nyere didaktisk forskning har dog vist, at eleverne sjældent får det udbytte af praktisk arbejde, 

som lærere og fagdidaktikere ynder at forestille sig. Vigtigst er der ringe evidens for, at det 

typiske praktiske arbejde for alvor gavner elevernes begrebsforståelse (Krogh & Andersen, 

2016). 

Krogh og Andersen beskriver her, hvordan praktisk arbejde ikke for alvor gavner elevernes begrebsforståelse. 

Dog kan man, med udgangspunkt i nogle af elevbeskrivelser se (bilag 4), at anvendes det praktiske arbejde i 

en sproglig kontekst, og hvis det kropslige møde samtidig har en transparant hensigt, kan det praktiske arbejde 

bidrage til at understøtte elevernes undersøgelseskompetencer via det sproglige fokus. Analysen viser at 

begrebsforståelse understøttet af praktisk arbejde kan være vanskelig at sammenkæde med fagbegreber, men 

benyttes det praktisk arbejde i en meningsfuld sproglig kontekst, kan det måske blive en læringsmæssig succes 

for både eleverne og biologilærere. Det praktiske arbejde kan hjælpe med at synliggøre det, man normalt ikke 

kan se med det blotte øje.  

Dialog – At snakke om modeller og skabe nye kreative meningssystemer 

 

”En model er en forenklet gengivelse af en udvalgt del af virkeligheden med det formål, at støtte 

konstruktionen af mentale repræsentationer/modeller hos brugeren af modellen” (Brandt & 

Johansen, 2014, s. 13) 

 

Brandt og Johansen beskriver, at modeller i biologiundervisningen kan være en vigtig sproglig ressource, som 

kan bidrage til forståelsen af abstrakte begreber og fænomener. I dette afsnit analyseres der på elevernes 

modelleringskompetencer i sproglige sammenhænge, da modeller er ”en væsentlig del af naturvidenskabens 

daglige ’Sprogbrug” (Brandt & Johansen, 2014). 
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Når eleverne laver en model, kan modeller bruges som repræsentationsformer, der medvirker til at eleven 

kan gå i dialog med andre elever og dele deres sproglige forståelser af abstrakter processer som f.eks. 

celledelingsprocesserne meiose og mitose. Derfor tager analysen af det empiriske materiale i dette afsnit 

afsæt i elevernes arbejde med de biologiske fænomener mitose og meiose (Bilag 5). hvor eleverne, i 

makkerpar, skulle lave deres egne modeller af celledelinger.  

”Meningsskabelse har mange fælles læringselementer, fordi både meningsskabelse og læring 

kan forstås som en kreativ handling, der forvandler eller redesigner eksisterende 

repræsentationer” (Fougt & Løvland, 2019, s. 30)  

 

Eleverne, som har skabt modellen (figur 4), har redesignet en model af fænomenet mitose, ved at udtrykke 

deres sprogbrug af mitosen på en ny og kreativ måde. Elevernes udgangspunkt, som ifølge Fougt og Løvland 

kaldes dem eksisterende repræsentation af mitosen, illustrerede mitosen, som en lineær proces. Eleverne har 

redesignet deres forståelse af mitosen (Figur 4) til en cirkulær proces. Elevernes forståelse muliggør, at den 

kreative proces i skabelsen af modellen bidrager til, at eleverne kan skabe sammenhæng mellem, det læste og 

deres evne til at udtrykke det. Når eleverne redesigner en model, viser (Schwarz, et al., 2009) forskningen at 

eleverne er på det højeste taksonomiske niveau i udviklingen af elevmodellen. Eftersom forskningen viser at 

elever, som gør brug af ændringer, styrker den forklarende del, og opnår en større forståelse af modellens 

Figur 4 viser en model lavet af to elever. Modellen illustrerer det biologiske 
fænomen kaldet mitose. For at se modellen i størrelse, kan læseren gå til bilag 6. 
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proces og beskrivelse, samtidigt understøttes elevernes forståelse gennem ændringerne af deres egen model 

(Schwarz, et al., 2009) 

Den næste elevmodel (figur 5), tager udgangspunkt i meiosen, og viser nogle elever, som ifølge Fougt og 

Løvland, muligvis var udfordret på deres meningsskabelse jævnfør tidligere citat. 

”Selv om symbolerne er blevet forklaret, vil modellerne for mange elever virke meget abstrakte, 

og de kan have svært ved at erkende modellerne som udtryk for fænomener i virkeligheden” 

(Brandt & Johansen, 2014, s. 20) 

Elevmodellen viser, at disse elever kan have været udfordret på deres forståelse af processen. Det kommer til 

udtryk ved at meiosens faser mangler at blive beskrevet og tydeliggjort. Særligt mangler der en illustration af 

centralerne, som medvirker til, at der dannes proteintråde. Eleverne i denne model muligvis har en forestilling 

om, at det er cellemembranen som danner proteintrådene. De manglende forklaringer til meiosens 

fasebeskrivelser gør, at læseren af elevmodellen i kommunikationssammenhænge har svært ved at forstå 

modellen, og gør modellen meget abstrakt (Brandt & Johansen, 2014). Eleverne i dette eksempel befinder sig 

på det laveste taksonomiske niveau ifølge (Schwarz, et al., 2009), da eleverne konstruerer en model uden at 

overveje, hvordan den forklarende kraft passer til det videnskabelige udgangspunkt (Schwarz, et al., 2009). 

Biologilæreren kunne i dette eksempel vejlede eleverne til at fremkalde nogle af de tidligere begreber som er 

blevet nævnt, så eleverne muligvis kan genkende det sprogregister, som er nødvendigt for at fuldende 

modellen. 

  

Figur 5 viser en model lavet af to elever. Modellen viser det biologiske 
fænomen kaldet meiose. For at se model i fuld størrelse, kan læseren gå til 
bilag 6. 
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Produktiv repræsentationsform  

I dette afsnit vil analysen omhandle det sidste punkt i Den Biologiske Model, den produktive 

repræsentationsform. Det er en kategori, hvor elever skal vise deres fagsproglige udvikling. Elever er i 

undervisningen blevet bedt om at producere en lydfil, hvor de skulle beskrive begreberne kromosomer, DNA 

og gener. Lydfilen er transskriberet til videre bearbejdning af undertegnede. 

”Det er ikke muligt at se eller hører læring. Man kan kun opdage tegn på, at læring er sket 

Sådanne tegn på læring er fx de tekster, vi producerer” (Fougt & Løvland, 2019, s. 70) 

Øvelsen med lydfilen binder enden på den røde tråd sammen, som Den Biologiske Sprogmodel er bundet op 

med. Eleverne forforståelse er de læringsforudsætninger, som er fundament for den fagsproglige udvikling. 

Dermed bliver lydfilen den produktive repræsentation, som viser at læring er sket. Der vil nu blive fremlagt 

nogle eksempler på en elevs sprogudvikling. Analysen af lydfilen tager udgangspunkt i John Polias viden om 

fagsprog, og han udtaler sig således om, begrebers betydning i naturfagene: 

”Definitioner spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at anlægge et videnskabeligt perspektiv 

på vores almindelige verden.” (Polias, 2020, s. 141) 

I en lydfil skal en elev definere begrebet DNA. Ifølge Polias, er den grammatiske struktur for definitioner 

ligetil, da den kan opstilles som en ligning, med ligningstegnet i midten (Polias, 2020). Elevens definition af 

DNA kan med udgangspunkt i Polias’ forståelse opstilles således:  

 

 

 

 

Eleven sætter i dette eksempel lighedstegn mellem deltageren, som er DNA, og ”manual” som i definitionens 

kompleksitet (Polias, 2020), bliver en den billedsproglige forestilling. . Denne definitionsformel kendetegner 

størstedelen af alle lydfilerne eleverne har lavet. Men denne elev benytter sig af særligt af en speciel 

sprogkonstruktion, som er særligt velkendt i naturfagenes fagsprog,   

”Normalisering er den proces, hvor vi ændre de sproglige ressourcer i en dynamisk verden bygget 

op omkring verber til ressourcerne i en generaliseret verden bygget op omkring substantiver” 

(Polias, 2020)  

Fagudtryk, der skal 

defineres 

= Generaliseret forståelse af 

fagudtrykket 

 

DNA 

 

Er 

simpelthen en manual som er 

med til og bestemme hvordan 

dine egenskaber er Figur 6 (Polias, 2020) 
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Polias advokerer for, at når elever bruger normalisering, som sproglige redskab til at definere et begreb eller 

fænomen, reduceres fagudtrykket til en genstand frem for en handling. I eksemplet herunder vælger Elev 9 at 

definere begrebet gener ved at genstandsgøre navneordet ”en kode”. 

”generne er i DNA-koden som er den lange kode hvor i adenin, cytosin, guanin og thymin øh de 

ligesom er lagt op i en lang rækkefølge” (elev 9) 

Elevens brug af normalisering skaber den effekt at forklaring går fra årsag til virkning, ved at beskrive DNA’ets 

opsætning, som en genkode. Dette sproglige redskab styrker elevens forståelse, så tale sproget holdes kort og 

præcist. Ydermere bevirker den ”En kode” at billedgøre måden hvorpå, baserne adenin, cytosin, guanin og 

thymin, systematisk kan ligge i rækkefølge. Normaliseringen har den fordel at sproget omkring fagbegreber og 

fænomener bliver mere almengyldigt, eftersom DNA-koden bliver aktøren frem for selve handlingen (Polias, 

2020) 

Overvejelser over analyseformen 

Analysen er en gennemført ved hjælp af Den Biologiske Sprogmodels forestillede sproglige progression, som 

kan give indsigt i elevernes sproglige stadier gennem de forskellige kategorier i modellen. Det skal pointeres, 

at det empiriske materiale er sprog, som er fikseret i tekst og tid (Lynggaard, 2020). Det kan betyde, at skulle 

jeg foretage undersøgelsen igen eller med et helt andet klassetrin, vil der kunne forekomme enkelte 

ændringer, men hele analyseprocessen vil stadigvæk kunne give et indblik i elevernes aktuelle sproglige 

udvikling i forhold til det konkrete undervisningsindhold. (Lynggaard, 2020). Særligt omkring lydfilen er der en 

vis usikkerhed i forhold til validitet, da den er indtalt mens elever muligvis kunne læse op fra en tekst. Dog er 

det min generelle opfattelse af lydfilerne, at eleverne kun har brugt få stikord fra teksten til at producere deres 

lydfil. Derudover er det at lave en lydfil, en svær opgave, da det for nogle kan være en udfordring at høre sin 

egen stemme gengivet. Det kan skabe usikkerhed under optagelsen, som måske ikke vil ske, hvis det var en 

anden form for elevprodukt.  En mere omfattende analyse af elevteksterne kunne give et mere nuanceret blik 

på den generelle sproglige udvikling af alle eleverne i denne udvalgte klasse. Grundet opgavens omfang, har 

jeg dog været nødsaget til at udvælge og sortere i det empiriske materiale, for at få de vigtige perspektiver 

med, og stadig give et overordnet og balanceret blik på undersøgelsesprojektet.  

Diskussion  

I dette kapitel vil der på baggrund af analysen og med udgangspunkt i problemstillingen blive diskuteret de 

perspektiver som Den Biologiske Sprogmodel indeholder. Særligt vil der komme perspektiver på 

nødvendigheden af sprogforståelse i biologiundervisningen, på sproglige deltagelsesmuligheder 
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biologiundervisningen, samt afslutningsvist en italesættelse af repræsentationsformers betydning i 

biologiundervisningen.   

Sprogforståelse i biologiundervisningen  

Dette afsnit vil kort berøre den del at problemstillingen, som påpeger det sproglige forståelsesgrundlag, der 

er nødvendigt for at eleverne kan arbejde med biologiske begreber og fænomener. Når man træder ind i 

biologiundervisningen, er det ordforråd man bruger langt fra det samme, som knytter sig til f.eks. danskfaget. 

Danskfaget har gennem sin opbygning meget nemmere ved at koble læring til de ord, som eleverne allerede 

er bekendt med fra deres hverdag.  Sproget i biologiundervisningen bliver derved en ugenkendelig størrelse, 

hvis man sætter det i parallel til elevernes hverdagssprog, derfor muliggør Den Biologiske Sprogmodel en 

måde, hvorpå man, som biologilærer, kan begribe og foregribe en undervisning, som sætter sproget i fokus.  

”Selv om vi har børn, der afkoder perfekt og forstår de indgående ord, så vil de ikke nødvendigvis 

kunne læse alle tekster med disse ord og bogstaver” (Bundsgaard, 2010, s. 4).  

Jeppe Bundsgaard er professor i fagdidaktik og It med et særligt henblik på dansk. Det kan forekomme 

mærkværdigt at italesætte hvilket sprog, der knytter sig til biologiundervisningen, men det sprog, der bruges 

i biologiundervisningen, er dansk. Det er dog ikke så lige til endda for eleverne, og det er her at Jeppe 

Bundsgaard rammer den sproglig udfordring i biologiundervisningen. Det er muligt at alle elever vil kunne læse 

en fagfaglig tekst i biologiundervisningen, men der stadig væk andre faktorer, der knytter sig til forståelsen af 

biologifagets fagbegreber og fænomener. Det kan have en stor betydning for elevernes deltagelse og interesse 

for biologifaget, hvis man overser faktorer som kontekst, kultur, ordforståelse, samt elevens egen interesse 

for undervisningens indhold. 

”Et ord uden betydning er ikke et ord. Det er en tom lyd og følgelig er betydningen et 

uomgængeligt, konstituerende karakteristikum for selve ordet. Betydningen er ordet set 

indefra” (Vygotskij, 2019, s. 394) 

Lev Vygotskij var en russisk psykolog, der forskede i udviklingen og sammenhængene mellem sprog og 

tænkning. Vygotskij beskriver her, hvordan sprogforståelse er bundet sammen af enheder. En af disse enheder 

er ordets betydningen. Hvis ikke eleverne forstår ordet betydning, bliver det tomt for indhold. Betydningen af 

ordet bliver derfor ikke bearbejdet som en indre proces i individet hvilket muligvis betyder, at eleverne ikke 

kan videreformidle de begreber og fænomener, der knytter sig til biologiundervisningen. 

Det bliver tydeligt med kendskab til både Bundsgaard og Vygotsky, at der kan være nogle sammenhænge 

mellem det at foregribe en undervisning, der har et sprogligt fokus og elevernes læren om biologiske begreber 

og fænomener, hvormed dette kan have betydning for elevernes læring og deltagelse i biologiundervisningen. 
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Sproglige deltagelsesmuligheder i biologiundervisningen 

Sproglige deltagelsesmuligheder har fokus på at understøtte elevernes sprogudvikling i biologiundervisning. 

At skabe sproglige deltagelsesmuligheder har et særligt fokus på, at eleverne opnår en øget forståelse af det 

eleverne lære, hvis de kan bruge det i kommunikationsmæssige sammenhænge. 

”Naturvidenskabens ”mål” er at beskrive og forklare virkeligheden, både den levende (biotiske) 

og den ikke levende (abiotiske)” (Sjøbjerg, 2012, s. 70) 

Svein Sjøberg advokerer for at meningen og målet med naturvidenskaben generelt må stå på et fundament, 

der indebærer en sproglig dimension, som har deltagelse og interaktionen mellem mennesker i højsædet. Det 

kommer særligt til udtryk i det han bruger verberne ”at beskrive” og ”forklare”. I disse to verber ligger der 

implicit en mellemmenneskelig interaktion. Særligt kan man gennem analysen se den sproglige udvikling bære 

frugt, når udgangspunkt var elevernes forforståelse.  

Yderligere kan potentialet ved mellemmenneskelige forståelsesprocesser styrke og måske flytte ved elevens 

forståelse af både begreber og fænomener, samt give indsigt i mange af de biologiske erkendelser som 

mennesket er kommet frem til gennem sin udvikling.  

”Sandhed er ikke født i og findes heller ikke inde i hoved på en enkelt person, den er født mellem 

mennesker, der kollektivt søger sandheden i den dialogiske interaktionsproces, som de indgår i” 

(Bakhtin, 1981, s. 110)  

Bakhtin udlægger en forståelse at sandheden og dermed måden, hvorpå eleverne oplever den verden de lever 

konstrueres gennem dialogiske processer, hvor man kan dele sin forståelse af undervisningens indhold med 

andre, dette anskueliggøres særlig i analysen af elevernes praktiske arbejde og deres modellerings 

kompetencer. Sætter man Bakhtins beskrivelse ind i en biologifaglig kontekst, bliver den sproglige deltagelse 

et centralt fundament for elevernes læren om biologiske begreber og fænomener, såvel som en del af deres 

naturfaglige dannelsesproces. Det, at tale om sine undersøgelser, modeller og observationer i biologilokalet, 

er et fundament for at understøtte elevernes læringsproces.   

“Læring er en proces, der findes sted inden for rammerne af deltagelse og ikke i den individuelle 

bevidsthed (Lave & Wenger, 1991: 15, min oversættelse)” (Tanggaard, 2012, s. 186) 

Med udgangspunkt i Sjøberg, Bakhtin og Tanggaard åbnes problemstillingen op for, at læring er en relationel 

størrelse, som bliver synlig og målbar i de interaktioner, der sker mellem mennesker. Deltagerperspektivet i 

problemstilling er derved altafgørende for kunne blive opmærksom på elevernes læringsprocesser, og den 

sproglige udvikling de befinder sig i. 
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Repræsentationsformer i biologiundervisningen 

Biologifaget har den særlige evne at bidrage til eleverne sproglige viden om begreber og fænomener, gennem 

en bred vifte af forskellige repræsentationsformer. Repræsentationsformer bidrager til en forståelse af det 

udvidet tekstbegreb, både når eleverne skal arbejde med receptive øvelser, sanse, læse, lytte, se eller de 

produktive øvelser, skrive, tale, kreerer. 

”For det første er tekstbegrebet et udvidet tekstbegreb, der ikke giver forrang til skrift på papir, 

men som lige så gerne bruges om kombinationer af mange forskellige modaliteter” (Fougt & 

Løvland, 2019, s. 36).  

 

Når man, som i Den Biologiske Sprogmodel, vælger at benytte sig af forskellige repræsentationsformer, åbnes 

der op for, at undervisningen bliver mere varieret. Særligt lydfilen, det praktiske arbejde, og elevmodeller 

bidrager alle til, at elever skaber betydninger og finder nye måder at tænke på. Dette tager udgangspunkt i et 

bredt literacy begreb.   

”Literacy kan vi definere, som evnen til at skabe betydninger i to retninger – at få mening i en 

andens konstruerede betydninger og at konstruere betydninger, som en anden kan forstå på 

den måde, de er tænkt” (Polias, 2020, s. 13) 

 

Polias advokerer for at eleverne gennem repræsentationsformer, og derved også gennem literacybegrebet, 

skaber betydninger på to måder. Den ene måde beskriver hvordan videnskabelig indsigt, gennem et 

deltagerorienteret perspektiv, bevirker, at eleverne både lærer af hinanden og med hinanden. Særligt arbejdet 

med elevmodeller viste, hvordan nogle elever kunne bidrage til at skabe betydninger af celledelinger ved at 

redesigne modeller, så den muligvis gav en større sproglige forståelse af celledelinger. Når eleverne 

konstruerer sproglige produktioner i form af en lydfil, kan den vise elevens forståelse af det biologiske indhold 

i undervisningen. Den anden måde Polias referer beskriver, hvordan eleverne kan konstruere betydninger 

gennem den viden de modtog i receptive op kropslige møder. Et godt eksempel på dette kunne være det 

kropslige møde og det receptive møde, hvor den teoretiske viden, sammenkoblet med det praktiske arbejde 

kan bidrage til indsigt i naturvidenskabelige fænomener og begreber. 

Konklusion 

Min problemstilling lød: Hvordan kan biologilæreren gennem undervisning både skabe sproglig forståelse og 

sproglige deltagelsesmuligheder i elevernes læren omkring biologiske begreber og fænomener, og hvorvidt 

har forskellige repræsentationsformer betydning for elevernes sproglige udvikling? 
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Med udgangspunkt i konstruktionen og udviklingen af Den Biologiske Sprogmodel har jeg forsøgt at kombinere 

de forskellige videnskabelige forståelser af sproget (Gustavsson, 2001), som bidrager til en forståelse af, 

hvorledes mennesker forstår sprog og bruger sprog i sociale kontekster – her i biologiundervisning. Elementer 

er visualiseret i en overbliks- og sammenhængsmodel; Den Biologiske Sprogmodel. Kompetenceområderne 

beskrevet i biologifaget; undersøgelseskompetencer, modelleringskompetencer, 

kommunikationskompetencer og perspektiveringskompetencer har jeg efterfølgende i analysen forsøgt at 

sætte ind i en sproglig kontekst (Polias, 2020) og analyseret med modellens sprogkategorier som 

udgangspunkt. Dermed har jeg fået øje på elementer af, hvad det kræver at arbejde med sproget i en 

biologifaglig kontekst og set hvorledes kategorierne både er en måde at arbejde didaktisk og via analyse får 

man øje på elevernes begrebsforståelse af biologiske begreber, fænomener og processer. 

Gennem forskellige didaktiske valg og tiltag i den gennemførte undervisning har jeg fået øje på i hvor høj grad 

læreren kan bidrage til at strække (Swain, 2015) sproget via bevidste didaktiske valg, hvor fx arbejdet med at 

indtale en lydfil, og italesætte en model dels har øget deltagelsesmuligheder gennem de kommunikative 

relationer og opgaver. Ligeledes får de koblet deres hverdagsforståelser med skolekontekst og videre får brugt 

sproget igen og igen i naturfaglige sammenhænge. Her er lærerens didaktiske og velovervejede valg af form 

og metode afgørende for de repræsentationsformer (Fougt & Løvland, 2019) de møder og udvikler. 

Via analysen af elevernes forforståelse, er jeg blevet fortrolig med, at eleverne møder og skaber egne 

erkendelser af verden parallelt (Paludan, 2000) med skolen og at disse kan føre til fejlforståelser, som er svære 

at skille sig af. Min sproglige opmærksomhed i undervisningen gør, at jeg får øje på disse fejlforståelser og 

korrekte forståelser og kan udvikle undervisningen på baggrund af denne indsigt. Derudover er jeg blevet 

opmærksom på, at man i udvikling af elevernes begrebsforståelse kan se elevernes forforståelse som en 

læringsforudsætning, på vej mod myndiggøre eleven og bidrage til elevens naturfaglige dannelsesproces. 

Endvidere er jeg gennem observation af elevernes arbejde med receptive tekster blevet bekendt med, at ikke 

alle elever læser multimodale tekster korrekt, og at skabe en redundant sammenhæng mellem tekstens 

forskellige modaliteter, har betydning for elevernes videre arbejde og sprogforståelse af det, der læses. 

I analysen af elevernes kropslige møde, er jeg blevet opmærksom på, at ikke alle elever kan sætte det praktiske 

arbejde i en forbindelse med fagbegreber (Krogh & Andersen, 2016).  Dog er spændende at se elevernes 

deltagelse og nysgerrig stige i forbindelse med det praktiske arbejde, når man gør det usynlige – synligt. De 

kommer med metaforer og billedsprog, der dels viser deres begejstring for den oplevelse de fik via det 

praktiske arbejde. Desuden har analysen af de visuelle elevmodeller vist, hvor vigtigt en repræsentationsform 

modeller kan være for biologfaget, ved at give nogle elever mulighed for at skabe meninger af abstrakte 

begreber og fænomener på en kreativ måde. Eleverne får således mulighed for at gå i dialog om deres 
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forståelser af fænomener og begreber. Yderligere er jeg med udgangspunkt i Polias blevet opmærksom på, at 

nogle sproglige mønstre i elevernes formuleringer viser, at de kan bruge begreber på en mere videnskabelig 

måde. Afslutningsvist har Sjøberg, Bakhtin og Tanggaard lært mig at læringsprocesser og fagsprog udvikles 

bedst i relationelle kontekster, og at indsigt i literacybegrebet som princip viser det fagfaglige indhold gennem 

forskellige repræsentationsformer.   

Handleperspektiv 

Set i et handleperspektiv, har arbejdet med bacheloropgaven skærpet mit blik på arbejdet med at 

sprogudviklingen og fagsproget i biologiundervisningen i forhold til de forskellige kompetenceområder. Mit 

arbejde med at udvikle Den Biologiske Sprogmodel har skabt et muligt videnskabsteoretisk overblik over 

væsentlige valg og opmærksomhedsområder, men også givet mig erkendelsen af, at modellen kun kan være 

supplerende i den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen. 

Gennem mine praktikforløb har jeg oplevet, at elever sjældent taler biologi i biologiundervisningen. Et møde 

rent receptivt er ikke tilstrækkeligt, hvis man skal give eleverne mulighed for at snakke biologi i andre 

kontekster end grundskolen. Her har jeg, som lærer, en særlig opgave med at koble hverdagsbeskrivelser til 

biologisk forståelse, som på sigt kan føre til en almen naturfaglig dannelse. 

Det er ikke muligt at se eller høre læring, som Fougt og Løvland siger (Fougt & Løvland, 2019). Man kan kun 

opdage tegn på, at læring er sket. Sådanne tegn på læring er, de tekster og modeller eleverne producerer, og 

jeg som lærer må formativt have stor opmærksomhed på disse tegn og tage udgangspunkt heri i planlægning. 

Lad os vende tilbage til Pilgaards digt, og til et sted, hvor også biologiæreren kan gå hen, når han vil anlægge 

et sprogligt fokus i biologifaget. Den Biologiske Sprogmodel inviterer til en praksis, hvor eleverne igen og igen 

kan møde de biologiske fænomener og begreber på en hensigtsmæssig måde.   

”Vi mødtes i sne, 

Forblændet af ungdom og uden at se. 

Et virvar af jubel og nysgerrighed, 

Vi mødtes i sproget et hemmeligt sted 

Og der går vi hen 

Igen og igen” (Pilgaard, 2020) 
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Bilag 1 - Undersøgelsesdesign 
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Bilag 2 – Empiri til analyse af udskolingselevers forforståelse  
 

Elevers forforståelse af begreberne kromosomer, DNA og gener 

Hverdagsforestillinger om 
Kromosomer  

Hverdagsforestillinger om DNA Hverdagsforestillinger om Gener  

Det er noget der er inde i 
kroppen. som går ud til 
dnaet på fingrene. måske er 
det selve finger aftrykke 

  

DNA sidder på ens finger. Alle 
mennekser har DNA på fingrene. 
Når jeg rør ved en, får jeg deres 
DNA på mig. DNA er noget der 
ikke bare kan vaskes af, det er der 
bare 

Gener er noget jeg har fået af min mor. 
Man kan ligne sin mor i udseende og så 
har hun givet mig sine gener.  

Noget mennesket er 
afhængigt af, det er det sæd 
er lavet af  

DNA er som en regnbue farvet 
rund trappe. Hvor cellerne går op 
og ned  

gener kan gå fra mennesker til 
mennesker fordi det er noget fra ens 
mor og far, og bevæger sig op og ned 
af dnatrappen og over til mig når jeg 
blev født  

Kromosomer er et dyr i 
mennesket der udgørere 
hvilket køn man biologisk er  

Jeg tænker på at DNA er et sted i 
kroppen hvor man for sin 
personlighed og hvis man er god 
til basket.  

Gener er lidt ligesom det der definere 
ens udseende, og kropsbygning  

man har kromosomer hvis 
man er mongol eller har en 
sygdom som ens forldre har 
den 

dna er forbrydelse,i den 
kode,som min familie har  familie  

Gener er flere ting, men det kan for 
eksempel være DNA.  

Det er den der bær stigen 
på organismen. 

Kig over i skabet. Det er en DNA 
som drejer og er meget lille i 
virkelighed  

Gener vandre op og ned at stigen og er 
forskelige 

  

Kromosomer er en masse 
forskellige ting som bliver 
til dit hjerte/lunger, hvis 
du bliver født 

DNA kan fx være hvor man 
kommer fra altså hvilke lande 
du bor i.   

hvis ens far er mega høj bliver man 
måske også selv ret høj selv på 
grund af man har arvet ens far 
gener. fordi jeg er en dreng. min 
mor er ikke høj og min søster er ikke 
høj de her hinandens gener og jeg 
har min far gen.  

Det ligger i cellerne.og 
svømmer rundt  

Det er en form for opskrift der er 
med til at skabe dig og din 
personlighed 

Det er en form for evne som 
mennesker har og bruger til blie 
gravide 

der er kromosomer i 
organismer 

Det er et grundstof, der udgør 
din identitet 

at føre noget videre, træk i udseende  
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en Hurlumhejustrappe med 
min Personlighed 

Andy har lært mig 0 idk krøllet 
noget med dna. 

Noget fra mutti og fatti. Gode gener og 
dårlige gener. Grim og pæn. 

Nogle forskellige ting som 
der føres videre til et andet 
liv 

Det ligner en trappe kromosomer er for vi når mennekset 
bliver født 
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Bilag 3 – Elevernes forståelse Af begreber kromosomer, DNA og gener 

efter det receptive møde 
 

 

Elevernes Forståelse af begreberne Kromosomer, DNA og gener efter et receptivt 
møde. 

Kromosomer DNA Gener 

Mennesket har i alt 46 
kromosomer. 23 for sin mor 
og 23 for sin far. Man kalder 
det og for par kromosomer, 
da  alle kromosomer høre 
sammen med en anden en, 
så man har faktisk 23 par 
kromosomer. Et af parrene er 
kønskromosomer. XX er et 
pige kromosom og XY er 
drenge kromosom. 
Kromosomer er strukturer af 
DNA som indholder generne.  

DNA sidder i vores 
celler. Men alle celler er 
ikke ens med placering. 
Der er en celle med en 
kerne og en uden. Den 
uden kaldes for en 
prokaryot og den med 
kaldes en eukaryot. Dna 
befinder sig i nukleus i 
den med kerne og i den 
uden befinder det sig i 
lange tynde tråde. 

Gener er noget man arver for 
sine forældre. Man kan fx arve 
den samme mund, hårfarve, 
humor, øjenfarve osv. Man 
arver 50 % for sin far og 50 % 
for sin mor. Gener kan 
betegnes som en kode eller 
manual som er i vores celler. 
Inde i den her manual står der 
hvilken funktion cellen har, 
hvilken opbygning den har og 
hvordan den skal opføre sig. 
Inde i et menneske er der op til 
20.000 gener  

Når der kommer en 
celledeling i cellen, bliver 
DNA’et dobbelt så stort. Når 
det sker, bliver DNA’et formet 
som et X. Dette X er et 
kromosom.  
Mennesket har 46 
kromosomer. Kromosomet er 
en blanding mellem vores 
forældre, så 23 af 
kromosomerne er fra faren, 
og de 23 andre er fra moren. 
Man kan lave et kort over 
kromosomerne, hvor man kan 
se størrelsen og formen på 
kromosomerne, men man kan 
også se, om det er det rigtige 
antal af kromosomer, som 
skal være.  

Det materiale vi arver i 
vores celler kaldes også 
for DNA.  
DNA består af 
nukleotider. Nukleotider 
består af fosfat, 
deoxyribose (et 
sukkerstof) og en base. 
Når man skal skrive 
nukleotiderne, skriver 
man bare basernes 
forbogstaver, for det er 
det, der er forskellen 
mellem nukleotiderne. 
De fire baser er adenin, 
cytosin, thymin og 
guanin.  
Hvis DNA’et var i dets 
fulde længde, ville det 
være rigtig langt, men 
det kan snoes om sige 
selv, og det kan derfor 
være i en celles kerne. 

Gener bestemmer hvordan vi 
virker, vores opførsel og vores 
udseende.  
Nogle gener kan blive påvirket 
af, hvad vi udsætter vores krop 
for. Når generne bliver 
påvirket, kommer der 
ændringer i vores gener. Disse 
gener arver vores børn. Det 
kaldes for epigenetik. Gener 
finder man i celler. Der findes 
to forskellige celler. Eukaryot: 
en celle med en kerne og 
prokaryot: en celle uden en 
kerne. 
Vi har to udgaver af vores 
gener - vores mors udgave og 
vores fars udgave. 

kromosoner er en blanding af 
gener og dna.  

dna er ens egen lille 
kendetegn på en selv. 

Gener arver man fra sine 
forældre. 
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Mennesket har 23 
kromosoner 

Alle har forskelligt dna, 
men du har dna lidt 
magen til dine forældre, 
men stadig ikke det 
samme.  
det er derfor man godt 
kan finde ud af hvilket 
familie man kommer fra 
ved at kigge på ens dna  

Mennesket har ca. 2000 gener. 
gener er en form form for kode 
af celler 

Et kromosom består af DNA-
strenge, der snoer om sig selv 
og danner det her kryds 
lignende kromosom. Man får 
23 kromosomer fra moren og 
således også 23 fra faren. 
Derfor har mennesket 46 
kromosomer, eller 23 
kromosompar. Et af de her 
par er kønskromosomer, dette 
kromosompar er det der 
bestemmer dit køn. Hvis du 
har xx er du en pige og xy er 
du en dreng. Hvi du har et 
ekstra kromosom lider du af 
down-syndrom.  

DNA ligger inde midt i 
cellekernen. DNA ligner 
en snoet stige, stigens 
sider er opbygget af 
sukkeret deoxyribose 
hvor der er  
bundet fosfatgrupper på. 
Hvert trin består af 2 
nukleotider der er 
bundet sammen. C og G 
vil altid være sammen 
og  
A-T vil altid finde 
sammen. Dette kaldes 
for baseparring reglen. 
De forskellige bogstaver 
står for Cytosin, Guanin, 
Adenin og Thymin 

Vores kropsbygning og 
udseende er bestemt af gener. 
Du kan fx arve din hårfarve, 
hårstruktur, næse størrelse, 
øjenfarve og generelt  
de personlige 
udseendemæssige træk. 
Gener kan godt springe en 
generation over, så du fx ikke 
har fået din hårfarve fra din 
far,  
men din farfar eller oldefar. 
Generne er en bestemt del af 
DNA’et som er en slags 
manual til DNA’et, mennesket 
har 20.000 gener. 
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Bilag 4 – Det kropslige møde, at undersøge sin forståelse i et 

deltagerorienteret perspektiv.  
 

Det kropslige møde - Isolering af DNA fra løg 

Forskellige elever beskrivelse af hvad de oplevede og så 

Løg forsøg 
vi lavet et forsøg der hedder løg forsøget hvor man startede med at vi hakkede løgene og så 
hældte vi løgene op i et lille glas hvor vi puttede vaskemiddel/saltopløsningen så skulle man rør 
godt i løgene derefter så tager man den af varmen og over i et varmt vandbad i præcis 15 min så 
skal man køle den ned med et isbad i 5 min og så til sidst burde man kunne se løg DNA som 
ligger sig i lange tråde  

Forsøg med løg: I starten af …….. praktikperiode lavede vi et simpelt forsøg, som gik ud på at vi 

skulle skille DNA fra et løg. Først blandede man 3g NaCI  med opvaskemiddel, hvorefter man tilsatte 100 

ml destilleret vand. Efter dette skære man løget i  små stykker, hvorefter man hælder vaskemiddel 

blandingen hen over løgene. Man stiller blandingen over i et 60o C varmt vandbad i 15 minutter 

Løg - forsøg 
Forsøget gik ud på, at man skulle ødelægge cellemembranen i løgcellerne, hvorefter at man 
kunne se dna’et flyde løst rundt i væsken, som man kan se på billedet. 
 

Hvordan gjorde vi/jeg? 
Vi hakkede løget i stykker, hvorefter at vi blandede det med opvaskemiddel, destilleret vand og 
salt. Derefter varmede vi det op til 60 grader i 15 min. Derefter kølede vi det ned og ventede på, 
at dna strengene dukkede op.  
 

Hvad sker der under denne proces? 
Det varme vandbad ødelægger cellemembranerne. Vaskemidlet danner komplekser med 

membranernes fedtstoffer og proteiner. Fedtstofferne og proteinerne vil derefter fælde ud 
af opløsningen. Na+-ionerne vil binde sig til DNA's negativt ladede fosfatgrupper. Ved 60 
°C vil de evt. forekommende DNaser, der ellers kunne tænkes at nedbryde DNA, 
denaturere. Hvis man holder temperaturen på 60 ºC i længere tid, vil DNA nedbrydes. 

Løgforsøg:  
Vi lavede et forsøg i biologi hvor vi skulle få trukket DNA strengene ud af et løg. Strengene skulle 
så forme små “skyer” og så ville vi kunne se nogle få bobler inde i mellem “skyerne” som er løgets 
DNA. Forsøget var faktisk ret spændende og jeg var glad for at vi skulle lave noget andet end bare 
at sidde og skrive.  
 
Men for min gruppe gik det ret så galt først kogte løg-vandet over, derefter tabte vi 
reagensglasset med blandingen på gulvet og som prikken over i’et hældte vi spritten i for hurtigt 
så man kun lige kunne fornemme trådene. men som du kan se på billedet under gik det ikke galt 
for benjamins gruppe da de hældte spritten i meget langsomt så der kunne vi tydeligt se de små 
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“skyer” som trådene dannede og DNA boblerne ligge blandt strengene.  Det var interessant at se 
resultatet i de grupper der fik det til at virke.  

Forsøg med løg 
Jeg var en en grupper hvor vi skulle lave et Forsøg med Løg. Og det gik rigtig godt, og endte med at være 
en af de bedste. Vi lavede noget der hed løgsuppe, hvor det skulle ende ud med at DNA’et blev frigjort 
fra løgene. Da forsøget var færdigt, lignede det små skyer i reagensglasset. Hvis man mærkede på 
løgsuppen i bunden var det varmt og hvis man mærkede der hvor “ skyerne “ var, var det koldt.  

Forsøget med løg: Forsøget gik ud på at udfælde noget dna fra et løg.  
Vores forsøg gik galt, da vores vand kogte over. Så vi fik ikk det rigtige resultat. Vi skulle kunne 
se hvordan nogle DNA-strenge så ud, men fordi vores gik galt, kom jeg ikke til at se, hvordan det 
så ud.  

Forsøg 
Vi lavede et forsøg med løg, hvor DNA-trådene skulle frigøres fra løgene, så der kom en slags skyer i.Vi 
startede med at skære løgene i stykker. Derefter hældte vi det i et bægerglas og tilføjede destilleret vand, 
salt og opvaskemiddel. Det skulle koge i 15 minutter. Så skulle det hældes igennem et filter og der skulle 
tilføjes ætanol. Så var løgets DNA frigjort, og man kunne derefter DNA trådene, der lignede lidt skyer, i 
midten af blandingen. 

Forsøget: 
Vi skulle udfælde DNA, ud fra løgekstrakt. 
Vores forsøg gik lidt galt, da der under filtreringsprocessen gik hul på filteret. 
Vi bruger DNA til at finde biologisk information fra celler.  
Bla. hvor man stammer fra, og hvem man er i familie med. 

Forsøg  
 

Forsøget vi lavede gik ud på at frigøre DNA’et fra et løg. Vi startede med at skære 
løgene i stykker. Derefter hældte vi det i et bærerglas og tilføjede destellisret vand, 
salt  og opvaskemiddel. Det skulle koge i 15 min. Så skulle det hældes gennem et filter 
og der skulle tilføjes ætanol. Derefter var DNA’et frigjort og det lignede små skyer i 
toppen af glasset. Hvis man mærkede i bunden af glasset var det varmt og hvis man 
mærkede i toppen var det koldt.  

Forsøg:  
Vi har lavet et forsøg der skulle vise hvordan DNA strenge så ud. 
Vi bruger vores løgforsøg til at opsamle biologisk viden/information fra celler. Fx. Om hvordan 
de har udviklet sig, og hvilke dyr, de måske har samme stamform med.   

Løg forsøg 
Beskrivelse: Formålet med forsøget var at få dna’et til at blive synligt, det gjorde vi ved at lave en 
løg blanding hvor man i starten blandede destilleret vand hakket løg og opvaskemiddel og lidt 
salt (Natrium clyroxid sammen. Derefter sætter man det over  
60 graders varme. Denne blanding fjerner cellemembranen. Vaksemiddelet danner et kompleks 
ud af cellemembranens fedtstoffer og proteiner herefter vil fedtstofferne og proteinerne fælde ud 
af blandingen. Hvis man kommer til at holde blandingen på 60 g i for lang tid, ville det 
forekomme at dna’en nedbrydes og man ikke får sit endelige resultat. 
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Bilag 5 – modeller af celledelinger fra et læremiddel 
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Bilag 6 – Elevers modeller af Celledelinger 
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Bilag 7 – Elevproduktion: Transskriberede lydfiler 
Hej, nu vil jeg gerne fortælle lidt om DNA’et, genet og kromosomet og hvordan de spiller sammen øh i 
cellekernen. Åhm en DNA består af åh Adenin Cytosin, guanin og thymin(pause) og de består så af 
Deoxyrebose, baser og fosfat. Der er fire forskellige, de kaldes for nukleotider. Og DNA er simpelthen en 
manual som der er med til og bestemme hvordan dine egenskaber er og hvad du gør og hvad du kan 
gøre. Øhem, og det er ligesom bygget i en sådan dobbelt-helix, hvor at nukleotiderne sidder og så er der 
noget der hedder baseparringsreglen, hvor at, øhm… bestemte øhhh, hvor der er nogle bestemte 
nukleotider sidder sammen, så det er altid adenin og thymin der sidder sammen og cytosin og guanin  
der sidder sammen og det er baseparringsreglen og hvis der sker en fejl i det, så er det for det meste der 
kan fører til nogle bestemte sygdomme. 
Hvis vi så går videre til gener så øh… I generne eller i DNA koden som er den lange kode hvor i adenin, 
cytosin, guanin og thymin øh de ligesom er lagt op i en lang rækkefølge, så ligger genet ind imellem de 
der  i en bestemt kode, man finder i den store kode. Øh mh gener har en fod med i spillet i forhold til 
hvordan manualen bliver. Og de kan tændes og slukkes i forhold til øh hvordan dit miljø er. Øh og gener 
de kommer fra dine forældre gennem kromosomerne, som vi så går videre til nu. Og Øh der findes to, da 
et kromosom består af to kromatider, øh et menneske har 46 og 23 af kromesonerne kommer fra 
mænd(ne) og 23 kommer fra kvinden og de her 23 kromosompar som består. Øh Et af de 23 par er ens 
gener. Og åh, så 
 
40 fagbreber anvent og genanvendt,  16 udsagsord 
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